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Jurnalul cimitirelor şi monumentelor eroilor
(XLIII)
Colonel (r) Voicu ŞICHET
ncep prin a îndrepta o eroare apărută în
numărul trecut, în chiar acest serial, şi care îmi
aparţine în bună măsură. Este vorba despre faptul
că, făcând vorbire despre manifestările dedicate
sfinţirii lucrărilor de renovare a bustului lui
Avram Iancu şi de aniversare a Centenarului
Trianon, dsfăşurate la Carei în 4 iunie 2020, am
afirmat că acestea au fost organizate de către
filiala Carei a Societăţii Cultural-Patriotice
„Avram Iancu” şi nu de către consilierul local Ilie
Ciută, care s-a zbătut să obţină şi finanţarea
lucrărilor de reabilitare. Cele scrise de mine s-au
bazat pe faptul că la manifestări era prezentă
conducerea pe ţară a societăţii menţionate,
precum şi ale mai multor filiale din judeţele Cluj,
Maramureş şi Bihor, reprentanţii tuturor luând
cuvântul, ba prezentând şi mici programe
artistice avându-l ca personaj central pe Crăişor,
eu nesesizând din discursurile celor doi soţi că
este, în fapt, o manifestare privată a dânşilor. Iar
dacă banii au venit de la Primăria Carei, era
frumos să fie prezent şi un reprezentant al
acesteia!! De aici însă, până la a se afirma de către
soţia consilierului că eu dezinformez cu bună
ştiinţă opinia publică şi fac jocurile nu ştiu cui, e
cale tare lungă. I-am explicat telefonic, la
sesizarea dânsei, după ce îi trimisesem revista în
format pdf, că nu mai pot îndrepta eroarea decât
în numărul următor, materialul fiind dat la tipar,
urmând să convenim asupra modului în care să o
facem. Am crezut că a înţeles, dar m-am trezit cu
un material în mediul online în care sunt făcut
aproape trădător de neam şi ţară!! Eu mi-am făcut
datoria, atât ca autor cât şi ca redactor
coordonator al revistei să semnalez această
scăpare, însă nu puteam să o fac fără să spun şi
cum s-au întâmplat lucrurile. Nu am de gând să
polemizez cu persoana în cauză, are dânsa cu cine
se certa toată ziua în publicaţia online proprie,
Buletin de Carei, dar acest incident m-a lămurit
definitiv de ce nu se înţelege cu nimeni din Carei,
nici cu maghiarii, nici cu românii, mai nou nici cu
partidul al cărei reprezentant este soţul său în
Consiliul local, iar dacă m-a atacat şi pe mine în
asemenea hal, lucrurile, cel puţin din punctul meu
de vedere, sunt clare.

De ce afirm aceasta? Pentru că - lăsând la o
parte multitudinea de activităţi organizate de
dânsa la Carei, la care am participat, nu
întotdeauna pentru că nu aveam altceva mai bun
de făcut, ci pentru a onora, aşa credeam eu,
eforturile de promovare a unor valori naţionale
(să ţin sus steagul cum se spune) - la această
reuşită a familiei ne-am adus şi noi o mică
contribuţie. Este vorba despre faptul că Asociaţia
Civică Tempora Satu Mare a donat unul din cele
două catarge amplasate lângă bust, iar celălalt a
fost achiziţionat tot cu sprijinul nostru, în 2018, la
un preţ promoţional convenit de noi cu firma
producătoare în ideea de a se ridica cât mai multe
astfel de obiective în judeţul nostru, în proiectul
„Un Catarg pentru Centenar”. Drept urmare, dacă
eram aşa cum mă numeşte doamna, nu făceam
eforturi financiare suplimentare într-o astfel de
perioadă, în care am fost nevoiţi să reducem
drastic numărul de exemplare tipărite ale revistei,
spijinul pe domeniul cultură al Consiliului
Judeţean Satu Mare, în acest an, fiind ZERO!!
Dar, aşa se întâmplă întotdeauna: nicio faptă bună
nu rămâne nepedepsită!! Să le fie de bine!
Pentru că am amintit de lipsa finanţării din
partea Consiliului Judeţean Satu Mare pentru
activităţile culturale, salutăm, totuşi,
achiziţionarea de către acesta a unui sediu pentru
Biblioteca Judeţeană, concomitent cu alocarea
sumelor necesare amenajării acestuia conform
cerinţelor. Chiar dacă ne este greu să scoatem
această revistă, strângem din dinţi şi ne bucurăm
de perspectiva deschisă prin această „mişcare”.
Judeţul Satu Mare avea nevoie de un sediu
propriu pentru bibliotecă, fiind printre puţinele,
dacă nu singurul, în care această importantă
instituţie de cultură îşi desfăşoară activitatea întrun spaţiu închiriat (şi cu chirie consistentă),
lipsită de multe din dotările şi facilităţile unei
biblioteci moderne. Toată stima pentru cei care sau implicat în acest demers. Succes şi spor în
continuare pentru punerea la punct în cel mai
scurt timp a spaţiului respectiv, astfel încât
sătmărenii să se poată bucura de o bibliotecă
publică demnă de secolul XXI, această realizare
urmând a fi o mândrie şi pentru municipiu, nu
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doar pentru judeţ.
Să revenim, însă, la oile noastre!
Din nefericire, această pandemie, pe care cam
toţi o luam în băşcălie mai pe la începuturi (nu că
nu s-ar ţine şi acum unii de aşa ceva..), continuă să
pună probleme în toate domeniile vieţii sociale,
economice, politice, dar şi culturale, ba chiar
necazurile se amplifică pe alocuri, tot mai des
auzind de unul sau altul dintre cunoscuţi că a fost
infectat cu virusul năbădăios. Această stare nu
putea să nu afecteze şi activităţile aniversarcomemorative dedicate zilelor incluse în
calendarul instituţional al României, în această
perioadă fiind vorba de Ziua Drapelului – 26
iunie, Ziua Imnului – 29 iulie, Dictatul de la
Viena – 30 august, Ziua Limbii Române – 31
august, dar și Eliberarea Budapestei de către
Armata Română în 1919 – 4 august, ultima
nefăcând încă parte din datele importante ale țării
noastre, nu este oficializată, deși marchează
încheierea celei mai glorioase epopei a armatei
române din perioada modernă și contemporană.
Ca urmare, ceremoniile desfășurate sub
patronajul Instituției Prefectului s-au caracterizat
prin sobrietate maximă și prezență minimă, doar
oficialități și reprezentanți ale unor instituții, mai
puțin rezerviști, partide politice și asociații
civice. De altfel, comemorarea Dictatului de la
Viena a fost marcată doar la Carei de către
Despărțământul Astra Carei, Asociația Județeană
și locală a Refugiaților, Expulzaților și
Deportaților, alături de alte asociații civicopatriotice locale.
Referitor la acest tragic eveniment din urmă
cu 80 de ani, publicăm în acest număr mai multe
articole deosebit de bine documentate, dar și
emoționante totodată, unele urmând a fi
continuate în numerele viitoare.
Un important eveniment, cu multiple
semnificaţii, a avut loc în Satu Mare, la mijlocul
lunii august, mai exact în data de 16, a doua zi
după marea sărbătoare a creştinilor Adormirea
Maicii Domnului, sau Sfânta Mărie Mare, cum
este cunoscută în popor. Sunt convins că cititorul
şi-a dat seama că este vorba despre sfinţirea
lucrărilor de reabilitare, renovare şi
înfrumuseţare a Catedralei ortodoxe „Adormirea
Maicii Domnului” din municipiul Satu Mare. Dat
fiind că promotorul acestui proiect a fost
părintele paroh, dr. Cristian Boloş, colaboratorul
nostru constant şi de nădejde, i-am sugerat

dânsului să scrie un articol dedicat acestui
eveniment, pentru că ştie cel mai bine ce eforturi
s-au făcut, ce s-a realizat şi cine sunt cei care l-au
sprijinit în toată această perioadă, de la simpli
enoriaşi şi consilieri locali, la proiectanţi,
constructori, pictori şi fianţatori. Nouă nu ne
rămâne decât să-l felicităm pe părinte şi pe toţi cei
din jurul său care l-au ajutat, dar să le şi
mulţumim totodată pentru că au transformat
catedrala noastră ortodoxă, construită cu aportul
determinant al Armatei române în perioada
interbelică, într-o adevărată bijuterie a
municipilui şi judeţului nostru. Mulţumim, de
asemenea, celor doi arhierei ai Episcopiei
Ortodoxe Române a Maramureşului şi
Sătmarului, Preasfinţiţii Iustin şi Timotei
Sătmăreanul, pentru că ne-au onorat ambii cu
prezenţa la ceremonialul de sfinţire, mai rar
întâmplându-se să oficieze împreună astfel de
Sfinte Liturghii. Dumnezeu să răsplătească
tuturor jerfa şi să ajute credincioşii ortodocşi din
Sătmar să se bucure multe sute de ani de acum
înainte de acest simbol al românismului ridicat la
noua graniţă de vest a ţării după făurirea
României Mari, să-l întreţină, să-l cinstească şi,
mai ales, să-i calce pragul cu credinţă şi nădejde
pentru a se ruga în tihnă, pace şi bună convieţuire
cu toate celelalte naţii şi culte ce-şi duc veacul pe
aceste meleaguri!
Un alt eveniment comemorativ a avut loc în
13 septembrie, la bustul lui Avram Iancu din Piața
25 octombrie, la împlinirea a 148 de ani de la
trecerea în eternitate a „Crăișorului munților”.
Manifestarea a fost organizată de către filiala
județeană a Societății Cultural-Patriotice „Avram
Iancu”, condusă de inimosul președinte Mircea
Dobra, fiind prezenți reprezentanți ai autorităților
județene și municipale, ale asociațiilor civice
(Codrenii, Țara Oașului, Uniți pentru Satu Mare,
Tempora, Pensionari etc.), precum și locuitori ai
satelor de moți din jurul Careiului îmbrăcați în
frumoase costume populare. Discursul omagial a
fost rostit de către colega noastră de redacție dr.
Daniela Bălu, ale cărei vorbe au mers direct la
inima celor prezenți, emoționându-i pe toți prin
elogiul adus marelui înaintaș al moților și prin
îndemnul ca urmașii săi să îi urmeze, în
permanență și cu sfințenie, exemplul: viața
închinată binelui poporului din care fac parte.
Tot datorită pandemiei, cel puțin două
monumente noi ale eroilor ridicate în județul
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nostru sunt în așteptarea unor condiții optime
pentru inaugurare și sfințire. Este vorba despre un
monument ridicat în localitatea Silvaș, comuna
Săuca și o cruce din fier înălțată la Homorodu de
mijloc, în memeoria concetățenilor ce și-au
pierdut viața în cele două războaie mondiale ale
secolului trecut. Așteptăm să participăm la
manifestările ce se vor organiza pentru
inaugurare, urmând a publica fotografii și alte
date de interes privind instituțiile/ organizațiile/
persoanele implicate, pe care le felicităm de pe
acum.
Și dacă am vorbit despre cinstirea memoriei
eroilor pe raza județului nostru, aducem în atenția
cititorilor noștri un proiect inițiat în acest sens, în
plină pandemie. Astfel, la inițiativa directorului
de cabinet al președintelui Consiliului Județean
Pataki Csaba, dl. colonel (r) Ștefan Coșarca,
președinții celor 3 asociații județene ale cadrelor
militare în rezervă și în retragere din M.Ap.N.
(Mircea Blideran), M.A.I. (Iosif Pordea) și S.R.I.
(subsemnatul), împreună cu președintele
Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice,
Gheorghe Strâmb, au propus Instituției

Prefectului redactarea și implementarea unui
proiect care să vizeze cinstirea eroilor români
înmormântați în cimitire, gropi comune sau
individuale situate pe raza diferitelor localități
sătmărene. Inițiativa a fost agreată de prefectul
județului, domnul Radu Bud, urmând ca
împreună cu Instituția Prefectului și unitățile
militare și militarizate din garnizoana Satu Mare,
cu acordul Unităților Administrativ Teritoriale
vizate, să se întocmească un program concret,
multianual, care o să fie adus la cunoștința opiniei
publice, inclusiv prin intermediul acestei reviste,
care va consemna, în viitor, și activitățile
concrete care vor avea loc. Doamne ajută!
Cu onoare, am primit din partea președintelui
Academiei Române, domnul academician Ioan
Aurel Pop, următoarea adresă:
„Domnului Șichet Voicu,
Stimate domn, confirm primirea revistei Eroii
Neamului nr. 2 și vă mulțumesc. Vă rog să primiți
urările mele de sănătate și noi realizări în
activitatea pe care o desfășurați la Asociația
Civică Tempora Satu Mare”.
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Modele creştine de eroism (XL)
Sfinţirea Catedralei Ortodoxe
„Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare
(16 august 2020)
Preot dr. Cristian BOLOŞ

Prin darul lui Dumnezeu şi cu ajutorul Maicii

continuate, între anii 2018-2020, de cǎtre
pictorul Sorin Spiridon Gâtu;
·
din anul 2000, cu sprijinul Primăriei
municipiului Satu Mare, Catedrala este
luminată în exterior, instalaţie refǎcutǎ în
întregime în anul 2019;
·
21 august 2016 – târnosirea Catedralei, în
urma reorganizǎrii Sfântului Altar şi a zidirii
unei Sfinte Mese noi, primindu-se hramul
„Sfântul Ierarh Antim Ivireanul”.
Parohia Ortodoxă „Adormirea Maicii
Domnului” din municipiul Satu Mare a
implementat, începând cu 10 noiembrie 2017,
complexul proiect „Restaurarea și reabilitarea
Catedralei Ortodoxe Adormirea Maicii
Domnului”, finanțat prin Programul Operațional
Regional 2014-2020. Proiectul a avut o valoare
totală de 3.275.746,32 lei, din care 3.184.446,71
lei reprezintă finanțare nerambursabilă, un
proiect de pionierat absolut pentru Ortodoxia
sǎtmǎreanǎ. La acest proiect s-a adǎugat o serie
de multe alte lucrǎri realizate din finanţare
proprie, în valoare de aproximativ 1.500.000 lei.
Proiectul a fost finanțat din Fondul European de
Dezvoltare Regionalǎ (FEDR), prin intermediul
Programului Operațional Regional 2014-2020,
Axa Prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban
şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii
5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
Obiectivul general al proiectului îl
reprezintǎ valorificarea durabilă a Catedralei
Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” în
vederea creșterii atractivității turistice la nivel
local și regional, ca factor care stimulează
creşterea economică în zona de implementare. Ca

Domnului, dupǎ o muncǎ asiduǎ, sosit-a
momentul sfinţirii Catedralei Ortodoxe
„Adormirea Maicii Domnului” din municipiul
Satu Mare, un lǎcaş de cult emblematic pentru
judeţul nostru, un monument istoric
impresionant, un edificiu care şi-a recǎpǎtat
strǎlucirea de odinioarǎ.
Dintre momentele cheie din existenţa
Catedralei sǎtmǎrene se cuvin a fi menţionate
urmǎtoarele:
·
6 august 1937 - turnarea fundației de
beton;
·
26 octombrie 1937 - sfințirea
fundamentului bisericii;
·
27 octombrie - 11 noiembrie 1937 zidirea parterului, etajului şi betonarea
balcoanelor;
·
sfârșitul anului 1938 - finalizarea
lucrărilor de construire;
·
29 iulie 1940 - darea în folosinţă a
Catedralei, fiind prima bisericǎ ortodoxǎ ziditǎ
în municipiul Satu Mare dupǎ Marea Unire din
1918;
·
1953 - 1954 - executarea picturii de cǎtre
fraţii Eugen şi Eremia Profeta, colectându-se
bani din întreaga ţarǎ;
·
28 noiembrie 1954 - sfinţirea Catedralei;
·
1956 - 1957 - construirea gardului de către
meșterul Iuliu Satmari, după planul artistului
emerit Aurel Popp;
·
începând cu anul 1969, prin grija preoților
bisericii, Catedrala s-a împodobit cu iconostas,
icoane, obiecte de cult şi mobilier nou;
·
între anii 1993 și 2016, sfântul lăcaş a fost
înfrumusețat şi au fost executate ample lucrări
de restaurare a picturii interioare de cǎtre
restauratorul Petrescu Iulian, lucrǎri
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Age SRL și prin dăruirea consilierului parohial
ing. Sălăjan Vasile.
Slujba de sfinţire ş Sfânta Liturghie
Arhierească au fost săvârşite de către
Preasfinţitul Pǎrinte Dr. Iustin, Episcopul
Maramureşului ş Sătmarului (care a rostit un
bogat ş cuprinzǎtor cuvânt de învǎţǎturǎ) şi de
cǎtre Preasfinţitul Pǎrinte Dr. Timotei
Sǎtmǎreanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei
Ortodoxe Române a Maramureşului ş
Sǎtmarului, înconjuraţi de un frumos sobor de
preoţi ş diaconi ş de cred nc oş sǎtmǎreni,
respectându-se toate reglementǎrile impuse de
autoritǎţi, generate de pandemia de COVID-19.
Ierarhii noştri au sosit într-o frumoasǎ caleaşcǎ,
trasǎ de doi cai negri, aşa cum veneau, în
vechime, episcopii, în comunitǎţi, la sfinţirea
bisericilor, fiind întâmpinaţi, tot potrivit tradiţiei,
de cǎtre copii, înveşmântaţi în port popular, cu
pâine ş sare, pe ştergare cu mot ve populare. D n
soborul preoţilor slujitori au fǎcut parte: pr.
Socolan Ioan (protopopul Sǎtmarului), pr.
Malanca Marcel (protopopul Oaşului), pr.
Orǎşteanu Florin (secretar al Protopopiatului
Satu Mare), pr. dr. Cristian Boloş (parohul
Catedralei sǎtmǎrene, coordonatorul/managerul
proiectului de restaurare), pr. Şimonca Radu
(împreunǎ-slujitor ş lucrǎtor cu pr. Cristian
Boloş), pr. Nastai Coriolan (parohul bisericii
„Naşterea Maicii Domnului”, Satu Mare), pr. dr.
Onea Marcian (inspector de Religie), pr. Silaghi
Dorel (Parohia „Sfinţii Apostoli Petru ş Pavel”,
Satu Mare), pr. Corondan Marinel (Parohia
„Naşterea Domnului”, Satu Mare), pr. Farcaş
Ovidiu (Parohia Sǎtmǎrel), pr. Sopoian Cosmin
(Parohia Curtuiuş), pr. Donca Petru (Parohia
Balta Blondǎ), pr. Contra Ciprian (Parohia
Ambud), pr. Mureşan Samir (Parohia Lazuri), pr.
Zima Constantin (Parohia Culciu Mic) şi pr.
Câcǎu Alexandru (Parohia Bicǎu).
Fiind un eveniment de o mare importanţǎ
pentru viaţa spiritualǎ a sǎtmǎrenilor, au fost
prezente toate autoritǎţile locale şi judeţene,
menţionându-i pe domnul Radu Bud, prefectul
judeţului Satu Mare, pe domnul Pataki Csaba,
preşedintele Consiliului Judeţean ş pe domnul
Gabor Kereskeny, primarul municipiului Satu
Mare. Se cuvine sǎ mulţumim tuturor

urmare a implementării proiectului, se aşteaptă o
creştere a numărului de vizitatori ai edificiului de
cult cu minim 8%/an. Catedrala Ortodoxă
„Adormirea Maicii Domnului” din municipiul
Satu Mare este un edificiu religios, situată în
central istoric al oraşului, cu valoare istorică şi
spirituală, reprezentativ pentru patrimoniul
cultural local. Catedrala face parte din categoria
B, fiind înscrisǎ în lista monumentelor din județul
Satu Mare sub codul: SM-II-m-B-05226.
Proiectul a propus spre finanţare o serie de lucrări
de protejare, conservare şi de punere în valoare a
valenţelor arhitecturale ale acestui monument
istoric, prin restaurarea şi reabilitarea faţadelor,
inclusiv a mozaicurilor exterioare, a soclului,
înlocuirea învelitorii de cupru, restaurarea
tâmplăriilor metalice şi a împrejmuirilor
existente, înfiinţarea unui spaţiu muzeal pentru
expunerea obiectelor din patrimoniul Catedralei
cu valoare istorică şi artistică, intitulat „Muzeul
Justinian Arhiepiscopul” - la organizarea cǎruia
şi-au adus o contribuţie deosebitǎ dr. Daniela
Bǎlu, director al Muzeului Judeţean Satu Mare şi
Diana Kinces, conservator patrimoniu cultural -,
refacerea tuturor instalaţiilor, construirea unui
grup sanitar nou, cu facilităţi pentru persoanele
cu dizabilităţi şi amenajarea peisagistică a curţii.
Prin proiect au fost create şi facilităţi de acces şi
vizitare pentru persoanele cu dizabilităţi. De
asemenea, s-a realizat digitizarea Catedralei
pentru introducerea în Biblioteca Digitală a
României, componenta românească a Bibliotecii
Digitale Europene, fiind implementat un plan de
marketing. Totodatǎ, a fost realizatǎ în totalitate
instalaţia de iluminat arhitectural, au fost înǎlţate
douǎ Cruci (Rǎstigniri) de marmurǎ, a fost
montat un catarg pentru drapelul României (prin
grija domnului Voicu Şichet), fiind înnoit şi
interiorul Catedralei, aceasta dobândind
supranumele de „Regina bisericilor din
Sǎtmar”, potrivit Preasfinţitului Pǎrinte Iustin,
Episcopul Maramureşului şi Sǎtmarului.
Lucrările de restaurare au fost efectuate
de către firma SC Euras SRL (director - ing. Lețiu
Mircea), în asociere cu firma SC Samgec SRL
(director - ing. Racolța Vasile), după proiectul
întocmit de către arh. Lazin Alina, în colaborare
cu firma de consultanță SC Project Consulting
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Sfânta Liturghie, fiind hramul bisericii noastre,
iar la orele 17.00 s-a sǎvârşit Vecernia Mare;
duminicǎ, 16 august 2020, au avut loc sfinţirea
Catedralei ş Sfânta Liturghie Arhiereascǎ.
Cuvintele sunt prea sǎrace pentru a-I mulţumi lui
Dumnezeu ş pentru a fi recunoscǎtori
credincioşilor noştri, care ne înconjoarǎ cu atâta
dragoste ş cu nespusǎ purtare de grijǎ, fǎrǎ de
care nu puteam realize nimic din câte s-au fǎcut!
La final, Preasfinţitul Pǎrinte Episcop
Iustin a subliniat importanța lucrǎrilor de înnoire
efectuate, acordând Catedralei un nou hram, al
Sfinţilor Martiri Brâncoveni: ConstantinVoievod
cu fiii sǎi, Constantin, Ştefan, Radu, Matei ş
sfetnicul Ianache (sǎrbǎtoriţi în data de 16
august) şi conferind o serie de distincţii ş
diplome de vrednicie tuturor celor implicaţi în
ducerea la bun sfârşit a proiectului de restaurare a
bisericii. Slavǎ lui Dumnezeu pentru toate!
„Pe ctitorii, binefăcătorii, donatorii,
miluitorii ş ostenitorii Catedralei noastre să-i
pomenească Bunul Dumnezeu întru Împărăţia
Sa!”

autoritǎţilor ş instituţiilor sǎtmǎrene care şi-au
dat concursul, la unison, atât la pregǎtirea
documentaţiei ş la mplementarea proiectului cu
finanţare europeanǎ, cât ş la reuş ta
evenimentului din data de 16 august 2020.
Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un timp
deosebit, astfel cǎ Sfânta Liturghie a fost
sǎvârşitǎ în curtea Catedralei, pe o scenǎ
amenajatǎ special în acest sens. Prin rugǎciune,
prin ungerea cu Sfântul ş Marele Mir şi prin
stropirea cu apǎ sfinţitǎ, ierarhii noştri au
binecuvântat lucrǎrile realizate la exteriorul ş în
interiorul bisericii, în prezenţa a peste 1000 de
credincioşi. Trebuie menţionat faptul cǎ
sǎrbǎtoarea noastrǎ a durat trei zile,
desfǎşurându-se dupǎ urmǎtorul program: vineri,
14 august 2020, între orele 17.00 şi 23.00, s-au
sǎvârşit Vecernia, Litia, Paraclisul Maicii
Domnului, Acatistul Adormirii Maicii
Domnului, Prohodul Maicii Domnului,
înconjurarea, de treiori, a bisericii, intonându-se
cântǎri în cinstea Maicii Domnului, Taina
Sfântului Maslu; sâmbǎtǎ, 15 august 2020,
începând cu ora 9.00, s-au oficiat Utrenia ş
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Nevoia de a scrie Istorie
D

Conf. univ. dr. preot Constantin-Valer NECULA
piersici în pârg până la Pietroasele, pe Dealurile
Istriței, unde, la 1837, în Postul Paștelui, s-a
descoperit Cloșca cu puii de aur de către Ion
Lemnaru și Stan Avram, pe Valea Urgoaia, sub
platoul ce-l numeau Via Ardelenilor. Nu știam pe
atunci nimic despre scrierea runică ori că lui
Jupiter al goților a fost dedicat colanul și nici că
mai de preț ca aurul era semnul istoriei vii prin care
aurul, argintul, bronzul ori granatul, smaraldul,
perla ori almadinul, turmalina ori turcuoazul,
sticla și cuarțul au sfidat veacurile și pe noi,
oamenii din post-istorie.
Crescut astfel, am descoperit istoria ca o
ființă vie. De care te îndrăgostești ori o urăști.
Cărțile au venit mai apoi să mă învețe o limbă
comună cu ceilalți oameni. Personal, visam cu
ochii deschiși. Și am pățit-o de câteva ori. Pe
platourile Tatrei i-am descoperit înviind pe soldații
români. Așa cum am plâns de emoția descoperirii
Romei ori Florenței, Padovei ori Parisului. Așa
cum m-am emoționat călcând un drum roman în
Setubal ori privind la urma roților de car în văile de
pe lângă Trieste. Am pășit în urme ale istoriei în
Ierusalim ori Capernaum, în Turcia dinspre
Mediterană - cele 12 cetăți ale Apocalipsei îmi
conjugă hematiile încă- ori în taina de foc a Greciei
antice. Apoi, am descoperit bibliotecile de la Santa
Croce ori Laurențiana (Firenze), minunata lume
etruscă și creștină a Cortonei ori istoria bizantină a
Ravennei, m-am topit în bibliotecile portugheze
ori în scholiile de piatră din Toledo ori Avila.
Pentru că Istoria este o ființă vie. Dumnezeul
Istoriei ține să o străbați, să o guști ca un fruct amar
care îndulcește zilele prin care treci.
Copiii mei m-au învățat și ei istorie. Au
tras cu mine prin culmi de munți în căutarea
bătăliilor din Primul Război Mondial. Ori în văile
cutremurătoare de la Oglinzi ori dealurile Boiței,
lângă Târgul Neamț, căutând și găsind urme din al
doilea Război. Ne-am străduit pe măguri și văi să
aflăm zgomotul copitelor ce au măcinat libertatea
de acum și am dezlănțuit de multe ori zeci de lupte
prin haturi uitate de om și fiare deopotrivă, pe
unde, câte un pinten de cetate ne atrăgea ca un
magnet. Când am străbătut Scoția ori Anglia cu ei
știau totul mult mai bine decât mine. Și nu doar din
limba engleză învățată, ci și din filme și
documentare din care s-au hrănit de ani buni. O să-

esigur, nu mă refer la ceea ce însemna, la
vremea anilor '80 din deja secolul trecut, să
răspunzi corect la extemporalul de la Istorie. Deși,
intrând în contact cu „materia” ca atare, te treceau
fiorii. Nu știu dacă e cineva să fi uitat coperta
primului manual de Istorie, cu Mihai Viteazul
coleg de bancă în clasa a IV-a, dar mie încă mi-a
rămas pe suflet. Ca o atenționare. Așa cum mi-a
rămas în urechi glasul Doamnelor mele de Istorie
luptând cu Voievozii împreună, explicând și
explorând pentru noi lumi ce păreau atunci
imposibile. Să te îndrăgostești de Istoria Țării tale
părea să fie singurul lor obiectiv. Dar ele, ele
iubeau nebunește Țara și li se frângea inima dacă
răspunsurile noastre erau incorecte ori neatente. Și
nu pe istorie modernă - aceea de după 1948, pe
care o expediau într-o jumătate de oră la finalul
clasei a patra, a opta ori a douăsprezecea. Ba, în
Liceu, chiar ne-a și spus: vă spune profesorul de
CSP.
Evitând ideologizarea, ne-au învățat că
istoria este liberă de interpretări numai atunci când
reușești să te eliberezi ideologic. Nu am făcut
istorie ca un copil comunist niciodată. Și undeva,
în adâncul sufletului, știu că datorez aceasta școlii.
Cum datorez și părinților mei. M-au luat de mână,
la 5 ani și un pic, să vedem Putna lui Ștefan cel
Mare. Nu-i frumos să zic, dar eram într-o mașină
împrumutată de bunici, 4 adulți și 2 copii, și
universul întreg ne aparținea. Am avut atunci
șansa să văd Agapia și Văratec, Sucevița și
Moldovița, și nici un subiect de istorie nu mai avea
să-mi fie străin. Niciodată nu a contat nimic
precum drumul acela. La Putna, un călugăr ne-a
întrebat anii de domnie ai lui Alexandru cel Bun și
spunându-i repede am primit o cruciuliță albastră
și acum ascunsă în rama dublă a icoanei din
camera copilăriei și adolescenței mele. Și drumul
s-a repetat, pedagogic, mereu.
În Maramureș am văzut Moiseiul și am
petrecut cu bunica zile întregi povestindu-ne
despre nemți și ruși, despre granițe nedrepte ori
lagăre. La Ciucea nu am cunoscut numai pe
Veturia Goga, ci m-a plimbat gazda, tatăl nașului
meu, pe linia frontului din 1944 și ne-am aplecat
peste șanțuri înfrunzite de moarte, vechile tranșee.
Am petrecut zile de vacanță minunate în Buzău, pe
dealurile dinspre Șarânga, trecând prin livezi de
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mi spuneți că au moștenit o pasiune. Poate. Dar au
desăvârșit darul pasiunii prin cumințenia
acumulării. Nu cred că se poate altfel trăi. Sau se
poate, dar fără bucurie. Să faci din sfinții
mănăstirilor străbunici (Sfântul Nicodim de la
Tismana este personaj în multe poze de familie,
iar obștea Tismanei sunt prima clasă de istorie a
copiilor mei) și din personajele istoriei neamuri
(Pintea Viteazul e prietenul nostru de ani buni)
din care simți că îți crești identitatea mi se pare a fi
adevărata școală de Istorie în care nevoia de a
scrie înseamnă nevoia de a mărturisi.
În timp, am descoperit Arhivele. File de
memorie admirabil înviate de irisul cel dinlăuntru
al iubirii de Istorie. Am descoperit manuscrise
uitate - emoția descoperirii Cateheticii lui Șaguna
încă îmi fulgeră prin suflet, ori Dogmatica lui
Ioan Moga Teologul - și m-am încântat de liniștea
ce ți-o dă răsfoirea discretă a incunabulelor după
regulile aproape de zborurile pregătite de NASA
din Bibliotecile din Oxford, Santiago de Chile ori
Toledo. Un respiro de duh într-o lume cuprinsă,
până acum câteva luni, de un materialism nondialectic cumplit. Am descoperit, cu o bucurie de
nedescris, semnele trecerii istorice a Țării mele
prin Istorie, fie la Enisala, fie în situl pre-cucuteni
de la Baia ori în Porolissum-ul roman, pe culmile
dacice de la Tilișca ori în situl încă neluminat de la
Turnu (Prahova). Mă bucură poveștile

mănăstirilor celor vechi și mă tulbură dramele din
penitenciarele-iad ale comunismului. Străbat în
răcoarea nopții câmpurile de luptă ce au făcut
Țara și încă mai cred în România Mare. Și sunt
convins că nu sunt singurul. De aici, nevoia de a
scrie Istorie. Cu atenția unui om care iubește
adevărul și nu se teme de el. Cu bucuria de a afla
în ce mod Dumnezeul-Istorie nu poate fi exclus
din Istorie.
Am încercat să scriu aceste rânduri pentru
a mă lămuri. Ce sete străbate prin sufletul meu și
ce entuziasm mă aprinde dinaintea măreției
Istoriei - chiar și în aspectele ei dureroase, deloc
mărețe? Dacă ați vedea locul de la Cape Island din
Ghana de unde plecau sclavii spre lumea
civilizată și „superioară” până azi, ați înțelege
comunismul și mai din adânc...Nimic nu m-a
apropiat mai mult de durerea Holocaustului ca
rugăciunile săvârșite la Auschwitz ori Birkenau,
noaptea, așteptând deschiderea Memorialelor...
Ori la Lidice, lângă Praga, unde am ajuns într-o
noapte și pe câmp, lângă monumentul copiilor
uciși, am aflat lumânări aprinse și jucării de pluș
aduse de alți copii. Era Ajun de Sfântul Nicolae și
am descoperit cât de important este să crezi în
Înviere. Altfel, Istoria nu ar fi decât un mare,
foarte mare, spital de nebuni. Nevoia de a scrie
Istorie e semnificativ crescută din trăirea ei. Cu
durere. Cu dragoste. Cu empatie și discernământ.

Românie
Dimitrie Rachici
Românie, ţara mea de grâuri,
De nădejdi şi vise-ntruchipate –
În câmpii şi-n munţi şi-n limpezi râuri
Inima tot tânără îţi bate.
Noi aici suntem de la-nceputuri
Neclintiţi în vifor şi-n îngheţ –
Românie, ţara mea de vulturi
Ş de-azur înalt – de Voroneţ.

Românie, ţară-n care verbul
E mai dulce ca al mamei sân.
Jinduind aceste demne dimineţi,
A crescut poporul meu sub soare –
Românie, leagăn de poeţi,
De eroi ce n-au asemănare.
Îţi jurăm credinţă cum jurară
Taţii şi străbunii-n veci de veci –
Românie, steaua mea polară,
Far pe ţărm de secol douăzeci.

Noi aici am zămislit proverbul:
Apa trece, pietrele rămân –
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„Basarabia a fost totdeauna a noastră”
Interogatoriul col. Mircea Elefterescu,
şeful Cabinetului Militar
al Mareşalului Antonescu:

Mircea Elefterescu (1893-1953), colonel,
şeful Cabinetului Militar (1940-1941) şi prieten
personal al Mareşalului Ion Antonescu, a ajuns
cunoscut marelui public prin studiile regretatului
2
profesor Gheorghe Buzatu . Conform relatărilor
lui Gh. Magherescu „Pentru Mircea Elefterescu –
a observat Gheorghe Magherescu – generalul
Antonescu reprezenta perfecţiunea încarnată şi el
era menit să îndrepte starea de lucruri din Ţară” 3.
Responsabilitatea Cabinetului Militar era uriaşă.
Cabinetul Militar a fost condus, pentru început,
de colonelul Polifron Dumitrescu, succedat rapid
de colonelul Mircea Elefterescu, pentru ca la
conducerea organismului să se impună, din
octombrie 1941, colonelul Radu Davidescu, care
s-a confundat, pentru toată perioada Războiului
din Est, cu activitatea extrem de laborioasă şi
eficientă, chiar cu faima echipei situate la
dispoziţia exclusivă a Mareşalului4.
Mircea Scarlat Elefterescu s-a născut la
24 decembrie 1893, în oraşul Râmnicu Sărat Buzău. Colonel de cavalerie. Şef de cabinet al
Mareşalului Antonescu (5 septembrie 1940 - 1
decembrie 1941), comandant al Regimentului de
Gardă Călare, prefectul Poliţiei Capitalei (15
martie 1944 - 23 august 1944). După arestarea
Mareşalului Antonescu, a fost chemat la Palatul
Regal, arestat (ora 18:00, 23 august 1944). După
lovitura de stat de la 23 august 1944, colonelul
Elefterescu a fost trecut pe lista „criminalilor de
război” la nr. 6, după Ion şi Mihai Antonescu,
Constantin Pantazi, Gheorghe Alexianu şi Eugen
Cristescu5. Arestarea este relatată de Anton
Dumitrescu, ofiţer în cadrul Batalionulul de gardă
de la Palatul Regal6: „A urmat Mircea Elefterescu.
Ăsta venise cu o întreagă hărmălaie de câini după
el. Teodorescu i-a spus: Domnule colonel, n-aveţi
voie să intraţi cu câinii în palat. Lăsaţi câinii cu
cine aveţi aici şi veniţi dumneavoastră! Şi, întradevăr, a venit, şi cum a ajuns în faţa casei i-am
spus: Domnule colonel, din înalt ordin sunteţi
arestat! Începe să vocifereze... După fiecare copac

Conf. univ. dr. Florian BICHIR¹
era câte un ostaş. L-au încadrat. N-a mai avut ce să
facă. L-am dus şi pe el la Cazinoul ofiţerilor”.
După arestare, este transportat în timpul nopţii în
cartierul Vatra Luminoasă, strada Sighişoara. De
aici a fost preluat de sovietici şi dus, cu tot grupul
Mareşalului Antonescu, în U.R.S.S., la Moscova,
pentru anchetă. În timpul anchetei a avut curajul
să afirme că Basarabia este pământ românesc, iar
agresor este statul sovietic. Revenit în ţară, la 9
aprilie 1946, i s-a fixat domiciliu obligatoriu la
Miercurea Ciuc, în Harghita. Rearestat la 26
februarie 1951. Condamnat la 10 ani muncă
silnică (sentinţa 1.483/10 noiembrie 1952),
pentru crime contra umanităţii. La 22 iunie 1953
i-a fost respins recursul, iar la 24 decembrie 1953
a murit în Penitenciarul Aiud7.
Mai multe date biografice aflăm din
interogatoriul de SMERŞ8 numai de două ori, la
23 şi 26 iunie 1945. El a prezentat un interes redus
pentru anchetatorii SMERŞ. Arestarea lui în
România a fost o prioritate deoarece toţi cei care
pregăteau lovitura de stat ce a avut loc la 23 august
1944 cunoşteau fidelitatea absolută a lui
Elefterescu fată de Ion Antonescu9. Se poate
presupune că, dacă Mircea Elefterescu nu ar fi
fost deţinut în casa conspirativă din Vatra
Luminoasă imediat după lovitura de stat, el nu ar
fi fost transportat în URSS. Interogatoriul său de
la 23 iunie 1945 este predominant legat de cariera
militară a lui Elefterescu. În interogatoriul din 23
iunie, Elefterescu menţionează un episod din
viata lui care arată într-adevăr încrederea pe care
Ion Antonescu o avea în el: „Din însărcinarea lui
[Ion Antonescu - n.n.] la 5 septembrie 1940 eu am
înmînat ultimatumul regelui de atunci al
României Carol al II-lea. În acel ultimatum
Antonescu cerea dela rege transmiterea lui Antonescu, a întregei puteri de stat şi declararea
lui, «Conducător al statului român». Regele a fost
nevoit să primească acest ultimatum şi Antonescu
în felul acesta a devenit «conducător al
statului»"10.
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Proces Verbal al arestatului Elefterescu Mircea
Dela „23" iunie 1945
Elefterescu M. născut în anul 1893 în oraşul
Râmnicul-Sărat, român, studii mijlocii, nu face
parte din partid, fost prefect al poliţiei or.
Bucureşti, colonel al armatei române.
Interogatoriul început la ora 12.
Întrebare: D-voastră sînteţi colonel al armatei
române. Când aţi intrat D-voastră în serviciul
armatei?
Răspuns: În serviciul armatei române eu am
fost mobilizat în anul 1914 în Bucureşti. După
mobilizare eu am fost trimes pentru studii la
şcoala militară de cavalerie în or. Târgovişte.
Terminând şcoala militară, eu am căpătat gradul
de sublocotenent.
Întrebare: Unde aţi făcut serviciul după
terminarea şcoalei militare?
Răspuns: După terminarea şcoalei militare eu
am fost trimes pentru a face serviciul în
regimentul 4 de cavalerie, unde am fost până în
anul 1921, întâi comandant de pluton, iar mai
târziu comandant de escadron. În anul 1921 eu am
fost trecut în or. Sibiu la şcoala de ofiţeri de
cavalerie. Aici eu am fost trei ani şi 6 luni în
calitate de instructor, iar în anul 1924 am fost
trecut în şcoala militară de cavalerie în or.
Târgovişte la postul de comandant de escadron. În
acest post am fost până în anul 1926, după ce am
fost trecut în acelaşi post la regimentul 9 husari
din or. Giurgiu, unde am fost până în anul 1927.
Întrebare: În ce unităţi a armatei române aţi
fost după anul 1927.
Răspuns: În anul 1927 eu am fost numit
aghiotant la generalul Petală, care atunci era
comandantul armatei a 2 a. În anul 1931 generalul
Petală a trecut în rezervă, în legătură cu aceasta eu
am fost numit la postul de şef de Stat Major la
brigada 2 a de cavalerie. Acest post eu am ocupat
numai câteva luni şi în acelaşi an1931 eu am fost
trecut în regimentul 3 cavalerie în postul de
comandant de divizion. Comandant de divizion
eu am fost până în anul 1933, după ce am fost
numit aghiotant la şeful Marelui Stat Major al
armatei române generalul Antonescu Ion. În anul
1934 Antonescu a fost concediat dela postul de şef
al Marelui Stat Major şi în urma acestui lucru eu
am fost trecut în regimentul 5 de cavalerie, din
nou în postul de comandant de divizion. În
regimentul 5 de cavalerie eu am fost până în anul
1936. În anul 1936 în timpul curselor de cai eu miam vătămat mâna şi piciorul, în urma căruia am
fost trecut la ministerul de războiu la postul de şef

al biroului cavaleriei însă în acest post eu am fost
numai câteva luni, iar după aceea Antonescu
numit în acest timp ministru de răsboiu, m-a luat
la el ca aghiotant personal. Aghiotant la
Antonescu eu am fost numai câteva luni, după
aceea am fost trimis în regimentul 4 de cavalerie
la postul de ajutor al comandantului de regiment.
Ajutor de comandant de regiment eu am fost până
la instaurarea dictaturii lui Antonescu, adică până
la 5 septembrie 1940. Dela 5 septembrie 1940
până în decembrie 1941 eu am fost aghiotant
personal al mareşalului Antonescu.
Întrebare: Ce rol aţi jucat d-voastră în
instaurarea dictaturii lui Antonescu?
Răspuns: Eu nu am jucat niciun rol în
instaurarea dictaturii lui Antonescu.
Întrebare: În cazul acesta explicaţi, dece
mareşalul Antonescu a avut o atât de mare
încredere în d-voastră şi v-a numit aghiotant al
lui?
Răspuns: Antonescu mă cunoştea din anul
1914. Eu am învăţat la el în şcoala militară din
Târgovişte, iar în anul 1938, când el a fost
ministru de răsboiu eu am fost la el aghiotant. Este
posibil ca Antonescu din această cauză, după ce a
devenit conducător al statului m-a numit
aghiotant al său.
Întrebare: Nu este adevărat. Antonescu v-a
numit aghiotant al său pentru că d-voastră l-aţi
ajutat activ să vină la putere. Recunoaşteţi
aceasta?
Răspuns: Trebuie să recunosc, că Antonescu
nu m-a numit întâmplător aghiotant al lui. Eu
întradevăr am luat parte în răsturnarea de guvern
lui Antonescu. Din însărcinarea lui la 5
septembrie 1940 eu am înmânat ultimatumul
regelui de atunci al României Carol al II lea. În
acel ultimatum Antonescu cerea dela rege
transmiterea lui - Antonescu a întregei puteri de
stat şi declararea lui, „conducător al statului
român". Regele a fost nevoit să primească acest
ultimatum şi Antonescu în felul acesta a devenit
„conducătorul statului".
Î n t re b a re : P a r t i c i p a r e a d - v o a s t ă î n
instaurarea dictaturii lui Antonescu s-a arătat nu
numai în aceasta. Vorbiţi adevărul până la sfârşit?
Răspuns: Afirm, că participarea mea în
răsturnarea de „stat" lui Antonescu s-a arătat
numai în acea, că eu am înmânat ultimatumul lui
regelui. Alt rol eu nu am jucat.
Întrebare: Dar dece ascundeţi că aţi promis
lui Antonescu să-l susţineţi cu cale armată?
Răspuns: Până în momentul venirii la putere
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a lui Antonescu eu am fost ajutorul comandantului
regimentului 4 cavalerie, care în acel timp se afla
în Bucureşti. Însă între Antonescu şi mine nu a fost
niciodată discuţie, că eu în caz de necesitate îl voi
susţine prin cale armată.
Interogatoriul este întrerupt la ora 18.00.
Procesul verbal este înscris, din cuvintele mele
adevărat, citit mie în limba germană, drept care mă
iscălesc
Col. M . Elefterescu
A interogat: instructor şef dela secţia de
instrucţie al Dir. Gen. „Smerş" - căpitanul
Grişaev.A tradus: translatorul Dir. Gen. „Smerş"
căpitan de gardă Kalinin [Calinin]
Proces Verbal al arestatului Elefterescu
Mircea
dela 26 Iunie 1945
Elefterescu M., născut în anul 1893 în oraşul
Râmnicul-Sărat, român, fiul colonelului armatei
române, studii mijlocii, nu face parte din partid.
Înainte de arestare a fost prefect de poliţie al
oraşului Bucureşti, colonel al armatei române.
Întrebare: În perioada anilor 1940-1941 dvoastră aţi fost aghiotant al mareşalului
Antonescu. Dece anume pe d-voastră el v' a numit
aghiotant?
Răspuns: Antonescu m' a numit pe mine
aghiotant al său, pentru că eu i-am ajutat lui activ
pentru ca să vină la guvernare. În personal, din
ordinul lui Antonescu la 5 Septembrie 1940 eu am
înmânat un ultimatum fostului rege Carol al II.-lea
pe atunci rege al României. În acest ultimatum
Antonescu cerea dela rege ca el să-i transmită
toată puterea de stat şi anunţarea că el este
conducătorul statului român. În puterea situaţiei
create, regele a fost nevoit să primească
ultimatumul lui Antonescu şi el în felul acesta a
devenit conducătorul statului român.
Întrebare: Ce ştiţi d-voastră în ceace priveşte
pregătirea României de răsboiu contra Uniunii
Sovietice după venirea lui Antonescu la guvern?
Răspuns: Venind la guvernare în luna
Septembrie 1940, Antonescu împreună cu
guvernul Gărzii de Fier a lui Horia Sima a început
intens să fascizeze România. În primul rând
aceasta se exprima în acea, că la sfârşitul anului
1940 în România a fost publicat un rând de legi
discriminante scopul principal al - cărora era să se
distrugă complect persoanele de naţionalitate ne
română adică evrei. Făcând această lege, guvernul
Antonescu căuta în toate felurile să propagandize
între poporul român ideia teoriei raselor şi cu

aceasta să-l pregătească ideologic pentru răsboiu.
Tot în acest period de timp din iniţiativa lui
Antonescu a început în ţară o propagandă intensă
contra Uniunii Sovietice, îndreptată înspre acea ca
să stârnească la popor o atitudine duşmănoasă
U.R.S.S.-ului şi politicei sale. Pentru acest scop
Antonescu a întrebuinţat faptul cedării (Notă:
cuvântul „transmiterii" şters înlocuit cu
„cedării".) Uniunii Sovietice teritoriile
Basarabiei şi Bucovinei de Nord, tălmăcind acest
act drept ca un act de agresiune din partea Uniunii
Sovietice. Trebue să spun că, în urma propagandei
intense pe care o făcea guvernul român din ordinul
lui Antonescu contra Uniunii Sovietice, i-a reuşit o
parte din populatia română să o acordeze
împotriva Uniunii Sovietice şi în totalul dela urmă
să atragă România într'un răsboiu de ocupare
contra URSS, de partea Germaniei. Paralel cu
politica de fascizare a României Antonescu chiar
din primele zile dela venirea lui la guvernare se
orienta după Germania uitându-se la ea ca la
unicul aliat în răsboiu contra Uniunii Sovietice.
Orientându-se în răsboiul care trebuia să fie pe
alianţa Germaniei, Antonescu în anul 1940 în
timpul călătoriei la Berlin s' a hotărât cu Hitler ca
să înceapă reînarmarea armatei române după cum
era armata germană. Hitler a fost de acord şi a
ordonat să facă acest lucru misiunea militară
germană care se afla în România care era condusă
la început de generalul Gaube [Hauffe], iar după
acea de generalul Gansen [Hansen]. Pe baza
aceasta misiunea militară germană a trimis pe
oamenii săi în toate unitătile şi şcolile româneşti al
armatei, ca instructori, care până la începerea
răsboiului contra Uniunii Sovietice sau ocupat
numai cu reînarmarea şi reinstructarea armatei
române, iar după acea împreună cu Marele Stat
Major român pregăteau şi rezerve pentru
complectarea unităţilor armatei române care
acţiona pe frontul Germano-Sovietic. Ceva mai
amănunţit despre activitatea misiunii militare
germane în România eu nu pot să comunic,
pentrucă nu am avut întâlniri cu lucrul ei.
Întrebare: Când a hotărât Antonescu cu Hitler
să atace împreună Uniunea Sovietică?
Răspuns: În toamna anului 1940 sau în luna
Ianuarie 1941, precis nu ştiu, eu fiind aghiotantul
lui Antonescu l'am condus pe el în Austria unde a
fost el pentru ca să se întâlnească cu Hitler. La
discuția lui Antonescu cu Hitler eu nu am fost şi
despre ce concret ei au discutat eu nu ştiu. Însă
cred că anume la această şedintă ei au hotărât să
iasă contra Uniunii Sovietice. Eu cred aşa pentru
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că în curând după aceasta în oraşul Viena a fost a
doua şedintă la care au fost Antonescu, Goring şi
min is tr u l eco n o miei r o mân e P o p o n acia
[Potopeanu]. Afară de aceasta, la această şedintă
au fost în calitate de consilieri câţiva mari
specialişti petroliferi. Eu am aflat dela ei că la
şedintă a fost încheiat un acord ca România să dea
pentru armata germană petrol şi benzină iar
Germania armament şi muniţiuni pentru armata
română. Despre discuţiile lui Antonescu cu Hitler
în ceace priveşte ieşirea contra Uniunii Sovietice,
împreună, eu nu ştiu nimic.
Întrebare: Ce participare aţi avut d-voastră în
pregătirea României de răsboiu contra U.R.S.S.?
Răspuns: Eu sunt vinovat în acea că ştiind de
caracterul de ocupaţie al acestui răsboiu am fost de
acord*(Notă: cuvintele „fost de acord cu" în loc de
„susţinut pe") cu Antonescu şi socoteam de bune
măsurile luate de el în pregătirea atacării U.R.S.Sului.
Întrebare: Povestiţi cum autoritătile de
ocupaţie româneşti prădau întreprinderile de stat
sovietice?
Răspuns: Eu cunosc că din ordinul lui
Antonescu şi al guvernului român din regiunile
sovietice ocupate se trimetea în România grâu,
vite, maşini agricole, instalaţii de fabrici şi lucruri
de artă. Eu personal cunosc că în timpul ocupaţiei
Odessei de români a fost ridicată scena şi alte
instalaţii teatrale din teatrul de operă şi balet din
oraş. Afară de aceasta din Odessa au fost duse în
Constanţa linii de tramvai, traverse, vagoane şi
alte instalaţii al depoului de tramvai. Cu scopul
organizării prădării de guvernul român a fost
formată o specială aşa numită „comanda de
capturi" în frunte cu generalul [Dumitru] Vasiliu,
şeful direcţiei de geniu la ministerul de rasboiu,
care împreună cu Alexianu – guvernatorul
teritoriului sovietic ocupat, numit Transnistria, se
ocupau cu trimiterea bunurilor prădate depe
teritoriul Uniunii Sovietice. În urma lucrului
acestei comande la Bucureşti în anul 1943 a fost
organizată o expoziţie de bunuri aduse din
Transnistria.
Întrebare: Vorbiţi despre activitatea d-voastră
criminală, pe care o făceaţi, d-voastră fiind
prefectul poliţiei din Bucureşti?
Răspuns: Fiind numit la sfârşitul lunei Martie
1944 prefect al poliţiei din Bucureşti eu am depus
toate sforţările pentru ca să arăt că nu am căpătat
încrederea pe care mi-a acordato Antonescu nu a
fost degeaba. Chiar din primele zile după numirea
mea în acest post eu am complectat într'un număr

însemnat garnizoana de poliţie din Bucureşti cu
poliţiştii care au făcut serviciul înainte în
Basarabia şi Bucovina şi s-au evacuat de acolo
împreună cu armata română în retragere. Eu am
executat hotărârile (Notă: cuvântul „hotărât"
[indescifrabil]) cu Marele Stat Major român ca
aceşti oameni să rămână sub ordinile mele şi să
meargă pentru întărirea poliţiei oraşului Bucureşti.
Recunosc, că fiind un convins adept al regimului
lui Antonescu, eu vroiam să întrebuinţez aceste
forţe poliţieneşti pentru apărarea guvernului lui
Antonescu de atentatele persoanelor duşmănoase
lui. Înainte de numirea mea la postul prefectului de
poliţie din cauza nereuşitelor pe front, în România
şi anume în Bucureşti a început să crească vizibil
numărul duşmanilor regimului lui Antonescu. Mai
cu seamă au început să activeze comuniştii. În
legătură cu aceasta eu trebue să recunosc că
împreună cu generalul [Constantin Z.] Vasiliu şeful jandarmeriei din România am dus lupta fără
cruţare cu duşmanii lui Antonescu şi până în
ultimul timp am rămas apărătorul lui credincios.
Interogatoriul este întrerupt la ora 18.00.
Procesul este înscris din cuvintele mele adevărat,
citit mie şi tradus în limba rusească.
Col. M. Elefterescu
A interogat: instructor operator al secţiei de
instrucţie din Direcţiunea Generală „Smerş" căpitanul Grişaev. A tradus: interpretul Direcţiunii
Generale „Smerş" - căpitanul Calinin11.
„Cum se poate să mă ia cineva drept
prizonier după semnarea Armistiţiului?”
Dincolo de excepţionalele documente
publicate prin osârdia lui Radu Ioanid, documente
aflate în custodia Arhivei Centrale a Serviciului
Federal de Securitate al Federaţiei Ruse
(Federal'naya Sluzhba Bezopasnosti - FSB) 12 am
descoperit în Arhiva Consiliului Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii un alt interogatoriu
al lui Mircea Scarlat Elefterescu din 14 aprilie
194613, spunem noi de o excepţională importanţă.
Îl redăm integral:
14 aprilie 1946
(Elefterescu)
Nic. Ce funcţie aţi avut Dvs. în Ţară începând
din Iunie 1941?
El. Mă găseam în Reg. 4 Călăraşi în 1940 când
în Septembrie 1940, am primit ordinul
Ministerului de Războiu prin care eram mutat în
Regimentul 4 Vânători Câmpina, Regiment ce
urma să ia fiinţă. Comandantul Diviziei era numit
Dl. General Pantazi, care mi-a dat ordin să mă
prezint la el la Turda. Am luat trenul şi m'am
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prezentat la D-sa ca să iau comanda Regimentului
4 Vânători Munte. De aci a început ancheta şi în
Rusia, pentrucă organele Ruseşti erau curioase să
ştie. Informaţiile mele n'au durat decât 12 şedinţe,
iar procesele verbale n'am semnat decât două
protocoale. Primul protocol conţinea cinci puncte,
iar al doilea 3 puncte. S'a spus că Colonel
Elefterescu n'a fost amestecat în guvernarea
Mareşalului Antonescu, vor veni acte şi se va
vedea justeţea celor confirmate de mine. N'am
fost un element al Guvernului ci am fost surprins
şi am fost dat pe mâini ruseşti. Am cerut explicaţii
pentru această arestare şi Col. Rus care era
ajutorul D-lui Ministru General Abakumov mi-a
spus: D-le Colonel am vrut să vă apărăm contra
comuniştilor din Ţară, este mai bine să vă găsiţi
aci decât dacă aţi fi în Ţară, Rusia este mare şi
puternică. Am spus cum se poate că România este
o ţară liberă şi independentă, cum se poate să mă ia
cineva drept prizonier după semnarea
Armistiţiului? Pe ziua de 21 August am iscălit al
doilea protocol în limba română, primul protocol
prezenta mai multe ştersături fiindcă n'au vrut să
isălească ceeace dânşii au scris. Mi-a dat un răgaz
3 zile pentru a fi semnat. Am spus că niciodată nu
voi semna ceva care este contra conştiinţei mele.
În ziua de 2 iulie când s'a făcut semnarea acestui
protocol şi când am fost chemat la ora 12 dim.
pentru că ultima şedinţă am avut-o în ziua de 30
Iunie. În ziua de 30 mi s'a cetit protocolul şi am
refuzat să iscălesc, iar în ziua de 2 Iulie m'a chemat
Maiorul Rus. Maiorul m'a întrebat româneşte,
Domnule Colonel dece refuzi D-ta să iscăleşti şi
atunci i-am spus, nu refuz să iscălesc dar nu
înţeleg să iscălesc minciuni. Ce anume lucruri
inexacte erau în protocol? Prima întrebare era:
Mareşalul Antonescu te-a recompensat pe D-ta
luându-te ca adjutant, pentru că ai fost purtătorul
scrisorii de ultimatum a Regelui Carol II – şi am
răspuns, nu cred să fie adevărat că Dl. Mareşal m'a
recompensat. Dl. Mareşal s'a obişnuit să lucreze
cu mine pentrucă şi în trecut când eram
comandant al Brigăzii şi când era Şeful Marelui
Stat Major am fost aghiotant, iar când era Ministru
de Războiu am fost aghiotant şi astăzi când a fost
Conducătorul Statului m'a luat din nou aghiotant.
Că nu se precupeţesc serviciile. N'am putut să spui
D-lui Mareşal: Eu duc scrisoarea dar ce-mi dai în
schimb. Am declarat că numai Dl. Mareşal este în
măsură să spună dece m'a numit.
Sunt vinovat mi s'a spus că am susţinut pe
Mareşalul Antonescu în alianţa cu Germanii. Am
răspuns că n'am putut să-l susţiu pentrucă nu

aveam cu ce să-l susţiu. Cu ce era să-l susţiu când
Domnul Mareşal avea un Consiliu de Miniştri. Păi
D-ta nu erai aghiotantul dânsului? Păi Dvs. credeţi
că un general consultă un aghiotant într'un act
politic sau mi-am permis vreodată în calitatea mea
să-l întreb ceva, dece nu face cutare lucru? Trebuie
să nu-l cunoaşteţi pe Mareşal ca să puteţi face o
asemenea întrebare. Poate să cad de acord dar nu
să-l susţiu. Am fost de acord cu Mareşalul
Antonescu şi atunci când am substituit cuvântul
„susţinut” cu „Am fost de acord” deşi şi aceasta
am făcut-o ca să le fac plăcerile pentrucă de acord
a fost întreaga ţară să se facă alianţa cu Germania.
Pentrucă Mareşalul a consultat printr'un plebiscit
populaţia Ţării Româneşti unde a avut 3 milioane
de voturi pentru. Mi s'a spus, ce reprezintă 3
milioane faţă de 15 milioane locuitori. Şi am
răspuns că se greşeşte. 15 milioane locuitori era cu
întreaga Transilvanie şi Basarabie. Scăzându-se
Basarabia şi Nordul Transilvaniei nu mai rămânea
decât 10-11 milioane şi din aceştia nu au dreptul la
vot decât cei majori, afară de aceasta femeile nu
votează, astfel că 3 milioane de voturi este
maximul ce s'a putut obţine vre-odată într'o
alegere oarecare. S'a convins că este drept. Ca
probă că în al doilea protocol n'a mai apărut
această întrebare. O altă chestiune, că Mareşalul
Antonescu s'a făcut vinovat de crime şi tâlhării în
Transnistria. Am spus că nu pot să spun că
Mareşalul Antonescu a fost tâlhar şi criminal. Mi
s'a spus ce d-ta nu ştii ce s'a petrecut la Odessa?
Am spus că nu ştiu, deoarece în 1941 la 1
Decembrie am fost numit comandant al
Regimentului de Gardă Călare şi am plecat din
funcţia de aghiotant al Mareşalului prin cererea
mea, n'am vrut să rămân fără stagiu prevăzut de
lege de a comanda reg. 2 ani de zile şi în acelaş
timp ţineam să-mi fac datoria pe front, cum mi-am
făcut şi în războiul trecut. Să nu uitaţi că fac parte
dintr'o familie de militari. Am pierdut un frate pe
front în 1917 iar un alt frate este colonel şi este
infirm tot după urma războiului din 1916. N'am
vrut să pătez numele tatălui meu stând deoparte.
Am cerut D-lui Mareşal şi D-lui General Pantazi
care era Ministru de Războiu să-mi dea
posibilitatea să plec pe front cu Regimentul de
Gardă Călare. Se dăduse chiar ordin de plecare
pentru care echipasem regimentul, când am primit
alt ordin să nu mai plec. La explicaţiile cerute mi
s'a spus că este nevoie de Regiment în Bucureşti şi
văzând că cu toate încercările mele nu pot să plec
să-mi fac datoria pe front, am cerut să fiu dat la un
alt regiment care se găseşte pe front ca comandant
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de regiment, iar Dl. General Pantazi, Ministru de
Războiu, îmi va da această însărcinare. Dar
tocmai se întâmplase dezastrul din Crimeea şi mia spus să mai aştept. În loc să fiu numit comandant
de regiment pe front am fost numit Prefect de
Poliţie al Capitalei. Aceasta se petrecea în 21
Martie 1944, după ce am fost întrebat dacă
consimt să fiu numit. Şi când a venit Dl. General
Vasiliu cu o lună înainte ca să mă întrebe dacă
consimt să fiu Prefect, am spus: Sunt militar, dacă
mă numiţi e un lucru, dacă mă întrebaţi vă
răspund şi i-am răspuns şi D-lui Mihai Antonescu
că prefer să rămân comandant de regiment. Dl
General Vasiliu mi-a răspuns că are însărcinarea
din partea Mareşalului să primesc să fiu Prefect. Iam spus, dacă mi se dă ordin trebuie să execut,
dacă sunt întrebat răspund că prefer să rămân
Comandantul Regimentului. Aceasta se petrecea
cu o lună înainte de Martie 1944. În ziua de 21
Martie am luat conducerea Prefecturei Poliţiei
Capitalei şi de acolo am făcut un nou raport şi
Ministerului de Războiu şi Mareşalului să plec pe
front. Am primit un ordin scris prin
Subsecretariatul D-lui General Vasiliu iscălit de
Col. Mădârjac în care se spunea că Mareşalul a
hotărât să rămân mai departe în funcţia ordonată.
Deci mi s'a închis şi această poartă. Am rămas şi
mi-a fost fatal. Am fost întrebat: Cum D-ta susţii
că eşti străin de crimele de la Odessa, când D-ta ai
însoţit pe Dl. Mareşal la Odessa. Eu am răspuns că
aş fi fost bucuros să văd Odessa, dar n'am văzut-o.
Cum D-le Colonel n'ai văzut Odessa când noi
avem fotografii alături de Dl. Mareşal Antonescu.
Am răspuns D-ta arată fotografia şi atunci pune
mâna pe revolver şi împuşcă-mă. În ceeace
priveşte hoţiile, nu ştiu la ceeace vă referiţi. Mi s'a
răspuns, D-ta nu ştii că armata română a omorât
200000 de ruşi în Transnistria? Nu ştiu am zis eu
n'am fost pe front. Eu m'am ocupat de regimentul
meu, nu luam cunoştinţă decât din ziare ca toată
lumea, fiindcă nu aveam contact cu nimeni. Din
ziua când am plecat dela Dl. Mareşal nu l'am mai
văzut decât de două ori, odată la un dejun la
Crăciun şi-o altă dată la Predeal la masă când era
invitat şi ministrul Killinger.
D-ta nu ştii că s'au luat tractoarele şi s'au
adus în ţară? Ştiu am zis, din auzite, dar aceasta nu
constituie o hoţie pentru că Transnistria ne
aparţinea nouă. Noi am luat-o adică Armata
Română cu Armata Germană la un loc. Când s'au
ridicat tractoarele a fost ţinut românesc. Bine dar
tractoarele nu erau ruseşti? Dar avutul când Dvs.
aţi venit în Basarabia de aţi ocupat-o nu era

românească şi Dvs. l'aţi luat? Nu era acelaşi
lucru? Dece pentru noi nu era permis şi constituie
o tâlhărie şi pentru Dvs. nu? Oare Dvs. n-aţi făcut
tot o hoţie? Acestea sunt capturi de războiu şi
atunci am substituit cuvântul de „hoţie” prin
cuvântul „ridicat”. Un alt punct din protocol a fost
că eu în calitate de prefect am organizat poliţia şi
am apărat guvernul. Am spus că aceasta nu este o
noutate. Sigur că poliţia apără Capitala şi implicit
guvernul aceasta nu este o învinuire. Dacă Dvs.
scriţi că eu sunt vinovat că am apărat guvernul, eu
iscălesc dar aceasta nu constituie o vinovăţie,
deoarece este atribuţia Prefecturii de a asigura
liniştea capitalei. Ar fi vrut să obţină de la mine că
am făcut paza Mareşalului şi am spus că n'am fost
însărcinat cu paza Mareşalului ci Jandarmii şi
Batalionul de Pază al Conducătorului.
Cu aceste rectificări şi modificări am iscălit
acest protocol.
În ziua de 3 Iulie am fost chemat din nou şi
Căpitanul meu judecător a insistat să dau altă
declaraţie că Basarabia nu este a noastră.
1. Cine a fost agresorul Rusia sau România?
2. Că Basarabia nu este românească.
Am răspuns următorul lucru şi am susţinut
acest lucru cu înverşunare, spunând: că îmi este
indiferent rezultatul dar le-am oferit tot ce am
avut, viaţa mea, mai mult n'am ce să ofer, dar nu
pot să cad de acord şi să scriu lucruri prin cari s'ar
constata că am făcut o încălcare de conştiinţă.
La primul punct „Cine este agresorul” am
răspuns „Sunteţi Dvs.”. Cine a trecut Nistrul şi a
ocupat Basarabia? Mai întâi Basarabia ne
aparţine nouă în urma războiului din 1916, când
amicii Dvs. de azi Englezi, Americani, Francezi şi
cu Românii au încheiat tratatul prin care
Basarabia şi România se anexează României.
Deci aliaţii Dvs. de azi au convenit printr'un act
oficial că Basarabia aparţine României şi
dumneata vii să mă întrebi pe mine a cui este
Basarabia şi vrei să obţii de la mine că nu ne
aparţine? Este o imposibilitate. Dar mi-a răspuns:
Basarabia a fost totdeauna a noastră, a fost
totdeauna a Dvs. tot aşa cum a fost şi în 1940,
când ne-aţi luat-o. Ce vreţi să facă o populaţie de
15 milioane faţă de 220 milioane câtă aveţi Dvs.
Ce vreţi să facă un milion şi jumătate de soldaţi
contra unui efectiv de 22 milioane.
Dece Regele Carol II a intrat în disgraţia
poporului român?
Din cauză că a cedat Basarabia.
Dece Şeful Marelui Stat Major Generalul
Tenescu a fost destituit şi a sfârşit printr'o moarte
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crudă?
Pentrucă a cedat Basarabia. Şi azi eu să spun
că în acest ţinut care a fost stropit cu sângele
soldatului român, să spun ca un trădător că
Basarabia este a Dvs.? Nu, este o imposibilitate.
Dvs. sunteţi agresorul nu noi, Dvs. aţi trecut
Nistrul, aţi forţat armata română să se retragă şi
camarazii mei au fost revoltaţi când au primit
ordin din partea Guvernului să nu tragă în Dvs. şi
să cedeze pas cu pas terenul supunându-se la
batjocurile Dvs. fără să se poată manifesta cu
nimic. Va să zică cine este agresorul noi sau Dvs.?
Că Basarabia este românească vorbeşte istoria, nu
trebuie să fac eu această mărturisire ci istoria, din
şcoală am învăţat că Basarabia şi Transilvania ne
aparţin nouă şi în toate cântecele vei găsi că
Basarabia şi Bucovina este a noastră şi nu a Dvs.
Am lăsat ca într'o şedinţă viitoare să discutăm
această chestiune cu privire la Basarabia care
rămăsese neclarificată. La 4 dim. m'am dus în
celulă şi m'am culcat, iar la 4½ am fost chemat din
nou fiind întrebat: Cui aparţine Basarabia? Am
răspuns că aţi uitat? Zic, nouă Românilor. Dvs.
sunteţi agresorii şi să nu ne mai puneţi din nou
această întrebare şi am plecat să mă culc. Am fost
chemat a doua zi noaptea la 4 Iulie găsind pe
căpitan împreună cu maiorul care ştia româneşte,
a început să spună că Rusia este o ţară mare şi
puternică, că până azi pământul se învârtea într'un
sens şi că de azi încolo se va învârti în alt sens, că
dumneata nu eşti însurat şi nu cunoşti greutăţile
vieţii şi că rău ai făcut că nu te-ai însurat. La ei
exista această jenă dacă nu eşti însurat şi atunci am
răspuns că nu m-a cerut nimeni în căsătorie şi că
am pasiunea cailor şi a câinilor. Că d-ta te vei
înapoia în ţară, d-ta nu eşti vinovat. D-ta vei juca
încă un rol mare în ţara noastră, d-ta vei continua
activitatea pe care ai avut-o în noul guvern. Atunci
i-am răspuns „D-le maior n'am ţinut la viaţă
niciodată, am ţinut însă foarte mult la cariera mea
şi tatăl meu ca ofiţer de cavalerie mi-a spus: nu'ţi
las avere însă îţi las un nume nepătat, te rog să nu-l
pătezi”. Mă văd în situaţia tristă că nu m'am putut
ţine de cuvânt şi am pătat numele familiei mele
fiindcă mă simt dezonorat când Regele ţării după
ce am fost 2 ani şi jumătate comandant al
regimentului său când am condus regimentul în
condiţiuni atât de bune fiind citat pe armată din
punct de vedere al gospodăriei, al administraţiei şi
instrucţiei, când ministrul Killinger a venit să
vadă acest regiment. Un om destul de închis şi
aspru şi care nu era obişnuit să facă complimente
în amănunţime aproape 3 ore, a adunat ofiţerii şi

le-a spus: mulţumesc comandantului Dvs. de
Regiment că mi-a dat ocazia să văd azi un
regiment cam cum avem noi în Germania. Regele
Ţării să mă cheme la Palat şi în loc să mă
primească să-mi supună o cerere mă dă pe mâna
unor civili şi mă consideră arestat iar la urmă sunt
dat în primirea Dvs. care mă aduceţi în Rusia unde
mă ţineţi de 9 luni şi jumătate fără motiv
spunându-mi că Rusia e mare şi puternică. Acesta
este singurul motiv care mi-l aduceţi. Atunci mi-a
răspuns astfel: D-le Colonel îţi dau un exemplu pe
care dumneata l-ai trăit, D-ta nu eşti desonorat, am
răspuns, ba da sunt desonorat. Când am fost supus
sub paza soldatului da, sub paza soldatului rus nu
sunt dezonorat. În România un ofiţer când este
supus sub paza unui soldat acela nu mai poate să
păstreze tresa de ofiţer, fiindcă înseamnă a terfeli
galonul. Mi s'a răspuns că Generalul Antonescu a
fost închis de Carol II la Bistriţa şi după aceia a
fost făcut Mareşal şi numit Conducător al
Statului. Mai ai ceva de zis? D-ta vei merge în ţară
şi vei avea situaţia dumitale clară. Am răspuns Dle Maior o iau sub titlu informativ, Dvs. nu sunteţi
persoană oficială să-mi promiteţi acest lucru (aci
s'a cam supărat), totuşi mă mulţumeşte părerea
avută despre mine. Şi zice, dar acum revenim iar
la chestiunea Basarabiei, este a noastră? D-le
maior aţi uitat din ziua de 2 până azi că Basarabia
este românească şi că agresorii sunteţi Dvs. D-le
colonel ce te costă pe D-ta să dai această
declaraţie? Nu te priveşte nimic, nu pierzi nimic,
noi avem nevoie să arătăm lumii că agresoarea aţi
fost Dvs. pentru un ţinut ce nu vă aparţine şi atunci
îmi spune supărat: Se poate D-le Colonel, insist de
atâta timp şi Dvs. să nu cedaţi? (şi mă înjură pe
ruseşte) atunci am răspuns, D-le maior
nenorocirea face că în timp de 9 luni şi jum. cât am
stat în Rusia cunosc ceva din limba rusă şi din
înjurăturile dvs. La înjurătura adresată de Dvs. ca
unui câine legat de lanţ, zic să îmi dai voi să o repet
şi eu pe româneşte, şi am plecat.
În ziua de 5 am fost întrebat cum s'a făcut
abdicarea Regelui Carol II? Zice, este o chestiune
foarte interesantă şi unică în istorie, când un om
singur face detronarea unui Rege, fără să aibă în
spate Armata sau pe cineva? Atunci i-am spus
greşiţi Dvs. când faceţi această afirmaţie, Dl.
Mareşal n'a avut armata în spatele dânsului
fiindcă fusese scos din cadrele armatei de Regele
Carol, însă era susţinut de poporul Român, fiindcă
poporul a fost acela care a manifestat la Prefectura
Poliţiei şi a vrut să omoare pe Regele Carol II.
Ne-ar interesa acest lucru D-le Colonel şi te
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rugăm să faci o expunere, dar să fie mai mulţi
dintre noi fiindcă interesează pe toţi acest lucru.
Am spus bine dar nu toţi ştiu româneşte şi mi s'a
răspuns că pot vorbi nemţeşte. Am arătat
chestiunea cum s'a întâmplat că fusesem
Comandantul Regimentului 4 Roşiori Turda şi
venisem la Bucureşti şi am rugat pe Generalul
Pantazi să-mi dea voie să rămân câteva zile în
Bucureşti. Nu mă găseam acasă când înapoindumă îmi spune ordonanţa, D-le Colonel sunteţi
chemat de Dl. General Antonescu la Preşedinţia
Consiliului de Miniştri. Ţin să spun că eu nu mai
văzusem pe Dl. Mareşal Antonescu demult, nici
în lunile de la Bistriţa şi nici anterior, căci fusese

comandantul Corpului III Armată Chişinău. Eu în
acel moment mă găseam comandantul unui
regiment fictiv la Câmpina a cărei comandă n'o
luasem, pentrucă la un moment dat ruşii m'au
învinuit: Păi D-ta l'ai susţinut pe Mareşal ca să
detroneze pe Regele, prin comanda regimentului
ce deţineai. Eu am răspuns, eu lăsasem comanda
regimentului de câtva timp, eram la Turda şi
fusesem comandantul unui regiment fictiv a cărui
comandă n'o luasem. Când am venit la
Preşedinţie Dl. Mareşal mi-a spus să rămân acolo
şi că voiu primi o însărcinare”.
Nu comentăm !
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Dictatul de la Viena și destructurarea
bisericii românești sătmărene
Dr. Daniela BĂLU

„Cine nu-şi cunoaşte trecutul, va fi condamnat să-l repete”. (Goethe)
Împlinirea a 80 de ani de la decizia
„tribunalului arbitral” de la Viena, ce a impus
României raptul teritorial din 30 august 1940, ne
oferă oportunitatea publicării documentelor ce
reflectă această perioadă nefastă din istoria
românilor ardeleni, astfel încât, prin intermediul
surselor documentare, să marcăm împlinirea celor
8 decenii de la pronunțarea dictatului ce răpea
României jumătate din teritoriul Transilvaniei, în
favoarea Ungariei.
Evenimentele anului 1940 au îngenunchiat
România în faţa politicii revizioniste şi revanşarde
promovată de marile puteri europene1, românilor
impunându-li-se acceptarea unui teritoriu drastic
amputat, realitate dramatică pe care istoriografia o
califică în dublă interpretare: dictat sau arbitraj.
Numit „dictatul axei”, inclusiv de către
ambasadorul SUA la București, în scrisoarea
adresată la data de 6 septembrie 1940
Departamentului de Stat2, Dictatul de la Viena a
fost „soluţia” impusă României prin intermediul
ministrului de externe al Reichului, Joachim von
Ribbentrop şi a omologului său italian, contele
Ciano, ca rezolvare a „diferendului” teritorial
româno - maghiar, prin care cele două state îşi
disputau apartenenţa şi autoritatea asupra
Transilvaniei.
Așa cum se știe, Dictatul a fost semnat la
Palatul Belvedere din Viena, în jurul orei 14,
ministrul de externe al României, Mihail
Manoilescu, leșinând după ce a văzut harta noilor
frontiere ciopârțite ale României, care pierdea
2.628.238 locuitori, din care 1.321.581 erau
români (un procent de 50,39 %), 976.956 (37,05
%) erau maghiari şi 329.701 (12,56 %) alte
naţionalităţi.
În ziua de 29 august 1940, ministrul M.
Manoilescu scria în jurnalul său: „Din punct de
vedere al raporturilor noastre juridice de la stat la
stat față de Ungaria, niciodată nu s-ar putea susține
că noi am ajuns la soluția de la Viena printr-un
arbitraj cerut de noi sau liber acceptat...Totul apare
ca o piesă scrisă dinainte în care nicio singură
vorbă, niciun singur gest nu se poate schimba.
Alternativa pe care mi-au pus-o a fost următoarea:
sau primim arbitrajul astăzi, cel mai târziu la

miezul nopții, încât mâine să se poată da hotărârea
(...), sau dacă nu primim, vom fi mâine atacați și va
fi sfârșitul României!” (M. Manoilescu, Dictatul
de la Viena. Memorii. Iulie - august 1940,
București, 1991, ediţie îngrijită de Valeriu Dinu).
Desconsiderând structura etnică a
populaţiei, realităţile demografice din teritoriul
cedat Ungariei (cu o populație românească
majoritară!), Germania nazistă deschidea calea
unor grave şi injuste atitudini discriminatorii faţă
de populaţia românească, contrare chiar
prevederilor Dictatului de la Viena potrivit căruia,
la punctul 5, se garanta „protecţia minorităţilor”3.
Consecinţele de ordin teritorial, impuse
prin Dictatul din 30 august 1940, incumbând nu
doar pierderea unui important teritoriu cu valenţe
profund identitare, ci şi pericolul pierderii
caracteristicilor etnice, au afectat în mod direct şi
crucial comunităţile româneşti din Transilvania.
Prima repercusiune a Dictatului de la Viena a fost
cu celeritate simţită de populaţia românească,
supusă crimelor, expulzărilor, maltratărilor şi
refugiului forțat în România.
Pericolul destructurării caracteristicilor
identitare a determinat, din partea populaţiei
româneşti, reacţii fireşti de apărare şi susţinere a
cauzei naţionale. Atitudinea identitară a românilor
rămaşi pe teritoriul Ardealului, aflat sub
guvernarea Ungariei, a fost deseori sancţionată de
autorităţile maghiare, inclusiv prin măsuri
represive extreme. Cei rămaşi în Ardeal trebuiau să
facă faţă unor avataruri a căror agresivitate era,
firesc, impenetrabilă!
Adaptabilitatea la aceste noi cadre politice,
sociale și mentalitare, acutizarea negativă a
diferenţelor social-etnice dintre români şi
maghiari s-a dovedit a fi, în unele cazuri, imposibil
de acceptat la nivelul percepţiei individuale. Drept
consecinţă, singura oportunitate salvatoare, cel
puțin de moment, a fost cea a refugiului în
România, soluţie la care a apelat cu preponderenţă
clasa socială intelectuală, aflată în imposibilitatea
de a-şi păstra un statut demn, neumilitor 4 .
Profesori, clerici, avocaţi, funcţionari publici,
medici, cadre militare, au fost supuşi cu toţii unor
măsuri represive drastice, începând cu omoruri,
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maltratări, umiliri, şi continuând cu pierderea
locurilor de muncă, pauperizarea economică sau
chiar impunerea de a renunţa la propria credinţă şi
de a trece la confesiunile etnicilor maghiari.
Puşi în faţa unui fapt împlinit, căruia nu i se
puteau opune, mulţi intelectuali români s-au văzut
nevoiţi să-şi părăsească familiile, casele şi locurile
de muncă, fiind consideraţi un real pericol pentru
noua putere maghiară. Drama acestor români
implica dezrădăcinare, renunţare, pierderi
materiale şi sufleteşti, pornirea pe un drum al
incertitudinilor, drumul refugiului. Au urmat însă,
din nefericire, ani deodebit de dificili, atât pentru
cei expulzaţi sau refugiaţi în România, dar mai ales
pentru cei rămaşi în teritoriul guvernat de
maghiari.
Istoriografia românească, dar nu numai,
oferă informaţii elocvente despre acţiunile
represive, nu de puţine ori violente, pe care puterea
maghiară le-a îndreptat împotriva comunităţilor
româneşti, încălcând chiar prevederile Dictatului
de la Viena.
C o m p re h e n s i u n e a d o c u m e n t e l o r
arhivistice, dar şi a surselor edite,
demonstrează multiplele metode coercitive
promovate de autorităţile ungare în perioada
1940 - 1944. Cea mai mare parte a acestora vizau:
1. schimbarea raportului demografic în favoarea
populaţiei maghiare;
2. trecerile forţate la confesiunea romano-catolică
sau reformată;
3. maghiarizarea prin intermediul învăţământului,
bisericii, armatei;
4. pauperizarea populaţiei (lipsa bonurilor de
alimente, a locurilor de muncă, confiscarea
proprietăţilor, retragerea brevetelor etc.);
Politica promovată de statul maghiar a
avut consecinţe majore inclusiv asupra vieţii
confesionale a românilor din nord - vestul
Transilvaniei, afectând puternic viaţa
comunităţilor româneşti, pentru care biserica
reprezenta unul din cele mai puternice
simboluri ale identităţii naţionale. Biserica din
Ardealul ocupat „a avut şi ea partea ei largă de
suferinţă, în acţiunea metodică de prigoană şi
exterminare îndreptată împotriva poporului
român”5.
Documentele arhivistice întregesc
registrul informaţiilor epocii, oferind date menite
să evidenţieze implicarea factorilor politici
români, a instituţiilor din România, dar şi rolul
deosebit de important pe care biserica din
Transilvania, prin reprezentanţii săi, l-a avut în
misiunea majoră de contracarare a politicii de

maghiarizare promovată de statul ungar.
Conflictul dintre Statul maghiar şi Biserica
românească s-a acutizat o dată ce guvernul ungar
nu a recunoscut parohiile româneşti înfiinţate după
anul 1918, a confiscat proprietăţile acestora, iar
clerul nu a mai fost salarizat. Era încă o metodă
prin care preoţii români au fost determinaţi să se
refugieze în România, comunităţile româneşti
fiind astfel mult mai uşor de maghiarizat.
Actele legislative emise de guvernul
maghiar în anii dictatului au adus modificări
semnificative inclusiv în viaţa religioasă. Prin
ordinul cu nr. 1440/1941, completat de 1470/1940
M.E., biserica a fost obligată să plătească
despăgubiri băneşti pentru proprietăţile pe care le
deţinuse până la pronunţarea dictatului, fiindu-i
confiscate şi sechestrate terenuri, păduri şi alte
averi bisericeşti6. Pe baza aceluiaşi ordin, au fost
trecute în patrimoniul statului maghiar imobilele
ce aparţinuseră bisericilor româneşti, ordinul
prevăzând că „imobilele alienate de Stat cu titlu
gratuit în favoarea altor instituţiuni, sau unor
persoane particulare, trec şi ele de deplin drept în
proprietatea statului maghiar”.7
Situaţia era prezentată şi în Raportul
Episcopiei Ortodoxe de Oradea, în care se arată că,
în primele zile ale ocupaţiei horthyste,
„administraţia militară a reuşit să deposedeze de
ultima brazdă de pământ, primită din reforma
agrară română, sate întregi, toate instituţiile
culturale româneşti, în primul rând biserica şi
Episcopia Ortodoxă Română”8. Rând pe rând, tot
mai multe parohii au fost „deposedate de
pământurile ce le-au primit pe baza legii reformei
agrare, ca sesiuni bisericeşti, preoţeşti, cantorale”9.
Încercările de remediere a acestei realităţi au rămas
fără vreun răspuns favorabil: „ne-am plâns la
guvern (maghiar - n.n.) fără să primim un răspuns
satisfăcător”10.
Ordonanţa cu nr. 24024/1940V.Km.
precum şi ordonanţa 700/1941 au contribuit
substanţial la procesul de maghiarizare,
autorităţile ungare limitând drastic înfiinţarea
şcolilor primare româneşti, a claselor cu predare în
limba română şi a şcolilor confesionale.
Convertirea forţată a românilor a fost realizată
intens şi prin sistemul de învăţământ, o pârghie
extrem de facilă în obligarea elevilor de a accepta
confesiunile etnicilor maghiari. Prezentăm aici
doar exemplul şcolii din Carei, județul Satu Mare,
unde învăţătoarea a ars cărţile româneşti11, precum
şi cazurile şcolilor din oraşul Satu Mare, în care au
fost convertiţi în doar câteva zile „aproximativ 500
de elevi români prin acţiunea preotului Ulicec şi a
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profesorilor Lövincz Layod, Koos şi Acs” . În
comuna Andrid, „elevii de la școala primară, de
origine etnică română, au fost trecuți în scriptele
13
școlare, în majoritate, ca fiind maghiari” .
Exemplele, desigur, pot continua!
Inspectoratul şcolar din Debrecen, prin
adresa cu nr. 3746/1940, din 19 ianuarie,
„îndruma” conducerile şcolilor secundare, ca în
şcolile frecventate de elevi ortodocşi români,
„religia să se facă în limba Statului, adică în
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ungureşte” . Deznaţionalizarea prin intermediul
şcolii, în care marea majoritate a dascălilor erau
maghiari, a fost cu ardoare susţinută de autorităţi,
astfel, deşi au fost înaintate guvernului ungar circa
800 de cereri pentru autorizarea şcolilor
confesionale primare în limba română, până la
începerea anului şcolar 1941-1942, Ministerul
Maghiar al Instrucţiunii Publice n-a aprobat nici
măcar o singură cerere!15
Preoţii români, prin cursurile de catehizare,
erau cei care se străduiau să asigure o formă de
învăţământ în limba română. În judeţul Satu Mare,
din 20 de şcoli primare existente înainte de dictat,
nu s-a menţinut niciuna, în întreg judeţul
neexistând nicio şcoală secundară românească16.
Elevii români erau „persecutaţi mereu prin
batjocoriri de către învăţătorii unguri”17, iar
părinţii, la întrebarea în ce limbă doresc să înveţe
copii lor?, erau obligaţi să răspundă în prezenţa
jandarmilor şi notarului, „siliţi a alege limba
maghiară dacă nu vor să se expună tuturor
şicanelor posibile”18. Părinţii care au semnat
cererile de înfiinţare a claselor cu limba de predare
română au fost intimidaţi, prin diverse metode,
inclusiv de către autorităţile locale, astfel că, deşi
în fiecare comună existau mai mult de 20 de
semnături, cât solicita legea ungară, toţi cei care au
semnat erau chemaţi de notar „pentru cercetare”19,
fiind intimidați, amenințați și chestionați: „cine i-a
pus să semneze cererea şi dacă au ştiut ce
semnează?”20
Consulul Mihai Marina, reprezentantul
României la Consulatul General Regal Român de
la Oradea, semnala atitudinea plină de curaj a
românilor care au militat pentru infiinţarea şcolilor
confesionale: „semnarea curajoasă a cererilor
pentru şcolile confesionale româneşti a fost un
examen elocvent, cu atât mai mult cu cât această
manifestare de voinţă a înfruntat voinţa
jandarmului şi a notarului ungur, şi a însemnat în
acelaşi timp un angajament general de contribuţie
materială pentru susţinerea acestor şcoli”21.
Impunerea învăţământului în limba
maghiară era considerată de către români o

„adevărată inchiziţie sufletească şi o insultă la
demnitatea unui neam dornic de cultură şi
22
înaintare” . Încercarea impunerii utilizării
limbii maghiare, inclusiv în liturghia religioasă,
a stârnit protestul preoţilor care îşi justificau
refuzul prin diferite explicaţii ce ţineau de
procedurile de cult, sau de misiunea pastorală pe
care o aveau, aceea de a sluji credincioşilor în
23
limba în care sunt înţeleşi de către aceştia . Preoţii,
însă, au fost obligaţi să accepte să fie intonat, în
cadrul liturghiei, imnul naţional maghiar, în caz
24
contrar „expulzarea lor era certă” .
Una din frecventele modalităţi prin care
românii erau determinaţi să se convertească la
religii maghiare era cea aplicată în garnizoanele
militare: „…rezerviştii români înapoiaţi de pe
frontul rusesc, ajunşi în garnizoanele unităţilor din
care fac parte, sunt menţinuţi sub arme, în timp ce
rezerviştii unguri sunt lăsaţi la vatră... În acelaşi
timp însă, ofiţerii unguri fac presiuni asupra lor,
constrângându-i să treacă la una din religiile
maghiare. Cei care consimt să treacă, sunt imediat
desconcentraţi, iar cei ce se opun sunt trimişi la
diverse detaşamente de muncă silnică”25. A fost şi
cazul soldatului rezervist Balota Ioan din Careii
Mari, judeţul Satu Mare, care „după ce a consimţit
să treacă la religia romano-catolică a fost imediat
desconcentrat”26.
În oraşul Satu Mare, locuitorii puteau
obţine un loc de muncă pe baza unui certificat emis
de către preotul Ulicec, iar eliberarea acestuia se
făcea doar după ce solicitantul semna o cerere prin
care se obliga să treacă la religia catolică.27
Renunţarea la propria confesiune şi
convertirea forţată, modificarea registrelor de
stare civilă, maghiarizarea antroponimelor,
distrugerea, profanarea sau închiderea
bisericilor, nerecunoaşterea episcopiilor grecocatolice româneşti şi anihilarea vieţii ortodoxe,
s-au constituit în anii 1940-1944 într-un
complex de acţiuni menite să contribuie la
destabilizarea valorilor identitare româneşti.
Episcopia Ortodoxă a Maramureşului, în
jurisdicţia căreia se aflau cea mai mare parte a
parohiilor sătmărene, a încetat a exista (nu şi sub
aspect canonic) datorită unui complex de factori
coercitivi:
- interdicţia dată de guvernul ungar episcopului
Vasile Stan de a se reîntoarce în scaunul episcopal,
exilat la Sibiu;
- maltratarea și expulzarea preoţilor ortodocşi;
- închiderea bisericilor;
- confiscarea sesiilor parohiale şi a altor bunuri
materiale;
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- lipsa salarizării.
Transformările la nivel identitar, în anii
Dictatului de la Viena, s-au confruntat cu asaltul
destabilizator asupra bisericii ortodoxe, discursul
identitar fiind anihilat prin interzicerea cultului
ortodox. Această interdicţie nu s-a făcut prin acte
scrise, ea a fost impusă prin ordine verbale şi prin
manifestări restrictive, violente, segregaţioniste,
menite să determine credincioşii să renunţe la
propria confesiune.
În acest context, apartenenţa la cultul
ortodox a căpătat expresia unei modalităţi de
raportare identitară, de unitate spirituală şi
comuniune confesională. Expulzarea locuitorilor
şi a preoţilor, refugiul, reprezenta chiar
distrugerea acestei comunităţi etnice şi ecleziale.
Cel mai rapid distruse au fost tocmai comunităţile
ortodoxe sătmărene, prin expulzarea tuturor
locuitorilor28, cu preponderenţă a ortodocşilor din
localităţile de colonişti moți și maramureșeni:
Ianculeşti, Horea, Marna Nouă, Scărişoara Nouă,
Tiream, Pişcolt, Lazuri, Peleşu Mare, Gelu, Baba
Novac, Dacia, Traian. Totalul populaţie expulzate
doar în lunile septembrie şi octombrie 1940 a fost
de cca. 10.00029.
Desconsiderarea bisericii ortodoxe de
către puterea maghiară a fost clar exprimată încă
din primele luni ale stăpânirii, când „bisericile au
fost închise, iar preoţii obligaţi să părăsească
teritoriul cedat Ungariei”30. Rămânerea clerului
alături de comunităţile pe care le păstoreau era
considerată un pericol real, iar drept consecinţă
imediată „un număr foarte mare de preoţi
ortodocşi au fost siliţi să părăsească partea
Tr a n s i l v a n i e i t r e c u t ă s u b a d m i n i s t r a ţ i a
maghiară”31. O dată cu evacuarea administraţiei
româneşti din teritoriul judeţului Satu Mare, s-au
retras şi funcţionarii publici, ei reprezentând,
alături de colonişti, cel mai mare procent de
ortodocşi.
Singurul episcop ortodox rămas pe
teritoriul Ardealului, I.P.S. Nicolae Colan, descria
relevant întregul proces de anihilare la care a fost
supusă ortodoxia din Ardeal: „bisericile ne-au fost
dărâmate sau arse, sau prefăcute în magazii, sau
închise; şcolile ne-au fost luate, aşezămintele
culturale desfiinţate; bunurile câştigate cu trudă
jefuite, folosirea graiului nostru neîngăduită
uneori nici chiar pe stradă”32.
În Arhivele Naționale ale României,
Fondul Președinția Consiliului de Miniștri,
dosar nr. 118/1941, se află și celebrul Raport
asupra suferinţelor Episcopiei Ortodoxe Române
a Maramureşului în urma arbitrajului de la
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Viena , întocmit de fostul protopop de Satu Mare,
consilierul eparhial Ioan Rujdea, ce descria
suferințele și vexațiunile îndurate de cei rămași
acasă, în Ardeal: „toată urgia duşmanului secular,
ungurii… s-a pornit cu furie nespusă în special
contra Bisericii Ortodoxe....”. Ioan Rujdea a fost
cel care a înmânat o copie a Raportului, la 24
februarie 1977, Arhiereului Vicar al Clujului P.S.
Justinian, viitorul episcop al Maramureșului și
Sătmarului.
În anul 1944, sub pseudonimul Radu
Brazdă, episcopul Nicolae Colan prezenta în
Telegraful român situaţia bisericilor ortodoxe din
Episcopia Maramureşului, subliniind
numeroasele intervenţii făcute de Episcopia
Clujului la Budapesta, pentru a cere guvernului să
„îngăduie aşezarea măcar a câtorva preoţi în
Maramureş. Toate acestea au rămas fără
rezultat”34.
Hegemonia unui regim politic dictatorial a
determinat anihilarea ortodoxismului în această
parte de ţară, reprezentat printr-un procent de doar
4,4% ortodocşi din totalul populaţie, dar mai ales
neavând susţinerea de care s-a bucurat biserica
greco-catolică, din partea Sfântului Scaun, care a
refuzat şi s-a opus în repetate rânduri modificării
jurisdicţiilor teritorial-administrative catolice,
solicitată insistent de autorităţile maghiare, după
ocuparea Ardealului în 194035.
Sub protectoratul Vaticanului, Biserica
greco - catolică, preoţii săi, în cea mai mare parte
au rămas alături de credincioşi, încercând să
păstreze normalitatea unei vieţi confesionale
supuse numeroaselor restricţii. Interdicţiile
impuse de autorităţilor maghiare au fost multiple,
iar într-un regim politic dictatorial şi discriminator
orice reacţie de opoziţie putea avea consecinţe
fatale! Cu toate acestea, preoţii români au încercat
să păstreze caracteristicile identitare şi să aplaneze
urmările nefaste ale politicii de deznaţionalizare,
pe care puterea maghiară o promova.
Martorii epocii descriau cu dramatism
evenimentele trăite: „prin expulzări de preoţi şi
învăţători, prin interzicerea întrebuinţării limbii
române chiar şi în conversaţiile particulare, prin
îndepărtarea inscripţiilor româneşti, prin
împiedicarea preoţilor români de a catehiza în
şcolile primare, prin desfiinţarea şcolilor
secundare româneşti, prin arderea cărţilor
româneşti, prin manualele ungureşti introduse în
şcolile primare - pline de aprecieri jignitoare la
adresa naţiunii române - prin înfometarea satelor
româneşti, prin anularea brevetelor
comercianţilor şi industriaşilor români, prin
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sechestrarea tuturor clădirilor edificate pe terenuri
primite de la Statul Român, prin trimiterea în masă
a românilor pe frontul de răsărit, prin distrugerea şi
înstrăinarea avuturilor expulzaţilor şi refugiaţilor,
prin interzicerea ţăranilor de a-şi vorbi limba
maternă, prin obligarea românilor să înveţe şi să
cânte cântece jignitoare la adresa României şi prin
alte măsuri drastice, profitorii dictatului de la
Viena au urmărit deznaţionalizarea totală sau
totala nimicire a românilor din Ardealul de
36
Nord” .
Consideraţi întotdeauna reprezentanţii
şi conducătorii spirituali ai comunităţilor,
preoţii români şi-au asumat rolul de susţinători şi
promotori, fiind cei ce reprezentau „vocea
comunităţii”, tot mai „stinsă” şi interzisă în noile
condiţii politice. Biserica a încercat să-şi exprime
astfel forţa de menţinere a individualităţii
spiritual-naţionale a românilor ardeleni,
transformând o epocă ce se dorea a fi una a
destrămării, într-o epocă a consolidării unităţii, în
care solidaritatea în faţa pericolului a determinat o
redeşteptare a valorilor identitare.
Rectorul Universităţii din Bucureşti, Horia
Hulubei, remarca37 în anul 1944, că, în ciuda
tuturor vexaţiunilor la care au fost supuşi românii
în anii dictatului, ei şi-au păstrat raportarea
identitară la pământul Transilvaniei:„problema
transilvăneană nu poate fi pusă în afara
cadrului general al românismului.
Transilvania face parte integrantă din viaţa
noastră naţională, iar soluţionarea chestiunilor
româneşti, oricare ar fi conjuncturile după acest
război, cer să se repare greşeala din 1940. Cu toate
greutăţile, vexaţiunile şi suferinţele cauzate de
administraţia străină îndelungată, Transilvania a
rămas leagănul tuturor aspiraţiunilor etnice
româneşti. Administraţia românească, atunci
când dreptatea a surâs şi pentru neamul nostru, a
fost cu o perfectă înţelegere pentru străini, aduşi în
aceste locuri prin politici de colonizare. Românii
au uitat toate suferinţele trecute şi au dat larg şi
generos dreptul la viaţă oricui declara că înţelege
să ne respecte legile. Marea tragedie a românilor
din teritoriile transilvănene, trecute greşit sub
admimnistraţie străină, arată cât de neadmis ar fi
să nu se revină asupra delimitării fruntariilor.
Românii au avut prea mult de suferit din cauza
aşezării lor în mijlocul conflictelor altora, ei şi-au
păstrat însă cu sfinţenie calmul şi linia de conduită
neagresivă... Avem atât de evident drepturi eterne
în aceste locuri, încât o pace viitoare nu va putea să
nu respecte integral imperativele româneşti.
Oricum s-ar aşeza lucrurile, Transilvania

trebuie să fie a noastră şi în formă, cum este de
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fapt” .
Politicile de deznaţionalizare au afectat
istoria multor popoare, „epurarea etnică fiind o
soluţie veche, practicată de nenumărate ori.
Balcanii au fost un teren privilegiat pentru
asemenea experienţe. A omogeniza şi a naţionaliza
sunt procese mult mai complicate decât par.
Epurarea etnică e însoţită de cea culturală...
Ştergerea vestigiilor trecutului celuilalt, şi mai
ales a locurilor de cult (de altă credinţă decât cea
proprie), este semnul luării în posesie a
teritoriului. Distrugerea locurilor de cult ale
celuilalt sau transformarea lor în spaţii de
celebrare a propriei credinţe, reprezintă gesturi de
violenţă ce însoţesc omogenizarea forţată”39.
Convieţuirea şi raporturile sociale au fost
marcate negativ în anii 1940-1944, ideologia
puterii maghiare contribuind la atitudini
extremiste care au tensionat negativ raporturile
convieţuirii. Etnicitatea s-a transformat tot mai
accentuat în marcă a diferenţelor sociale,
determinând ca raporturile intracomunitare
cotidiene să se structureze separatist, pe principii
ce încurajau etnocentrismul, chiar xenofobismul!
Realităţile vieţii cotidiene erau susţinute prin
inocularea cu malversaţiune a conceptului de
superioritate etnică maghiară, iar populaţia
românească, deşi majoritară, era aşezată inegal şi
defavorizată, pe treapta inferioară a relaţiilor
sociale.
Consecinţele dramaticilor ani 1940-1944
au fost atât de dureroase pentru comunităţile
româneşti din Transilvania, încât amintirile acelor
vremuri sunt şi azi, pentru supravieţuitori, pline de
amărăciune şi imposibil de uitat! Drept
consecinţă, le moştenim în propria noastră istorie,
ca pe o realitate pertinent evidenţiată prin
aserţiunea unuia din marii teologi ortodocşi,
Dumitru Stăniloae: „din primul moment al
existenţei sale, eul are şi notele pe care i le dă
istoria înaintaşilor săi”40.
Gândurile pe care le afirma ministrul
Mihail Manoilescu, la finalul Memoriilor sale, pot
fi considerate drept „epilogul arbitrajului”: „ca
într-o melodramă cu gust învechit, dar plină de
deznodăminte drepte, toţi cei vinovaţi de
mutilarea Transilvaniei şi-au primit o cumplită
pedeapsă. Hitler s-a prăbuşit sub ruinele
Reichului său; Mussolini a fost împuşcat ca un
fugar la o margine de drum; Ribbentrop a sfârşit în
spânzurătoare; Ciano la stâlp, sub gloanţele
poruncite de bunicul copiilor lui; Teleky s-a
sinucis când nemţii l-au descoperit că îi trăda;
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Csáky a murit în condiţii stranii la două luni după
funestul Arbitraj, iar Bárdossy, ministrul ungar la
Bucureşti, devenit prim-ministru, a fost executat în
1946. Transilvania noastră e vrăjită”.
În spiritul acestor gânduri, îmi exprim
opinia ca atunci când se fac afirmații de genul
„Transilvania trebuie să se rupă de București”,
„Transilvania trebuie să-și ceară autonomia”,
„nimeni nu vrea să ne ia Ardealul”, sau chiar
declarații fără echivoc: „mai bine să fim conduși
de Ungaria”, este imperios să ne gândim de două
ori înainte și abia apoi să facem declarații cu rol de
postulat! Să ne gândim de două ori ...mai ales la
cum au trăit românii în secolele de dominație și
opresiune maghiară. Și de ce nu...să ne gândim la
milioanele de români care și-au dat viața pentru
libertatea pământului românesc, pentru dreptul de
a-și vorbi limba maternă, de a învăța în limba
maternă, de a se ruga în limba maternă! Drepturi ce
azi ni se par atât de firești dar, să nu uităm, că nu a
fost întotdeauna așa, iar pentru ceea ce azi
considerăm o normalitate, uneori chiar o
banalitate, au murit milioane de români! Să nu
uităm că sute de ani românii au fost doar „tolerați”
în țara lor! Să nu uităm... și să nădăjduim ca
niciodată, absolut niciodată să nu mai retrăim acele
nedreptăți, să nădăjduim că vom ști să ne păstrăm
demnitatea de neam, de popor, că nu ne vom bate
joc de jertfele supreme ale bunicilor și
străbunicilor noștri morți pentru Ardeal, că nu vom
întina memoria eroilor ce au luptat pentru
libertatea, demnitatea și unitatea neamului
românesc! Știu că azi e considerat patetic și
demodat să vorbești despre eroi și eroism, despre
patriotism sau iubirea de țară. Îmi asum această
lipsă de modernitate! Mi-o asum chiar cu onoare!
Și cred că este deosebit de important să nu
uităm dramele istoriei poporului român, să nu

le subestimăm, să nu le bagatelizăm și să nu le
devalorizăm, pentru că „a uita înseamnă a
repeta!” Și mai cred că avem ce învăța chiar de la
vecinii noștri unguri care știu să-și respecte eroii,
știu să-și impună și să-și prețuiască istoria și
valorile naționale.
În ultimii ani, mulți români merg în vizită
la palatul Belvedere din Viena, și consider că,
alături de a-i admira frumusețea arhitecturală și
patrimonială, trebuie să știm, trebuie să nu uităm
că acolo s-a semnat una din cele mai dramatice
pagini din istoria poporului român!
Desigur, trecutul rămâne trecut, cu durere
sau glorie, iar prezentul are propriile lui împliniri,
nemulțumiri sau suferințe, dar azi, la 80 de ani
după pronunțarea Dictatului de la Viena,
gândindu-ne la indiferența, incapacitatea sau chiar
lașitatea cercurilor conducătoare româneşti din
acele vremuri, nu putem să nu ne punem câteva
întrebări. Ce s-ar întâmpla dacă România ar retrăi
azi situația anului 1940? Care ar fi atitudinea și
reacția guvernanților, conducătorilor și
politicienilor din capitala țării? Câți dintre ei știu
ce s-a întâmplat atunci la Viena și cât de nefaste au
fost consecințele pentru România? Cu câtă
seriozitate și reală implicare privesc ei, azi, spre
Ardeal? De ce nu este declarată oficial data de 30
august, drept Ziua comemorării victimelor
Dictatului de la Viena? Oare ce vor face
politicienii și cei ce conduc România, la împlinirea
celor 80 de ani de la pronunțarea dictatului? Se vor
limita doar la discursuri și depuneri de coroane
comemorative? Sau își vor asuma
responsabilitatea de a privi și veghea mereu cu
vigilență spre Transilvania?! Sau... poate... își vor
aminti și vor medita, măcar o dată într-un an, la
cuvintele ilustrului gânditor Goethe: „cine nu-şi
cunoaşte trecutul, va fi condamnat să-l repete”.

Palatul Belvedere – VIENA
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Notă: Acest articol a fost publicat și pe
https://vocearomanului.ro.
Am avut deosebita onoare de a primi
aprecierile Președintelui Academiei Române,
Domnul Ioan Aurel Pop, care mi-a scris:
Stimată Doamnă Dr. Daniela Bălu,

Sunt profund impresionat de articolul din „Vocea
Românului”. Vă felicit pentru acuratețea
documentării, pentru argumentarea impecabilă și
pentru pertinenta analiză. Dreptatea istoriei iese
întotdeauna la iveală.
Cu prețuire sinceră, Ioan-Aurel Pop
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Scrisori din august 1940
Dr. Viorel CÂMPEAN
Prof. dr. Ovidiu T. POP

Se împlinesc în 30 august anul acesta 80
de ani de la o zi neagră din istoria neamului
nostru. În urmă cu câțiva ani am publicat în „Eroii
neamului” o mărturie prețioasă a unui istoric
român, Vasile Netea, aflat pe atunci sub arme,
tocmai în Satu Mare1.
În acest material, publicăm fragmente din
două scrisori scrise în luna august 1940 din Satu
Mare de profesorul eminescian Gavril Barbul şi
trimise soţiei, Victoria Barbul, care se afla în
localitatea Căpşuna, oficiul Găeşti, judeţul
Dâmboviţa2.
Din cele două scrisori se poate simţi
drama intelectualului român, care nu mai poate
face nimic în faţa „oamenilor nevrednici” şi a
„smintiţilor” care au fost vremelnic la cârma unor
state. Se simte frustarea unui intelectual român
care a crezut în idealurile României Mari, un om
care și-a pus întreaga-i energie în desăvârșirea
care trebuia să urmeze după realizarea Marii
Uniri. Și, din punctul său de vedere, își făcuse
datoria. Conducătorii țării nu au fost, nici atunci,
la înălțimea eforturilor făcute de bunii români, cei
cu conștiință națională și cu dragoste de țară, de
muncă cinstită. Scrisorile pe care le publicăm
acum se află în colecţia domnului Mihai Barbul,
fiul lui Gavril Barbul, căruia îi mulțumim și pe
această cale pentru colaborare.
Gavril Barbul, între anii 1919-1940, a fost
profesor de istorie şi limba latină la Liceul Mihail
Eminescu din Satu Mare. A fost secretar al
Despărțâmăntului Central Judeţean ASTRA din
Satu Mare3. În Statul
personal, profesorul Barbul
Gavril mărturisește: „În
această calitate, am ţinut, în
fiecare an, multe conferinţe la
sate şi în oraş. Am înfiinţat
biblioteci săteşti. Am
colaborat cu preşedintele
Astrei, la înfiinţarea şcolilor
ţărăneşti, la care am ţinut
prelegeri, 2 ore săptămânal.” În perioada 19401947 a fost profesor de istorie şi director la Liceul
Institutului Român din Sofia. Un fost elev,
academicianul Gabriel Ştrempel, îl caracteriza

astfel: „...rămâne peste vreme una din cele mai
frumoase figuri de profesori, care a împodobit
galeria învăţământului sătmărean.”4
A avut o activitate notabilă și în
publicistica vremii, deși activitatea de la catedră
precum și implicarea politică nu i-au acordat un
prea mare răgaz pentru scris. Avea însă gânduri
mari în ceea ce privește cercetarea documentelor,
un apel făcut prin intermediul publicației „Satu
Mare” dovedind preocupările și planurile sale de
viitor. Scria în apel că prezenta interes „orice
întâmplare, istorioară, document, ori lucru care
este în legătură cu viaţa şi istoria neamului
Românesc”5. Timpul n-a mai avut însă răbdare…
Victoria Măinescu se născuse în anul
1904 la Târgoviște (și pe
atunci în județul Dâmbovița).
A absolvit Liceul „Enăchiță
Văcărescu” din orașul de
baștină, secţia „Clasico
Modernă”. A studiat apoi la
„Şcoala de Arte Frumoase”
din Bucureşti, absolvind în
anul 1929. De la 1 septembrie
1929, destinul Victoriei
Măinescu se leagă de municipiul Satu Mare, fiind
numită maestră cu titlul provizoriu în
învăţământul secundar, la catedra de desen şi
caligrafie de la Şcoala Profesională de Fete din
Satu Mare. De asemenea, a predat și la Liceul
Industrial de fete din Satu Mare6. A fost și o
pictoriță talentată, câteva tablouri rămânând
moștenire fiului Mihai. Era de religie ortodoxă,
astfel că pentru încheierea căsătoriei cu Gavril
Barbul, greco-catolic, a fost nevoie de dispensă.
Căsătoria civilă și cununia religioasă au fost
oficiate la data de 5 august 1938 în Cetatea
Eternă.
În scrisoarea din 8 august 1940, Gavril
Barbul scrie: „Dragă Viky, Sunt foarte amărât
după vorbirea lui Gigurtu. Se vede treptat, că noi
românii nu suntem vrednici să avem o ţară a
noastră şi liberă. Nu putem îndrepta nici cu o iotă
desmăţul şi nu suntem în stare să producem un act
de eroism. Toată energia noastră o irosim în a
persecuta şi a lovi pe evrei, cari la împrumutul de
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înzestrare au contribuit incomparabil mai mult
decât bogătaşii români, iar faţă de duşmanul
nostru secular, bulgari şi unguri, suntem gata să
aducem jertfe. La cârma ţării sunt profitorii şi
sunt înlăturaţi făuritorii României. Ce să mai
aştepţi? Nimic bun. A spus adevăr Vasilescu
zilele trecute, că cei dela cârma lucrurilor se
gândesc cum să-şi salveze avutul personal. Ţara,
poporul şi cinstea acestui neam românesc sunt pe
planul al doilea. Am început o campanie pentru
apărarea cultului nostru de ţară, dar suntem
împiedecaţi şi cuvântul nostru este zugrumat. Ne
scrie Stelian Popescu, că de 8 zile se luptă ca să
poată însera în Universul un articol despre SatuMare, dar n'a reuşit până astăzi. Am vrut ca să
ridicăm delegaţii impresionante din cele 5 judeţe
dela graniţă şi cu vlădicii în frunte să mergem la
Bucureşti, să protestăm contra revendicărilor
ungureşti cu atâta tărie, ca ecoul acestui protest să
fie auzit peste mări şi ţări.

refugiază după paravanul cesiunilor ruşinoase.
Un popor, care n'are eroi, nu face acte de eroism,
deci n'are drept la viaţă liberă. Din cele văzute
până acuma, ne putem explica cauzele retragerii
dezastruoase şi ruşinoase din Basarabia,
retragere, care n'are pereche în istoria lumii.
Aceasta este oglinda sufletului meu în
momentele de faţă. [...]”

Am vrut să ridicăm zeci de mii de ţărani
din judeţul nostru şi să facem la Satu-Mare'o
adunare antirevizionistă, cum am mai făcut la
1928. Am vrut să arătăm lumii, că noi vrem să
trăim liberi în ţara noastră liberă, dar ni s'a pus
pumnul în gură chiar de ai noştri şi suntem reduşi
la tăcere. Astfel sufletul nostru este copleşit de
grija zilei de mâine şi de cele mai profunde
sentimente de scârbă şi ură faţă de imbecilii, cari
în loc să stârnească în suflete acte de eroism, se
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Ion Gigurtu (n. 24 iunie 1886, Turnu
Severin – d. iulie 1959 ,
Râmnicu Sărat) a fost inginer
minier, om politic de
extremă dreaptă, progerman și pentru 40 de zile
prim-ministru al României în
anul 1940. Gigurtu a fost și
om de afaceri, director
general al societății
„Mica”, specializată în
extragerea de aur și alte
metale prețioase. A avut
următoarele funcţii: deputat în 1926, ministru al
Industriei și Comerțului în guvernul Octavian
Goga, între 28 decembrie 1937 și 10 februarie
1938, ministru al Lucrărilor Publice și
Comunicațiilor în guvernul Gheorghe Tătărescu,
între 24 noiembrie 1939 și 11 mai 1940,
președinte al Consiliului de miniștri, între 4 iulie
și 4 septembrie 1940. Venind la putere, Ion
Gigurtu a inițiat o politică pro-Axa Berlin-Roma,
inclusiv măsuri antisemite. Această politică a
inclus acceptarea arbitrajului lui Hitler asupra
Transilvaniei, Gigurtu declarând că România
trebuie să facă sacrificii teritoriale pentru a
demonstra orientarea sa nazistă și aderarea totală
la Axa Berlin-Roma. La sfârșitul lunii august
1940, în urma întâlnirii dintre Gigurtu și Hitler,
România a fost obligată să accepte arbitrajul lui
Hitler prin care a cedat Ungariei 43.492 km pătrați
din teritoriul Transilvaniei, inclusiv orașul Cluj.
La presiunile Germaniei, Ion Gigurtu a fost de
acord și cu restituirea către Bulgaria a 8.000 km
pătrați din Dobrogea de sud (Cadrilaterul).7
Stelian Popescu (n. 18 februarie1875, Lacu
Turcului, județul Prahova d. 1953 , Spania ) a fost
jurist, om politic și ziarist. A
fost deputat în mai multe
rânduri. A fost Ministru de
Justiție în Guvernul Take
Ionescu ( 17 decembrie
1921 - 19 ianuarie 1922 ),
Guvernul Barbu Știrbey (420 iunie1927), Guvernul Ion
I.C. Brătianu (22 iunie-24
noiembrie 1927) și Guvernul Vintilă I.C. Brătianu (24
noiembrie 1927-9 noiembrie 1928). A condus ziarul
„Universul” între anii 1915-1945, transformândul într-unul dintre cele mai citite ziare din perioada
interbelică. Fiind un ziarist de dreapta, a imprimat
această conduit și ziarului, ceea ce i-a atras

numeroase adversități, mai ales din partea
ziarelor social-democrate sau socialiste, de tipul
ziarului „Adevărul”. A criticat guvernările din
epocă, a intrat în conflict cu regele Carol al II-lea al
României, iar la începutul anilor '40 l-a susținut
necondiționat pe mareșalul Ion Antonescu. În
1933, în România a fost înființată „Liga
antirevizionistă”, condusă de Stelian Popescu,
naționalist cu audiență în România, care
combătea pretențiile Ungariei asupra
Transilvaniei, înscris și în manifestări publice.
Activitatea Ligii antirevizioniste nu i-a convenit
lui Carol al II-lea, care a interzis-o pe 7 martie
1939. În 1944, Stelian Popescu s-a refugiat în
Elveția. După al Doilea Război Mondial , în
România, a fost judecat și condamnat în
contumacie la detenție grea pe viață. Fusese
inclus în „lotul celor 14 ziariști”, alături, printre
alții, de Pamfil Șeicaru, Nichifor Crainic și Radu
Gyr.8
În scrisoarea din 13 august 1940, Gavril
Barbul scrie: „Dragă Viky, N'am putut să plec
cum aşi fi dorit. Sunt nevoit să mai stau la SatuMare 3-4 zile. Avem de făcut o lucrare de
documentare a românismului din aceste părţi.
Materialul este adunat şi acuma îl clasificăm şi
ordonăm. Dacă merge bine lucrul, cred să pot
ajunge în grabă la tine. Ziua nu o pot fixa, căci nu
este în puterea mea să prevăd exact terminarea
lucrării. Sper că eşti bine şi altă neplăcere n'ai
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decât dorul de acasă. Eu din partea mea voiu face
din noapte zi, ca să mă eliberez mai devreme.
Viitorul este înourat. Nu se ştie ce va aduce ziua de
mâine, dar trebue să stau aici zilele aceste, să fac
totul la ce sunt capabil, pentru a'mi avea conştiinţa
liniştită. [...]”
În scrisoarea de mai sus este vorba despre
grupul de intelectuali, din care făcea parte şi
Gavril Barbul, care au lucrat la elaborarea
materialului „Studiu Documentar asupra
realizărilor româneşti în Jud. Satu-Mare, dela
unire şi până azi”. Acest material s-a realizat
pentru a susţine cauza românilor în faţa
pretenţiilor revizioniştilor maghiari.
Nu știm alături de cine a lucrat Gavril
Barbul la elaborarea materialului. Posibil ca în
acele momente grele pentru țară să-și fi dat mâna
și alți oameni politici sătmăreni, care erau afiliați
altor partide politice decât Gavril Barbul, care a
activat în deceniul al patrulea în formațiunea
național-țărănistă. Nu știm nici dacă la negocieri a
fost prezentat acel material. Cert este însă că, la
sfârșitul acelei luni, în 30 august 1940, România
ceda Ungariei hortiste 43.492 km2 din teritoriul
Transilvaniei.
Pentru Gavril Barbul, ca și pentru mii de
sătmăreni, avea să urmeze lungul și amarnicul
drum al pribegiei. Profesorul Barbul avea să
petreacă următorii șapte ani din viață în calitate de
director al Liceului Institutului Român din Sofia,
unde, de asemenea, și-a făcut datoria cu
prisosință. Pe pământ bulgar a trăit la sfârșitul
anului 1940 o mare bucurie, venirea pe lume a

fiului lor, Mihai. Din păcate, la naștere, cea care
abia devenise mamă și-a încheiat misiunea pe
această lume. A fost înmormântată în Cimitirul
Central din Sofia, iar pe locul său de veci este
scris: „Ţi-ai dăruit vieaţa în iubirea supremă de
mamă: din jertfa ta a răsărit vieaţa prin care vei trăi
etern”. După ce pierduse o parte din Țară,
profesorul Gavril Barbul și-a pierdut și jumătatea
vieții!
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80 de ani de lacrimi și durere (I)
Col. (rtg.) dr. Constantin MOȘINCAT

S -a rupt ceva din creanga românească…
Povestesc cu mama, cele petrecute în urmă
cu 80 de ani, despre rădăcina lor mult mai adâncă.
Era pe vremea imperiului austro-ungar o tânără
închegată familie de români, din dealurile
Sălajului, ambii orfani de mamă. Așa începea
povestea, din tinerețe, a bunicilor mei materni:
Gavrilă și Floare. Născuți din părinții Buboi
(Floare) și Moldovan (Onița), al căror prenume,
bătrânețile de 95 de ani ai
mamei, nu le mai
recuperează din memoria
timpului. Răgazul, de până
acuma, nu mi-a permis să
fac necesara reconstituire.
În caierul amintirilor,
mama încerca să-și
amintească vremea
prunciei părinților ei. Cu
greu am reușit să clarificăm
faptul că, bunicul rămas
orfan de mamă la 6 ani, a
trebuit să se descurce, căci
moșul, cum îl numea mama
pe străbunicul, după trei ani
de văduvie s-a dus din
Cerâșa, la Cosniciu, la o
femeie rămasă văduvă, cu
d o i c o p i i , p e n u m e Harta cu vatra de obârșie a
Cozma, fapt pentru care coloniștilor din Rădulești
bunicul, neavând loc în
acea familie, a trebuit să-și poarte singur de grijă.
Așa că, sărac și fără de sprijin, a ajuns slugă prin
Camăr, Zalnoc, pe la case de unguri, oameni mai
înstăriți. Așa a deprins limba și a cunoscut
obiceiuri, care, mai târziu, i-au fost de folos în
viață. N-a apucat să învețe carte, dar a prins drag de
animale.
Despre bunica Floare, descendentă din
ramura Moldovan (Onițu și Floare), mama știa că a
rămas orfană, de mamă, de când avea 13 anișori.
La scurtă vreme, și străbunicul s-a recăsătorit,
bunica ajungând și ea slujnică prin case mai
înstărite din jur, fiind ajutată și ocrotită de frații mai
mari: Nuțica (Cosniciu), Vasilică (Halmajd), și
Teodor, ultimul stabilit în colonia Rădulești.
În asemenea circumstanțe au ajuns să se

întâlnească, pe meleaguri sălăjene, două sluji și săși unească straița sărăciei cu nădejdea în
Dumnezeu și într-o viață mai bună. Când exact și
cum și-au unit destinele, n-am reușit să stabilim,
dar probabil că a fost după 1905-1906, dacă
socotim vârsta celor 10 copii ai lor: Măriuța
(1905), Onița (1907), Anuța (1911), Mitru (1913),
Petre (1915), Vasile (1917), Ileana (1919), Sabina
(1921), Florica (1923), Ana (1925). Mama Ana își
amintea, din poveștile copilăriei că, bunicul
Găvrila a fost soldat în armata cezaro-crăiască, și
de pe front a ajuns acasă, în concediu (permisie)
după doi ani, când nu s-a știut nimic de el, atunci
fiind conceput unchiul Vasile. Date certe sunt cele
ale decesului Buboi Gavrilă 1953, Buboi Floare
1957. Și mai știa mama exact că nici unul dintre
părinții ei nu erau știutori de carte, dar că bunicul
era om cu drag de pădure și de cornute mari, fiind
un iscusit crescător de drigane (bivoli) și boi, iar
bunica renumita moașă a satului, care n-a avut, din
cei moșiți în sat, nici un prunc născut mort. Pe cei
doi i-a unit credința și respectul reciproc. M-a
uimit descoperirea făcută de mezina familiei: tata,
povestea mama, cu lacrimi în ochii bătrâneții, mă
cocoța în vârful carului, iar el „mergea pe jos, în
fața carului cu boi, cu clopul în mână și se ruga!,
iar mama știa pe dinafară toate rugăciunile”. Se
pare că, acele frumoase rugăciuni au fost transcrise
de către una dintre surorile mamei, Florica. Din
cercetările de până acum, încă nu am dat de ele.
Biblia cea veche, din care citeau cei mai mari la
sărbători, a fost luată de sora cea mare, Măriuța,
care știa carte și care citea adesea, a păstrat-o pe
grinda casei. Din păcate, a fost mistuită de flăcări și
nu s-a putut recupera nimic.
Am mai aflat de momentul când, după
primul război, în 1928, cu cei zece prunci, cei doi
creștini greco-catolici, împreună cu alți 28 de
„băștinași”, cum au fost numiți, au fost
împroprietăriți, în mod egal, după Legea reformei
agrare, din 1921, cu câte 12 jugăre de pământ în
vatra satului pe care l-au format: colonia Rădulești.
Cine ar privi gurile de hrănit (douăsprezece) ale
familiei Buboi Găvrila și cinci ale familiei
Moșincat Dumitru, ar constata lesne o mare lacună
a legii. Buna înțelegere, hărnicia, cumpătarea i-a
unit și le-a sporit averea. La Cerâșa, bunicul
moștenise casa părintească în care au fost zămisliți
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cei zece copii aduși pe lume de eroina mea bunică,
și în care a rămas mătușa Măriuța, căsătorită cu a
Cucu-lui, dar dorul de familie a pus-o pe drum și pe
ea și s-a reunit astfel întreaga familie în colonia
Rădulești.
Mai bine de o săptămână, casa și toate
acareturile de la Cerâșa, făcută din bârne, au fost
demontate și transportate cu boii de bivoli, care
făceau o zi „marșul” spre tărâmul „făgăduinței”,
care se deschidea înaintea lor. Numai că baiurile se
înmulțeau. Cele 12 jugăre trebuiau lucrate,
pluguri, grape etc. lipseau. Așa că doar cu sapa era
măsurat, în lung și lat, pământul semănat cu mâna,
greblat cu crengile de spini, tractate manual de
copii și adulți, secerat manual din cosor și coasă,
transport la arie. Cititorii își vor imagina, probabil,
cât de istovitoare era munca coloniștilor coborâți
din dealurile Plopișului, Halmăjdului și colinele
din Cerâșa. Admirabil efort pentru a face un sat cu
biserică, școală românească pe locul Toagului lui
Berkovicz, pentru generația de după război. Legea
colonizării din 1930 i-a tratat, însă, ca pe cetățeni
înstăriți, astfel că pământul primit a trebui achitat
prin cote din producție. Puținul care rămânea

ajungea cu greu la toate gurile de hrănit.
Perceptorii, uneori dintre minoritari, erau foarte
zeloși. Și „perina, ori dricarul din leagănul copiilor
o luau dacă nu aveau cota stabilită”. Iluzia
împroprietăririi gratuite, fără răscumpărare, a
trecut relativ rapid. La muncă trebuia să participe
fiecare membru al familiei, fiecare după putință.
Cei mici, cu păsări și turma de 100 de mioare, care
nu scădea ca număr din turma bunicului Găvrila.
Cei mai mari, cu vitele cornute, iar feciorii, la arat,
cosit și secerat.
Casa bunicilor din Rădulești era plină
totdeauna. La „ceata” propriei ogrăzi se lipeau și
neamurile din vecini, a Moldovenilor. Gospodăria,
arareori avea mai puțin de 10 capete de bovine,
mari și mici, iar curtea era plină de păsări, rațe,
gâște, curci. Lapte și brânză, unt, untură, legume
îndestulau familia. Și totuși, mama își amintea că
era zi de sărbătoare când sarmalele erau făcute
doar cu orez. De bază era fasolea, cartoful, mălaiul.
Pâinea frământată în covată, coaptă în cuptorul
încins de stăpâna casei, care a transmis tehnica
dospitului cu maiaua rămas de la un copt la altul.
Casa părintească a fost ridicată, prin clacă, de
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bunicul, a doua din partea stângă, privind spre
nord, a satului Rădulești. Era făcută cu pereți din
pământ bătut, pe prispa căreia, pe laviță, se odihnea
Găvrila, după o săptămână de lucru la pădure, întro zi răcoroasă de vară. În tinda casei era organizată,
ad hoc, șezătoarea fetelor, încinse la brâu cu furca
și caierul, ce petreceau cu cântec înspre zorii zilei.
Apoi, pânzele prindeau vergile colorate în războiul
prins în mai multe ițe, după modelul dorit, de misir,
tort, bumbac și lână. De Paști, era obiceiul să ieși
gătită cu haine noi, făcute și cusute de fiecare.
Traiul casei era asigurat din producția
proprie. Lapte nu s-a vândut niciodată. Bunica,
fiind moașă, știa cine avea nevoie de lapte pentru
copii, așa că totdeauna „împrumuta”, fără răsplată,
pe cei în lipsă. Nici ouă, nici păsări n-a vândut
niciodată, ele fiind trebuincioase casei. A dat cui ia trebuit. Nici turma de 100 de oi nu scădea din
bătătură, deși carnea nu era preferată în meniul
familiei. Cu hărnicie și multă chibzuință, la vremea
măritișului și însurătorii, fiecare din cei zece a
primit porție egală de pământ, câte o vacă și o
junincă, să aibă de drum. Până și cel care se
îndrăgostise de Sânziana, unchiul Vasile, și „fugise
de acasă fără învoire”, a fost iertat și a primit zestre
egală cu ceilalți. Prin truda sa, a tot cumpărat
pământ, astfel că și-a dublat suprafața primită,
cumpărând de la vecinii de hotar din satul Girolt.
Din păcate, s-a prăpădit după o muncă grea
prestată la pădurea din Histirez, unde a făcut o
hernie. Netratată, i-a fost fatală.
Vatra coloniei Rădulești, deși nouă ca
așezare modernă, are urme din epoca bronzului,
după cum rezultă din cercetările arheologice
întreprinse, din epoca tracică, a dacilor liberi, și
epoca romană, databile undeva cu 1100 de ani î.
Ch. Urmele materiale de bronz și aur, de ceramică
ornamentată, trasă pe roată și vopsită, denotă o
civilizație avansată. Apărarea cu valuri de pământ,
întărite cu palisade de bârne și lemn, atestă o
locuire continuă. În epoca târzie a migraţiilor, o
aşezare a fost atestată la Răduleşti - Grădina lui
Ţurcaş -, unde au fost descoperite fragmente
ceramice modelate la roată, zgrunţuroase, databile
în secolele IX–X. O aşezare din secolele XI–XIII
a fost atestată spre sud de drumul Carei–Căuaş, în
direcţia Insulei. Asemenea fragmente ceramice au
fost descoperite şi în zona fermei de oi din Ghenci.
Prima atestare documentară a Căuaşului datează
din anul 1215, conform evidențelor din Registrul
de la Oradea. Erau consemnate, în acel an, două
procese în care locuitorii Căuaşului (în document
menţionat în forma Cayhas, Kahas, Rahas), sunt
acuzaţi de furt. Învinuiţii au fost trimişi la judecata

divină, care se manifesta prin prezenţa sau absenţa
urmelor de arsură de pe mâinile celor siliţi să
poarte fierul înroşit în foc. Nobililor Kávási, care
dau în „zălog o parte a satului” în anul 1466, li se
adaugă alte nume, probabil pentru că posesorii
iniţiali nu reuşesc să-şi răscumpere zălogul,
familia Szántai-Becski, care ajunge proprietară
stabilă a unei părţi din sat, întregită ulterior de
moşiile obţinute prin cumpărare. În 1543, familia
Károlyi este menţionată printre proprietarii de sesii
iobăgeşti din Căuaş, însă modul în care aceasta a
ajuns să deţină moşie în sat rămâne deocamdată
necunoscut. În 1588, posesia familiei Károlyi, la
Căuaş, este întărită şi de principele Transilvaniei,
Sigismund Báthori. În timpul atacului tătarilor de
la 1682, unul dintre membrii familiei Kávási,
numit Iov, este capturat de atacatori şi jupuit de viu
în faţa bisericii reformate. Locuitorii care scapă cu
viaţă părăsesc satul, care devine pustiu până la
începutul secolului al XVIII-lea. Dintr-o statistică
realizată în anul 1720, reiese că în acea perioadă în
sat trăiau un nobil, 20 de iobagi, şapte jeleri şi opt
armalişti. Familia Vay, dispunea iniţial de o mică
moşie în zonă, însă în anul 1779 obţine prin arendă
şi partea Căuaşului inclusă anterior în domeniul
Tăşnad. Alături de nobilii Vay, între proprietarii
satului Căuaş se numără, la sfârşitul secolului al
XVIII-lea, o mulţime de alţi moşieri cu posesiuni
mai reduse. Conform unei însemnări de pe o veche
carte de cult, în anul 1768 biserica era încă
ortodoxă. În acea perioadă, comunitatea utiliza un
edificiu de cult din lemn. Biserica ortodoxă
actuală, dedicată Naşterii Sf. Fecioare a fost
construită între anii 1878–1882. Celelalte sate
aparținătoare comunei au o istorie comparată, cu
importanță mai mare sau mai redusă în funcție de
epocă și de influența nobilului predominant.
Răduleştiul a făcut iniţial parte din satul
Căuaş, devenind localitate de sine stătătoare în
anul 1954. Biserica ortodoxă (nouă) a fost ridicată
în anul 1975 şi are hramul Sf. Trei Ierarhi, în locul
celei vechi, situată în mejdea casei în care m-am
născut, în 1953. Microregiunea Văii Ierului, la
izvoarele căruia sunt înșiruite satele și văile
adiacente acesteia, are definită o arhitectură
proprie. După mențiunea anterioară, casele,
coloniștii Răduleștiului și le-au făcut după nevoile
gospodărești, pentru locuit și anexe gospodărești.
Satul este liniar, iar casele au, de regulă, două, trei
încăperi, cu târnaț, pe o latură și la fațadă. Talpa
casei, acoperiș în două ape și coama, de obicei din
scândură, simplă, fără ornamentică, iar coama e
spartă de ușa de acces la pod, de regulă în spatele
casei, sau de pe târnaț, pe scară de lemn.
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Rememorând gândurile înșiruite ale
mamei, mi-am amintit de povestea prescurilor și
ajutorul împrumutat. Iată pe scurt povestea. De
traista cu prescuri se bucura popa din vârful
muntelui, când, după slujbă, făcea bucurie
preotesei „anumărând comoara cu prescurile de
la utrenia de duminică”. Pe drum însă, doi oameni
pe care-i văzuse că pusese rămășag, i-au cerut o
prescură. După cum arătau, nu păreau a fi săraci și
nevoiași a cerși o prescură de la părinte. Cum
acesta n-avea obiceiul de-a refuza nici o solicitare,
s-a aplecat spre traistă și a luat prescura cea mai
frumoasă și a dat-o spre bucuria unui și
amărăciunea celuilalt. După șapte ani, în al
patrulea al marelui război mondial, prin Apuseni
era foamete mare. Se vindea imediat orice „măsură
de secară”. Prinzând de vestea că în satul vecin se
vinde făină, hop și popa. Acolo a întâlnit oameni
cunoscuți, chiar o femeie care dusese la biserică
prescură pentru pomenirea bărbatului, care s-a
întors din „prinsoarea de război de la ruși, teafăr”,
era cea care vindea făina. I-a dat-o preotului pe „un
preț de nimica”. Peste câteva săptămâni, femeia,
însoțită de bărbat, s-a dus la biserică cu patru
perechi de prescuri să i le slujească părintele de
„mulțumire că i s-a întors bărbatul”1. Întrebat de ce
a făcut-o, omul și-a „șters o lacrimă cu mâneca
sumanului și a adăugat: nici n-am adus destule,
părinte. Prescurile astea n-au fost numai de slujbă,
au fost un împrumut, cu camătă…”2.
Și explicase omul povestea petrecută cu
șapte ani în urmă, când părintele îi dăduse, chiar
lui, cea mai frumoasă prescură în drumul țării, fără
să fi avut nevoie. Apoi, mărturisise și rămășagul
pus cu tovarășul lui de drum, că Popa ce venea cu
„traista cu prescuri de la Valea-Lată nu le v-a da o
prescură”. Rămășagul lor a fost pe o oaie, care
între timp s-a sporit. Bucuros că așa a vrut
Dumnezeu, omul întorcea împrumutul căpătat.
După război, Popa s-a mutat la o parohie din zona
de șes unde, din belșugul de grâu, a împărțit cu
dărnicie prescuri oricui îi cerea.
Povestea, desigur, are și morală, ca orice
poveste. La o biserică modestă din Munții
Apuseni, oameni cu credință în Dumnezeu
mergeau la biserică unde „grația divină le
ocrotește sufletele celor care se reuneau
duminicile în bisericuțele de lemn”. Și duceau ca
dar prescuri frământate în covată, în tinda casei și
rumenite în cuptorul meșteșugit pentru

gospodărie. Alături de Moții apusenilor au fost
văzuți, prin iarna și primăvara anului 1918/1919,
cătane și ofițeri din subordinea generalului Traian
Moșoiu, cu doamne de înaltă distincție, toți
funcționari ai statului, alături de oamenii năcăjiți
ai Munților, ascultând rugăciunea ce le „picura
balsamul binefăcător al adevărurilor sfinte”,
rostite de un demn și iluminat servitor al altarului
cum a fost părintele Tudor Popescu. Predica lui, nu
prea savantă, mergea însă la sufletul moților,
pentru că avea tâlc, vorbind de slăbiciuni și virtuți
pentru ajungerea la mântuire. El aducea cuvântul
„împotriva păcatului”, fapt pentru care
credincioșii ascultau pildele sale cu ochii „pironiți
în extaz religios”3. Iată de ce trebuie să constatăm
că atunci când un preot este la înălțimea menirii
sale apostolice, adică atunci când hrănește
sufletele, întărindu-le în virtuți, transmițând
bunătate moților, merită toată lauda pentru
ajutorul împrumutat.
Și îmi imaginez, văzând și ascultând
pildele spuse de mama, că acele prescuri erau
servite deopotrivă pentru slava Celui de Sus și
pentru mântuirea proprie. Iar când mama spune, cu
smerit regret, că din „pricina lucrului nu s-a rugat
destul”, încep a înțelege cât de îngust gândim și cât
de mult ne îngrijim numai de hrana trupească, și cu
câtă nepăsare neglijăm sufletul. Și mă gândesc,
iarăși l-a bunicul Găvrila, pe care n-am apucat să-l
cunosc, s-a stins la câteva luni după venirea mea pe
lume, iar amintirea bunicii mi-a rămas în memorie,
prin colacul primit, peste copărșeu,la trecerea ei la
cele veșnice.
Concluzia acestui eseu despre originea
familiei este valabil, cred, și pentru alte familii de
români. Ne cunoaștem puțin rădăcinile. Dacă
astăzi ar fi să revăd chipul dulce și gingaș al
strămoșilor, firesc ar fi să mă uit în oglindă și să mă
întreb, când voi fi mare, voi fi ca ei de darnic? Voi
învinge oare toate greutățile războaielor,
epidemiilor și nenorocirile peste care ei au avut
tăria să pășească și să ne facă caractere tari? Istoria
va judeca.
În numerele viitoare vom prezenta
„Drama României”, respectiv aspecte politicomilitare legate de Dictat, precum și cum a afectat
acesta viața românilor din teritoriul cedat, inclusiv
și mai ales, a concetățenilor mei din satul
Rădulești.

Note
1. Septimiu Popa, Împrumutul, în Cele trei Crișuri, nr. 1 din 1924, p. 3
2. Ibidem, p. 4
3. Ibidem, p. 10
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Golgota ardeleană în Medieșu Aurit
(1940-1045) (I)
Ing. Andrei GORȘCOVOZ

„Transilvania şi Ungaria nu s-au confundat niciodată, ele au format
totdeauna două ţări diferite”

(Szilágyi Sándor, Erdelyország története)
Motto: „Bunicule, satul de poveste,
Azi îl văd, dar nu mai este”
(Autorul)
Dictatele comunisto-nazisto-fascistohorthyste din 26 iunie - 7 septembrie 1940 au avut
consecințe nefaste asupra României și a
Poporului Român. România Mare a fost mutilată,
redusă cu 99.783 km2 și cu 6.882.000 locuitori.
Drama românilor a fost și drama familiei
mele, care a început cu ocuparea orașului/
județului Cetatea Albă din Basarabia, unde a
rămas familia tatălui meu (bunici, părinți, frate,
soră, nepoți și alte rude), români de viță veche cu
numele Olar, rusificat în Gorșcovoz între anii
1800-1805.
Tatăl meu, Alexandru Gorșcovoz, a fost
impiegat de mișcare (1938-1939) și șef de gară
(1940 și 1951-1954) la Stația C.F.R. Medieșu
Aurit, județul Satu-Mare, căsătorit cu mama
Salustia, născută Șerban, oficiantă (1935-1938)
și dirigintă la Oficiul Poștal P.T.T.R. (1939-1940,

1951-1955), cu puternice rădăcini din moșistrămoși materni în Medieșu Aurit, unde își au și
locul de veci.
Medieșu Aurit este un sat cu o puternică
încărcătură istorică, „cu ecou în eternitate”, cu o
istorie bogată, atestat documentar în anul 1271,
dar este o așezare umană din cele mai îndepărtate
timpuri, din paleoliticul superior „de la tracogeto-daci”. În epoca fierului, face parte din statul
centralizat independent al dacilor liberi condus de
Burebista, de urmașii acestuia, Marele Decebal,
și de daco-romanii lui Traian, până la românii de
astăzi. Este o așezare și necropolă daco-romană
celebră prin cele 17 cuptoare dacice de ars
ceramică, bine conservate, unice în țară, 76 de
morminte Coțofeni de incinerare în urnă,
monede, podoabe (sec. II-V), cioburi Coţofeni
ș.a.

Foto 1 - Teritoriul administrativ al comunei Medieșu Aurit (2020)
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Medieșu Aurit a fost reședință de comitat,
reședință nobiliară prin cetatea-castelul Lonia
(Lònyai), ridicat în zona cetății Castrum Megyes
(Megessala) din voievodatul românesc al regelui
Menumorut (sec. X), situat în centrul satului, dar
şi prin conacele-reşedinţe ale 9 grofi/magnați
unguri și evrei: Helmenczy, Swaitzer, Grosz,
Barany, Feldman, Jingroy, Roșu, Jakö și Boroș,
fiecare cu tagul (terenuri comasate, n.a.) lui.
Este satul copilăriei mele, cea mai mare
comună din județul Satu Mare, cu 6 sate
aparținătoare, atestate documentar: Medieș Vii
(1271), Medieș Râturi (1271), Jojib (1490),
Românești (1339), Băbăşești (1512) și Potău
(1215).
Bunicii materni, părinții, rudele, vecinii și
alți oameni din sat mi-au mărturisit și declarat, în
scris, cum a fost în timpul ocupației maghiare
între anii 1940-1945, despre atrocitățile la care au
fost supuși și suferințele îndurate de medieșeni la
intrarea trupelor horthyste în sat, în anii ocupației,
precum și consecințele ce au urmat (1946-1950).

Foto 2 - Alexandru Gorșcovoz (dreapta)
tatăl și semnătura autorului

serviciu la stația C.F.R. Medieșu Aurit, la cca 2
km de localitate, și a auzit de la călători despre ce
se întâmpla în centrul satului. În ziua de 6
septembrie 1940, a sosit în gară un tren de
persoane din Ungaria, prin Satu-Mare, pe care
scria ungurește, tradus în românește „Horthy
Mikloș - Teleky, afară cu românii!”, din care au
coborât mai mulți funcționari unguri de la calea
ferată maghiară. După ce s-a făcut predareaprimirea inventarului mobil și imobil al stației
C.F.R., s-a discutat cu fiecare angajat întrebândui: „Știți să vorbiți ungurește?”. La răspunsul
„Da”, a rămas pe funcție. Dacă răspunsul a fost
„Nu”, a fost înlocuit „pe loc” cu angajați unguri
sosiți cu trenul de persoane, fără a li se oferi un alt
loc de muncă. Tatăl meu nu a fost reangajat
deoarece nu cunoștea limba maghiară „și nici nu
am vrut să urmez un curs ca s-o învăț... probabil
aveau nevoie de mine pentru că vorbeam și
scriam în 8 limbi străine lor: română, rusă,
ucraineană (la nivel superior, n.a.), sârbă,
germană, franceză, engleză și latină (la nivel
mediu, n.a.)”. Precizez că tata a fost absolvent al
Liceului de Băieți „Marele Voievod Mihai I” din
Cetatea Albă (1924-1932), a urmat cursul de zi,
anul I, la Facultatea de Drept din Iași (1934-1935)
și a absolvit Școala Comercială și Mișcare C.F.R.
din Iași (1935-1936).
Mama, prima fiică a familiei Șerban (a doua
fiică, Ana, a trăit doar 4 ani, n.1917, d.1921),
Szalustia (Salustia, în grafia românească)
Gorșcovoz, născută în Medieșu Aurit, în 1915,
decedată în 1991, în ziua de 6 septembrie 1940,
când s-a prezentat noua administrație maghiară, a
rămas diriginte a Poștei deoarece cunoștea limba
maghiară. Precizez că mama a urmat cursurile
Liceului de Stat Satu Mare (1926-1933) și Școala
Postliceală P.T.T.R. din Timișoara (1934-1935),
cunoștea 6 limbi: româna, franceza, maghiara,
rusă (la nivel superior, n.a.), germana și latina (la
nivel mediu, n.a.). Părinții, în acea vreme, au fost
considerați intelectuali.
În aceeași zi neagră a medieșenilor, aceștia au
fost adunați la Postul de Jandarmi, sătenii români,
bărbați, femei, copii, bătrâni, pentru a spune unde
sunt ascunse muniția și armele rămase de la
depozitul din Cetate al Armatei Române care s-a
retras înainte cu câteva zile (motiv inventat n.a).
Au fost schingiuiți „bătuți până la sânge”.

În ziua de 5 septembrie 1940, tata a fost de
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Foto 3 - Trupele maghiare, ocupând
Medieșu Aurit
(5 septembrie 1940)
În zilele de 7-8 septembrie au fost chemați la
Jandarmerie bunicul Andrei Șerban cu fiica și
ginerele, părinții mei, unde s-au petrecut câteva
evenimente care le-au schimbat viața. A început
calvarul, golgota ardeleană a familiei (suferințe,
chinuri), după golgota basarabeană. Precizez că,
înainte de 30 august 1940, circulau zvonuri că
„Ardealul va fi dat ungurilor fără luptă”. Tata a
spus bunicilor și mamei să se refugieze la părinții
lui din Cetatea Albă, Basarabia. Bunicul a avut o
reacție nervoasă, dură: „Vă omor cu toporu, noi
nu merem, de aici, am servit 16 ani (1902-1918)
Austro-Ungaria ca jendar, vorbim ungurește, nu-l
lăsăm aici pe Nicolae (Zima, copilul bunicii de 18
ani, necăsătorit, pe care bunicul îl iubea foarte
mult, n.a.), cu pământ, (cca 10 ha teren arabil, 3
hectare pădure, n.a.), marhă (animale mari,
cornute, n.a.) și câte și mai câte”.
La căsătoria părinților (12 decembrie 1939),
mama greco-catolică, tata ortodox, în biserica
greco-catolică (atunci, n.a.) din sat a fost aproape
„tot satul că sântem neam mare, ca românii”, zisa
bunicului. Tata cu nașii au fost chemați după
iconostas la altar: „preotul Tarța (Tarția Ioan, n.a.)
a cerut semnarea unui document că mă angajez să
botez copiii-băieții în religia ortodoxă (ca tata,
n.a.) și fetele în religia greco-catolică (ca mama,
n.a.), căci așa cere Papa de la Roma. Am refuzat
categoritc, preotul m-a lămurit că e o formalitate
și nimeni nu va cere controlarea. Am zis că această
înșelare a Papei nu o pot face. Am venit în biserică
lângă mireasă, nuntașii așteptau, nu știau de
aceste târguieli și după cinci minute preotul,
posibil că a înșelat pe Papă, și semnându-mă în
fals, a început oficierea căsătoriei.”
Tata, în romanul autobiografic „Sfârșitul
Sfintei familii”, neterminat, nepublicat, scrie:

„...în ziua ocupării localității Medieșului (5
septembrie 1940, n.a.) de către armata ungară
(horthystă, n.a) la petrecerea din curtea boierului
Boroș a fost omorât în chinuri groaznice
Petriceanu (Petricean Gheorghe, n.a.) care, ca
primar, cu ani în urmă (1919-1920, n.a.)
dezgropase un flăcăiaș omorât de groful Boroș.
Intentase proces (primarul Petricean, n.a.) și-l
puse pe boier (Boroș, n.a.) să joace țonțoroiu (să
țopăie, n.a.), scăpase boierul de închisoare numai
cu multe mii de lei, și pe atunci totul se putea
cumpăra cu bani. Oricum în toiul nopții din 5/6
septembrie mohorât a anului 1940, mohorât și în
sufletul medieșenilor refugiați și a celor rămași
în sat, ca și a tuturor românilor din Ardealul de
Nord cedat. În toiul petrecerii unor unguri din sat
veniți cu urări de bun venit grofilor, armatei
hortyste, în curtea boierului maghiar Boroș, a
avut loc momentul răzbunării împotriva lui
Petriceanu, căruia i s-a tăiat limba, i s-au scos
ochii, apoi a fost omorât și găsit în șanț,
dimineața ...”
Tatăl meu a fost „boactăr la gară” (om cu
serviciu, n.a.), în Medieșu Aurit a stat în gazdă
(1938) la primarul Petricean, care era căsătorit,
dar nu avea copii. Eu am fost coleg de școală
primară generală (1951-1955) și vecin cu un nepot
de frate al primarului Petricean.
Bunicul Andrei mi-a spus de mai multe ori
următoarele: „...am fost jendar în Medieș (19101913) în vara anului 1913, groful Boroș era în
togul (tagul, n.a.) lui unde secera grâul. Un copil
de 11-12 ani, român, sărac din sat a întârziat un
ceas să ducă apă de băut la slugile, zilierii
grofului, în câmp. Groful Boroș l-a bătut pe copil,
pe spate, pe cap cu cârja (bastonul, n.a.) până o
curs sânge și l-o omorât. Am făcut raport la
Sătmar cum s-o întâmplat și... am fost mutat la
Jandarmeria plasei Baia-Sprie (Maramureșul
istoric, n.a.). În ziua de 5 septembrie 1940 când or
venit ungurii cu armata lui Horthy Mikloș, cu
bandele lor de bătăuși înarmați în sat, ne-o scos
cu forța din case și ne-o dus la conacul grofului
Boroș. L-o adus și pe Petriceanu primarul, vecin
și prieten cu mine, l-o legat de un stâlp și l-o supus
la chinuri groaznice, i-o scos ochii, i-o tăiat
limba și l-o aruncat în șanț. Oamenii adunați cu
forța strigau „Iartă-l”, plângeau, se rugau, dar
militarii cu bandiții lor împungeau cu puștile cu
baionete în spate, unde apucau. O curs mult
sânge și atunci. L-o îngropat după trei zile, pe
ascuns, fără popă și fără oameni. Groful ca un
nebun striga răstit (tare, n.a.) la săteni: așa vor

36

păți toți românii care nu vor asculta de noi
ungurii...
Această faptă cumplită i-a șocat pe sătenii
români dar și pe unguri, jidani (bunicul le zicea și
jidovi, nu evrei, n.a.), nemți și țiganii cumsecade
din sat și i-o făcut să-i urască și mai tare pe grofi
și pe ungurii naționaliști care s-o dat mintenaș
(imediat, n.a.) cu ungurii horthyști și bandele lor,
de frica sătenilor umblau doi (câte doi) jendari.
Tata mi-a mărturisit: „În ziua de 5 septembrie
1940, colegul meu de serviciu, român, la stația
C.F.R. Satu Mare m-a ținut la curent, prin
telefonul direct, despre intrarea triumfală, ca un
erou, în Satu Mare a Amiralului Horthy, regentul
Ungariei (1920-1944, n.a.), călare pe un cal alb,
însoțit de miniștri și un escadron de husari. A fost
primit cu mare bucurie de către oficialitățile
municipiului și de mulți locuitori unguri cărora
le-a spus: „Dușmanii Ungariei: Românii care
trebuie suprimați prin toate mijloacele”
arătându-și adevărata sa față. Prin comportarea
sa arogantă a lăsat de înțeles că el a obținut
Ardealul de Nord, nu că a fost cedat prin Dictatul
de la Viena, făcut cadou de Hitler.
Tata mi-a mai spus prin anii '90: „Ungurii îl
privesc ca pe un erou și l-au făcut erou, în fapt
Horthy a fost un criminal de război, a fost un al
doilea Hitler al Europei, dar ungur, cunoscut
pentru atrocitățile ordonate și executate de acest
ordinar criminal... El este continuatorul
acțiunilor și atitudinilor revarșade medievale ale
extremiștilor unguri și de la U.D.M.R., care mai
dăinuie și în zilele noastre din păcate, vor mai
dăinui, de care nu veți scăpa nici voi, nici
urmașii voștri... Horthy Mikloș de Baia Mare
îmi este rușine că a fost băimărean și
băimărenilor, de acest Dracula al secolului al
XX-lea... Horthy Mikloș a fost revizionist,
iredentist, xenofob, antisemit și hitlerist.”
În zilele ce au urmat după 6 septembrie 1940,
medieșenii au fost chemați zilnic la Postul de
Jandarmi, i-au traumatizat și i-au forțat să
plece în refugiu. În Satu Mare au fost multe
garnituri de trenuri cu vagoane închise de
transport animale „Bou-vagon”, pentru
refugierea, deportarea, evacuarea, expulzarea și
strămutarea românilor în municpiul Lugoj
(Timiș), din localitățile de pe Valea Someșului, de
la Satu Mare până la Mireșul Mare.
Părinții mei au fost întrebați și anchetați cu o
nesimțire crasă ce caracterizează neamul
ungurilor, ieșită din comun. Profitând de faptul

că tata nu știa limba maghiară, în prezența lui i-au
spus mamei: „fă-i vânt rusului să plece în Rusia
lui. Ce caută aici? Mărită-te cu mine”, (mama
era gravidă în luna a 3-a cu fratele mai mare
Eugen, născut și decedat la Brașov iunieoctombrie 1941). Părinții au fost primii din
familie care s-au refugiat cu patru geamantane și
ceva bani de buzunar, în municipiul Brașov.
Bunicii cu feciorul Nicolae (sătenii îi ziceau
Mikloș), unchiul meu vitreg, au rămas în Medieșu
Aurit.

Foto 4 - Jandarmi unguri, cu pene de cocoș, în
patrulare în Medieș, în misiuni de supraveghere
și arestare a românilor (1940-1945).
După 6 septembrie 1940 au fost zile greu de
suportat pentru medieșenii români, s-au comis
a t ro c i t ă ț i d e c ă t re s o l d a ț i i t r u p e l o r
regimentelor horthysto-fasciste rămase în sat,
de jandarmi, de bandiții din hoardele sălbatice
„Garda Zdrențuroșilor” și de criminalii șovini
și extremiști din rândul sătenilor maghiari.
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Vasile Negreanu,
un publicist și poet sătmărean
mai puțin cunoscut
Vasile I.V. Negreanu este unul dintre
oamenii de cultură sătmăreni care au trăi și au
creat în perioada interbelică despre care știm
foarte puține lucruri astăzi. Și ne gândim aici și la
alte personalități nevoite să se refugieze după acel
pseudo-arbitraj intrat în istoria noastră sub numele
de Dictatul de la Viena. Niciunul însă nu a fost atât
de tânăr precum eroul articolului nostru.
Străduindu-ne să mergem pe urmele
pașilor săi, am reușit să aflăm că a fost elev la
Liceul „Mihail Eminescu” din Satu Mare. Vom
prezenta pe scurt evoluția sa în cadrul acestei
reputate instituții școlare.
A urmat aici ultimele două clase
gimnaziale cât și cel puțin trei clase liceale. În cele
două clase gimnaziale l-a avut printre colegi pe
Mircea Andron, viitorul protopop de Carei, frate al
cunoscutului fotograf al Țării Oașuluii. Diriginte,
în primii patru ani urmați la Satu Mare, i-a fost
Francisc Groza, care preda limba latină și limba
elină. În penultimul an școlar, diriginte al clasei a
fost profesorul Vasile Scurtu, care preda limba și
literatura română, fiind și conducătorul Societății
de lectură. Cu acest profesor și diriginte avea să fie
coleg de redacție, în toamna anului 1940, în scurta
pribegie lugojeană a publicației „Conștiința
Română”.
A fost un elev silitor, reușind să se numere
printre premianții clasei, atât cu o sumă de bani
(300 lei), cât și cu cărți2. Probabil că nu avea o stare
materială foarte bună, fiind scutit în fiecare an de
plata taxei școlare3. Anul școlar în care a absolvit
Vasile Negreanu nu a beneficiat de editarea unui
anuar, astfel că doar putem presupune că acesta a
absolvit liceul în anul 1939.
În vara acelui an de tristă amintire pentru
noi, 1940, a reușit să editeze placheta Carte cu
vrăji și poeme (apărută la tipografia „Lazăr” din
Cluj, prețul de cost fiind de 30 lei). Iată că trebuie
să amintim încă un volum interbelic despre care
istoria literară sătmăreană știe prea puțin.
În revista „Afirmarea”, volumul era
semnalat la rubrica Mici creionări, precizându-se
că autorul „a adunat în volum o seamă de frumoase
poezii pe care le-oferă cititorului cu oarecare
sfială. Vom reveni asupra unora din aceste
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versuri”4. Timpul nu a avut răbdare pentru ca
redactorul Constantin Gh. Popescu să revină
asupra unora dintre versuri. Doar că, în ultima
apariție, „Afirmarea” semnala la aceeași rubrică
precum prima oară, apariția volumului5.
Numele lui Vasile Negreanu apare în presa
sătmăreană consultată de noi în vara anului 1940.
Prima contribuție este o poezie, titlul acesteia,
Blestem dușmanilor noștri, fiind edificator pentru
furia din sufletul lui Vasile Negreanu, care sigur
simțea că plutea în aer un mare necaz pentru
românii sătmăreni 6 . Câteva zile mai târziu,
publicația sătmăreană găzduia la rubrica „Colțul
literar” o recenzie semnată, probabil sub
pseudonim, Constantin G. Giurgiu, la volumul de
poezii al lui Vasile Negreanu. Semnatarul îngână
împreună cu Miron Costin: „Cum de a putut lua
naștere așa ceva la aceste cumplite vremi [ale]
anilor noștri”. O întrebare retorică, la care criticul
literar răspunde cu câteva rânduri din prefața
autorului: „Mai sunt suflete care știu să vegheze
purtând nopților făclii de lumină. Și de ce aceste
suflete să fie lipsite de ceea ce au mai scump:
poezia? Ea e un drum izvorât de sub poalele unui
munte de lumină, ca să poarte pașii opriți pe pragul
visării?”7.
Tot la colțul literar, Vasile Negreanu
semnează o schiță intitulată A plecat un om…,
dintr-un proiectat viitor volum cu titlul De vorbă
cu amurgul8. Alte două schițe, Umbra… și Un
tânăr, vin să ne demonstreze că volumul era deja
prefigurat. În același număr al „Conștiinței
române” semnează și poezia Treceri peste vis…9.
Ultimele contribuții ale sale la Satu Mare
se intitulează Prietenie…, o altă schiță din De
vorbă cu amurgul, precum și poezia intitulată
Poem cu nouă țări10. Peste câteva zile după aceste
ultime apariții, atâția dintre români, inclusiv oșeni
și sătmăreni, aveau să plece din Țară…
A fost unul dintre cei mai harnici
colaboratori în cele 12 numere ale „Conștiinței
Române” care au apărut în pribegie, la Lugoj. El
publică poezia Scrisoare către cei de acasă,
probabil tot el, cu inițialele „V.N.” semnând
articolul memorial Jertfa Lui suflet și nu idol…
Poem Căpitanului11. Celelalte poezii publicate de
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Vasile Negreanu: Scrisoare pentru cei plecați…12,
Rugăciune 13 , Scrisoare către mamă 14 , Oșeni
pornim15.
De asemenea, a semnat câteva editoriale,
„Românism”16, Să privim realitatea17 și Crede!18.
Foarte probabil că lui îi aparține
pseudonimul „Vasile Oșanu” cu care sunt semnate
articolele Lângă morminte19 și Oșenii20.
În ziarul bucureștean „Bunavestire”, din
septembrie 1940, era salutată și îmbărbătată
redacția „Conștiinței Române”, directorul Mircea
Lația și „poetul Țării Oașului”, Vasile Negreanu21.
Încă înainte de 1989, Nae Antonescu
dorea să îl readucă în atenție pe Vasile Negreanu,
subliniind faptul că a fost un poet apreciat de Ion
Şiugariu22. Mai mult decât atât, între Ion Șiugariu
și Vasile Negreanu a fost chiar o prietenie, după
cum aflăm dintr-o scrisoare adresată de „poetul
căzut în război” altui prieten, probabil comun,
Alexandru Husar. Epistola a fost expediată din
Porumbacu de Jos, la 17 iulie 1941, și din ea aflăm
că: „Vasile Negreanu se află în comuna Bârzava,
jud. Arad. L-am luat eu din Bucureşti şi am venit
împreună până la Brezoi”23.
Bănuim deci că, după plecarea din Lugoj,
Vasile Negreanu a locuit o perioadă la București,
în cele din urmă, însă, se stabilește – sau ajunge
pentru o perioadă – în părțile de vest ale
teritoriului rămas României, probabil la Bârzava,
o localitate aflată la confluența dintre Banat și
Crișana.
Probabil că, după terminarea războiului,
ajunge din nou la București. Știm aceasta pentru
că la 10 noiembrie 1946 a luat parte la o reuniune a
Cercului de Literatură şi Artă ,,Fapta”, prezidată
de Mircea Damian, când au citit versuri: Gh.
Anghelache, Grigore Neagu, Dimitrie Stelaru, E.
Caravia, V.V. Niţulescu, Emil Bălăşescu. La
discuţii au luat parte: Al. Mironescu,V. Popovici,
D. Manoilescu, Mihai Aanei24.

Nu avem siguranța că el este colaboratorul
publicației, „ziar de luptă democratică”,
„Înainte!”, care a apărut între anii 1944-1948 la
Bacău35.
Informațiile noastre asupra acestui tânăr
om de cultură sătmărean se opresc aici. Memoria
culturală sătmăreană are datoria de a-l scoate din
uitare și pe acest literat, născut probabil în părțile
oșenești, locuitor însă, în anul 1940, în municipiul
Satu Mare.
Știm acest lucru dintr-un alt text publicat
în perioada lugojeană a „Conștiinței”. Dacă nu
este cel mai frumos (nu s-a stabilit încă o astfel de
ierarhie), cu siguranță este însă cel mai
impresionant text, prin evocarea plină de
sensibilitate a unui moment tragic, dezrădăcinarea
din Sătmar, drumul cu „trenul durerii” spre zări
rămase din ceea ce fusese preț de două decenii
România Mare.
Nu am amintit acest text (cu datele de
apariție), pentru că ne-am gândit ca, în semn de
omagiu pentru zbaterile lui Vasile Negreanu, dar
mai ales pentru valoarea mărturisitoare, după 80
de ani de la acele evenimente dureroase, să
publicăm în continuare textul intitulat Cum am
plecat de acasă. De asemenea, din poeziile lui
Va s i l e N e g r e a n u – P o e z i i d i n t o a m n a
dezrădăcinării, pe care le cunoaștem până astăzi,
publicăm în acest număr al revistei noastre șase:
Treceri peste vis…, Poem cu nouă țări, Scrisoare
către cei de acasă, Scrisoare pentru cei plecați,
Rugăciune, Scrisoare către mamă… Suntem
convinși că versurile sale vor fi bine primite, atât
prin valoarea literară cât, suntem siguri, prin cruda
realitate pe care au descris-o.
Trăim cu nădejdea că alte informații
despre viața și opera lui Vasile Negreanu vor ieși la
lumină și după aceste simple semnale, ocazionate
de trista amintire a celor 80 de ani scurși de la acea
zi neagră din istoria noastră.

Note
1. Anuarul al XV-lea al Liceului de Stat „Mihail Eminescu” din Satu Mare pe anul 1933/1934, Satu Mare, 1934, pp. 2526, 51; Anuarul al XVI-lea al Liceului de Stat „Mihail Eminescu” din Satu Mare pe anul 1934/1935, Satu Mare, 1935,
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Cum am plecat de acasă...
Dictatul de la Viena... Coșmarul ce mă
va urmări peste cărarea vieții mele, destin
înfricoșător... Mi-a biciuit sufletul, mi-a sfredelit
creierul și s-a oprit undeva în adânc să-mi roadă
zilele, dictatul de la Viena, ceasul despărțirii,
ceasul plecării, prăbușirii omului din mine. Dar
ceasul demonului din mine ce mă va răzbuna
crunt. Cum nu poate să sfâșie o fiară. Cum nu
visează Dumnezeu din ochii mei... Am pornit
strângând dinții de durere...
Românii erau buimăciți, îngroziți, calmi,
veseli, stări ce scăldau ochii lor în lumină de
anormal, de trezie bolnavă. Am rătăcit cu ei, pe
străzile Sătmarului căutându-mi umbra la fiecare
pas, sărutând ca la despărțirile mari, pietrele cu
lacrimi ce-mi ardeau ochii.
Zgomotul, urletele maghiarilor îmi
păreau ireale. Apoi le vedeam în toată goliciunea
lor și mă cutremuram de groază. De scârbă. De
durere. Treceam apoi brusc la stări de ireal, de
beție conștientă. Eram epavă aruncată pe creștet
de val, cufundată în întunericul apelor. Am ajuns
acasă. Sâmbătă seară. Părinții zdrobiți. Ochii lor
erau plecați spre pământ. Păreau a căuta ceva
pierdut. Ceva la care au ținut mult, mult de tot. S-a
așezat o tăcere, cum n-am crezut să fie. Cum
poate că e ascultarea liniștii divine. N-a spus
nimeni nimic. Miezul nopții. Ceasul tainelor ce
plutesc în jurul celor de veghe. Pentru noi povara

Vasile NEGREANU
destinului. La bătaia ultimă a ceasului din turnul
bisericii (O Doamne, o aud și-acum) au pornit
primele gâlgâiri cristaline de plâns. De unde au
pornit? Mă trezesc. Abia acum privesc în juru-mi.
Mama cu năframa pe mână, cu ochii plânși. Tata
cu ochii căzuți spre tainele pământului. Fratele
meu cu pumnul strâns până la durere (o citeam din
vinele albăstrui ale pumnului) își pierduse
gândurile pe marginea atlasului. Iar eu (eu, care
simțeam că mie-mi sună mai repede ceasul
plecării) eram rezemat de oșorul ușii cu mâinile
drepte, aruncate spre pământ. Plânge mama...
unic gând sfredelitor de adâncuri. Plânge mama...
și eu? și eu?... și s-au dezlănțuit cu întrebarea,
toate furtunile, ce mocneau în mine. Și-am plâns,
și-am plâns mult. Și-am pornit toți pe plâns. Și
toți plângeam. Și plângeau pereții, care se uitau
holbați la mine. Și plângea lampa, care mi se
părea că întinde brațe luminoase să mă prindă și
să mă ascundă ca să nu plec. Și plângeam toți.
Plânsul despărțirii...
Noaptea părea că vrea să cernească
inimile. Și nu mai pleca. Zorile ne-au prins
adormiți cu mâinile făcute pernă capului greu.
Ne-am trezit încordați. Oarecum senini. Căci nu
voiam să credem nimic. Și n-am crezut. Fericire
scurtă. Durere mai mare, când de pe străzi au
năvălit urletele coșmarului nostru. Pe străzi mii
de unguri. Drapele, cocarde, înjurături, oameni
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beți, scandal. Rușine și degradare omenească.
Batjocură neomenească. Mi-ar veni greu să
descriu degradarea în care a ajuns acest popor de
pleavă...
În piață zece mii de sălbateci dansau
nebunește. Pământul se clătina sub mine. Capul
îmi vâjâia. Ochii mi se-mpăienjenau. Mâinile îmi
căutau sprijin. Am prins ceva. Ceva aspru. Ceva
ascuțit. Am simțit o împunsătură. Și-am simțit cămi ard obrajii. Erau de foc. M-am trezit fără să-mi
dau seama de ceea ce a fost. În mine se ridica un
glas ce mă tortura: „Te-a lovit o palmă de maghiar.
Peste față. Peste mândrie. Peste suflet. Ai rupt o
cocardă ungurească și te-au pălmuit. De ce nu leai rupt pe toate?...”.
Urlete. Piciorul meu a lovit înainte. Sunt
apucat de brațe hidoase. Mă zbat. Lovesc și scap.
Scap cu capul vâjâind. Am ajuns pe pragul ușii lui
Cornelia (o prietenă). M-a luat de braț și m-a pus
să mă culc. Mi-am pironit ochii asupra ei. Ea ai ei
asupra mea și lacrimile mi-au ars obrajii pălmuiți.
Am adormit... Pe la ora 9 seara m-am trezit. Am
plecat la Centrul Militar civil. Am vrut să beau un
pahar de vin. Dar n-am putut. Am aprins o țigară
dar am aruncat-o în scrumieră. Am privit în jur dar
n-am văzut nimic. Ora de închidere. Am plecat
fără să știu că plec. Am plecat spre casă...
„Conştiinţa Română”, Satu Mare-Lugoj, an III,
nr. 199, 24 septembrie 1940, p. 2.
Partea doua
Am plecat. Sătmărenii mei, Sătmărenii
mei, m-au privit prea lung ca să nu plâng. Ca să nu
tremur. Am coborât. 43 de trepte. Le-am numărat.
Fără să știu că le număr. Am ajuns în stradă.
Pustiu. Mă speriam de mine însumi și nu
îndrăzneam să vorbesc. Căci auzeam tumult
viforos de voci. Dar nici să tac, căci m-auzeam pe
mine. Și de mine îmi era frică. Frică, pentru că
adunasem toată durerea pumnilor românești
strânși pentru a nu se despărți de cei dragi. De cei
dragi. De mamă. De?... De?... de m-a-m-ă... de ta-t-ă, de frați... și de cine mai încă? O, durerea
mea, de cine mai am să mă despart. M-am
împiedicat de un pom. Un pom? Un pom? L-am
prins în mâini. L-am strâns, de mă dureau
degetele. L-am sărutat și i-am spus plângând:
„Teiul meu. Teiul meu”... Pașii m-au purtat fără să
vreau. Fără să știu. O secundă, mă gândeam. Un
veac îmi spuneau vocile ce mă torturau. Vocile pe
care nu le auzeam, dar le simțeam – ființa mea...
Mi-am lovit genunchii. De ceva tare. De

ceva rece. De ceva mare. M-am oprit. N-am văzut
nimic. M-am așezat. Pe ce? Pe ce? Și ochii-mi se
sforțau să recunoască piatra.
N-au recunoscut-o. Am pipăit-o atunci ca
un orb. Cu vârf de degete. Cu palme tremurânde,
cu brațe înfricoșător de lacome. Cu față nouă de
plâns. Și atunci m-am trezit. „Sărut piatră. Sărut
foc și buzele-mi tremurau arse de sărutul focului.
Am privit jos. Ființe necunoscute – Suflete – miam zis. Am privit în sus. Nimic. Doar tremurul
puterii deasupra mea. M-am strâns pe piatră. De
frică. De durere. De groază. De mine. De cine?
„Plâng,... de ce? Plâng și sărut crucea, din
mâna falnicului Lucaciu. Nu întreb nimic. Nu
vreau nimic. Decât plânsul meu, plânsul lui. Și...
și totuși aud șoapte. Șoapte coborâte peste mine
din ochii unei pietre. Ce vrei? „Cum ce vrei?” „Ce
vrei? Nimic. Ba nu! Sufletul tău. N-am suflet.
Sunt plâns. Sunt plâns și du-te de aici. Taci și
ascultă-mi gândul. Ascultă-l, nu-l simți, bătânduți sunet de moarte la poarta sufletului tău?
Ascultă-l, fulgere, gândul meu te trimite cu taina
zilei de mâine. Du-te, și poartă prorocirea
minunii! Piatra ți-a vorbit. Piatra în care am
coborât duh, care să te trimită plâns peste noi,
peste suferinți. Du-te”.
Sunt singur? Sau... s-a furișat cineva lângă
mine? Du-te!... M-am trezit târziu dar cu nădejdea
că voi purta prorocirile sufletului, ce-a coborât din
piatra, pe care am sărutat-o...
Două, noaptea. Ceasul tainelor ce coboară
să-ți poarte gândul. Unu, doi, trei, patru... zece, o
sută de pași. Genunchii mi se înmoaie. Gândul se
oprește. Buzele-mi tremură în așteptarea minunii.
Mâinile se aruncă deznădăjduite să prindă
seninurile ce-au mai rămas. Și-au căzut. Palme
peste piatră rece. Genunchii peste nisip tăios.
Buze peste taine de pământ. Și-a fost sărutul,
împreunare cu tot ce-am sădit – suflet pe pământul
acela...
... Mama? E ea? Ea e umbra ce s-a oprit în
fața mea?... „Scoală, copile drag, și sărută-ți
mama. Pentru ultima dată”.
Mamă! Ma-mă... și brațele mele au pornit
să prindă umbra să n-o mai lase să plece. S-o
țintuiască în iubirea lor... Dar răceala coloanei
centrului „Astra” mi-a căzut realitate pe palmele
sufletului. Și-am plâns... am plâns de am umezit
piatra. Și ea mă încălzea cu răceala ei...
M-am ridicat și m-am dus. Nu mi-am
spus: merg acasă. Către casă mi-au pornit pașii
fără să vreau. M-am oprit iar. Stau. Nemișcat.
Încremenire. Nu aud nimic. Nu simt nimic.
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Aștept... M-aștept pe mine. Cu glas de cer...
Tremur. Vreau să mă mișc. Văd umbra mamii. Și
întind brațe s-o cuprind, vecie în brațe-mi.
„Mâinile-mi se strâng în mâini. Dar nu-s
ale ei. Le cunosc pe ale ei. Sunt moi. Catifelate.
Tremură când mă ating. Mâinile acestea sunt
grele. Noduroase. Mă trec fiori de scârbă.
Vreau... și gura-mi se umple de sânge. Pumnul
cade greu, hidos și grețos... Ce - ... și gâtul îl simt
gâdilat de ceva ascuțit. Șira spinării mi se
cutremură. Ochii-mi se fac încordare și glasu-mi
înăbușit vrea să strige: „ma...”. Simt ceva cald.
Liniștitor. Brațu-mi este moale. Un strat de
catifea se așterne peste el. Și nu mai simt nimic.
Nimic. Moleșală. Nu simt piciorul ce lovește-n
mine... ci murmur m-a-m-ă, mamă.
Taci „büdös oláh”. Cățeaua de mamă...
„Mama? Mama? În lături fiare... În lăt...”. am
aflat mai târziu. Mi-am dat seama. Am fost atacat
de o ceată de derbedei, cari au fugit la zărirea unei
patrule.
Cap. II
Troznește un sicriu Mare cât un veac
...Pornesc din nou către casă. Trec
îngândurat de pe piatră pe piatră. Voi trece pe
lângă vecinul Murariu. Cel ce are o fiică gingașă
ca floarea primăverii. Atâta-mi vine-n minte. Aud
zgomote înăbușite. Dinspre casa lor. Plânge o
femeie. Apăs pe clanța de la poartă. Pașii-mi
numără viața. Bat la ușă. Nu răspunde nimeni.
Dar plânsul nu încetează. Deschid. Fac un pas
înapoi. Mâinile-mi caută fața. Ochii mi se închid.
Mi se deschid și nu-mi vine a crede. Lângă
piciorul mesei bătrânul se zvârcolește. Ochii
umflați. Fața-nvinețită. Zgâria podeaua cu
unghiile. Mă obsearvă. Privește încremenit. Se
strânge apoi către piciorul mesei. Îi e frică. Îmi
întorc capul spre dreapta. Pe pat Maria. Părul
smuls. Ochii holbați, speriați. Mâinile mușcate.
Pieptu-i alb, de pe care alunecase haina ruptă de
barbari, sângera. Mă recunoaște și izbucnește în
plâns horcăit. „Vasile, auzi, tu, auzi? Mi-au bătut
tata. M-au necinstit pe mine. M-au zgâriat. M-au
bătut pentru că m-am apărat. Și-acuma
înnebunesc. Înnebunesc. Auzi?!”. Cuvânt mai
mult șuierat decât spus. Tremuram. N-am avut
puterea să-ngân ceva. Nici să mai stau. Am plecat
strângând capul între umeri.
Am ajuns. În casă la noi voci. Mai multe.
Intru. Ușa scârțâie cum n-avea obiceiul să facă.
Dar nu m-a observat nimeni. Am rămas după ușă

și-am ascultat. Un om albit peste noapte, un om
din satul vecin vorbea: „Nu-i ajute Dumnezeu.
Au spart icoanele din biserică, iar pe noi ne bat.
Nu putem ieși pe stradă. Nu putem sta în casă...
Dar nu mai pot. Nu. Nu. Parcă descoperise pe
Dumnezeu în acest «Nu» cutremurător. Ochii i sau aprins ciudat și-a luat-o la fugă. Încotro nu
știu. S-a lovit de mine. Dar nu m-a văzut. A
dispărut peste linia ferată ce-o vedeam la capătul
cartierului nostru în fiecare seară. Am rămas în
poartă privind în urma lui. Dinspre str. Libertății
se aud pași dezarticulați. La colț se ivește o bandă
de maghiari. Beți. Le curgeau bale. Își dădeau jos
haina și dansau numai în cămașă „ciardașul”. Mam ascuns după poartă. O piatră a zburat spre
geamul casei noastre. Apoi alta. Apoi liniște. Am
intrat în casă. M-a simțit mama. A venit la mine.
M-a privit lung. Dar n-a plâns acum. Mi-a prins
capul între mâini. Și-a privit în ochii mei dureros.
Mi-a sărutat ochii. Obrajii. Fruntea. Apoi și-a
scăpat brațele în lungul corpului și-a ieșit tăcută,
doborâtă de suferință.
Muțenia acestor manifestări era semnul
unor despicări de căpetenie interioare. Era
presimțirea despărțirii. N-am plâns niciunul. Am
rămas împietrit. Așteptam liniștit. Prea liniștit ca
să nu aud cum se naște în Satu Mare un sicriu. Un
sicriu, ce începea să trosnească. Trosnește un
sicriu în Satu Mare. Un sicriu, mare cât un veac...
Auzeam trosnirea. Îl vedeam sicriul
crescând și mă gândeam cum să plec. Cum să
rămân. Ce să fac. Orele treceau. Furtunoase. Și nu
m-am hotărât încă. Nu...
„Conştiinţa Română”, Satu Mare-Lugoj,
an III, nr. 200, 25 septembrie 1940, p. 2.
Partea treia
Luni seara. Capul mi-l simt greu. Ochiimi caută ceva. Și nu știu ce. Mă opresc mereu. În
fața etajerei cu cărți. În fața mesei. Scaunului pe
care ședeam eu. În fața geamului. Mângâi,
strângând câteodată mult orice obiect. Ies afară.
Mângâi capul cățelului. Iau pisica în brațe. Apoi
încep să vorbesc mult. Repede. Pe nerăsuflate.
Cu fiecare obiect... M-așez în colțul curții și
privesc turlele bisericii. Mă plimb prin curte. O
măsor cu pași rari. (Doamne, cât de rari pași). Are
o sută de pași în lungime. Cincizeci în lățime. Mă
opresc lângă cei trei cireși. Văd gardul murdar
într-un loc. Alerg după o cârpă. Mă opresc în fața
mamei și vreau să-i cer... Dar gândurile-mi
spuneau: „Plec”.
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Fără să știu cum, am murmurat: „Plec
mamă. Trebuie să plec”. Mama izbucnește în
plâns. În plâns greu. Tocmai intră tata. Și începem
să plângem toți. Apoi tăcem și nimeni nu
îndrăznește să rupă tăcerea. Aștept nesfârșitul și
nu mai vine.
„Vasile, pleci. Da să nu te uiți de noi. Și să
ne scrii. Dacă-ți va merge bine, atunci scrie-ne de
grădini frumoase și vom ști. Iar de-ți va merge rău
scrie-ne că timpurile-s urâte, grele și plouă mereu.
Iar de ne va merge bine nouă, îți vom scrie despre
grâu bun, despre otoanii care cresc și despre ploaia
ce va cădea prin acoperiș când ne va merge rău.
Așa, ca să nu ne facă nimic ungurii. Nimic”. Apoi
tace. Tace și privește înainte. Până unde? Până la
infinit. Mă ridic să-mi iau câte ceva cărți,
schimburi. Începe mâna să-mi tremure. Mama
începe să plângă. Să plângă tare. Tare cum n-a
plâns niciodată.
„Taci, tu, taci, că mă duc și eu cu Vasile și
te las singură la unguri. Taci! Nu scula pe ungurii
ce ni-s vecini, pe casă. N-ar putea pleca nici
Vasile” îngână tata.
Mama iese să pregătească fiului ceva de
plecare... Vreau să mă culc. Nu pot. Vreau să
citesc. Literele îmi joacă pe dinaintea ochilor...
Marți dimineața. Ora cinci. Mă scol și mă
spăl cu apă rece. De la fântâna noastră. Mă joc cu
apa, îmi las mâinile, mângâiere peste apă. Timpul
fuge. Zboară. Aș vrea să încremenească. Trebuie
să plec. Și timpul trece. Opt ore. Mamă, Mamă!
Tată, tată! Plec. Suntem așezați toți patru în jurul
mesei. Fratele meu în față. Vorbim, cu glasul
despărțirii. Fiecăruia i se aprinde câte o lacrimă în
colțul genelor. Și fiecare așteaptă vorba altuia. Și
nimeni nu îndrăznește să rupă tăcerea. (Doamne,
Doamne, câtă tăcere se mai lasă peste noi, la
plecările mari).
„Mamă și tată, voi să nu veniți la gară. De
altfel, eu nu plec la gară. Aș putea fi oprit. Iar vouă
vi s-ar face rău din partea acelora ce v-ar vedea.
Mă duc în oraș și la 11 mă întâlnesc în gară cu
fratele meu. Mamă, să nu plângi. Tată, ai grijă de
mama, ai grijă de ea. Iar tu, Traiane, să nu rămâi
aici. S-ar răzbuna barbaria lor pe tine. Tu să vii, să
vii și tu la noapte”.
Apoi sărut pe mama. Lacrimile ei mă
sărută pe mine. Pe tata. Strâng mâna fratelui și-l
sărut cu ochii înlăcrimați pe frunte. Tăcem toți.
Toți patru. Auzim cum ne bat inimile. Cum ne
vorbesc gândurile. Fac primul pas. Peste prag. Un
strigăt de prăpastie și o prăbușire oarbă. Mai văd
pe mama căzând! Pe tata alunecându-i mâinile pe

lângă corp. Iar pe fratele aplecându-se. Fug. Fug.
Plângând. Fug pe poartă. Mă împiedic și cad.
Sărut pământul. Mă ridic și mă uit înapoi. Apoi iar
fug. Buimac. Înnebunit de durere. M-am lovit deo poartă. E poarta din casa unchiului. Dar nu mă
opresc. Mă duc mai departe...
Ajung la redacție. Aici îmi iau rămas bun.
Privesc totul. Apoi mă întorc mut. Cu fața spre
stradă. Ajung aici. Iau o birjă și pornesc pe Mihai
Viteazul în jos. Către gară! La o poartă, colegii
mei și prietenele mele fac semn să mă opresc. Mă
opresc. Sunt strâns în brațe. Sărutat. Și ars de
lacrimi. Mă urc iar în birjă. Plec.
Ajung la gară. Mama, tata, fratele și
unchiul pe peron. Tata îmi vorbește. Mama mă
privește cu batista la ochi. Unchiul mă bate pe
umăr.
Așteaptă toți veacul sfârșindu-se. Dar
tuturora le tulbură durerea sicriul ce crește, ce
trosnește. Fantoma Sătmarului. Avem un tren de
marfă. Se spune ici-colo că-i ultimul tren de
refugiați. Peronul e românesc. Plin de plâns.
Începe să-mi vâjâie capul. Lumea se-nvârte. Îmi
caut sprijin și mă reazem de umărul tatii. Plâng, ca
un copil. Ceasul despărțirii. Trenul se pregătește
să-și înceapă drumul durerii. Rămân lacrimi.
Pleacă lacrimi. Rămân dureri. Pleacă dureri.
Peronul îndurerat. Trenul îndurerat. Brațele-mi se
înmoaie când o îmbrățișez pe mama. Se strâng de
durere când îmbrățișez pe tata. Peronul e un iad.
Părinții nu-și lasă copiii. Copiii plâng. Mamele
urlă. Oameni bătrâni își pleacă pe piept capul și
plâng pe-nfundate. Pe tăcute. Prima urnire a
trenului.
Gara, urlet de durere românească. Trenul
face doi pași. Trei. Patru. Cinci. Șapte. Ochii-mi
numără lacrimile ce cad pe obrajii mamii.
Scârțâie roțile trenului. Gem. Vreau să
urnească pământul. Vreau să se înțelenească în el.
Zece pași. Și tot mai văd lacrimile mamii. Durerea
de pe fața tatii. Ochii cenușii ai fratelui. Capătul
gării. Văd peronul. Mulțimea grea, de atâta ce-i.
Mâinile se ridică în sus. Și citesc în ridicarea lor
cea mai mare durere. Cel mai crunt blestem al
sorții. Mâinile ridicate în plânsul peronului se fac
tot mai mici. Durerea noastră, a acelora care
plecăm, e tot mai mare. Trecem Someșul. Sărut
apele cu ochii. Citesc durere în pomi. Plâng când
văd turlele bisericilor românești. Mă cutremur
când văd cum rămân în urmă pământurile și cum
pleacă stăpânii lor...
„Conştiinţa Română”, Satu Mare-Lugoj,
an III, nr. 201, 26 septembrie 1940, p. 2.
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Partea a patra
Cap. III
Trenul durerii. Ochii nu mai pot plânge
Trenul e nesfârșit de lung. Vagoane de
marfă, încărcate cu mobilă. Deasupra lor oameni
și soldați. Se zvonea că ungurii atacă trenurile.
Stăteam într-un vagon închis. Eram patru în el.
Toți cu fața încordată. Gândul îndreptat spre
pământurile ce se înșirau timide în fața noastră.
Satu Mare-Ferestrău. Așteptăm mai mult
în gară. Se mai așează câteva vagoane. Nu
suntem nici nervoși, nici nerăbdători în așteptare.
Gândurile ne spun: „Înțeleniți-vă aici! Nu
plecați!”.
Ni s-a dat semnul de plecare. Plecăm. În
curând trecem pe lângă cimitirul eroilor. Crucile
aplecate a rugăciune, ne răscolesc gândurile.
Cineva din vagon îngână: „Eroi, eroi, - voi ați
murit frumos cu arma-n mână. Dar noi fugim cu
durerea în mână. Cui vă lăsăm noi? Cine va cinsti
jertfa voastră românească? Cine?” Întrebare ce
ne dezlănțuie iarăși uraganul durerii.
Trenul pleacă încet. Și scârțâie. Și apasă
pământul. Parc-ar vrea să nu-l părăsească.
Ajungem la o cotitură. Privim în lungul trenului.
Abia acum observăm cele trei drapele românești
înfipte pe vagoanele din față și urmă. Tresărim
toți și ne iubim nebunește drapelul. Și-l vrem
mare... Crispare dureroasă căci ne gândim că el
umbrește acuma refugiul nostru.
Ghilvaci, Moftinu Mare... Careii Mari.
Plecările trenului din fiecare gară sunt grele.
Înaintăm cu greu. Așteptăm prin gări. Se fac
atașări de vagoane. Despărțiri zguduitoare și
dureri, dureri mari. Ne apropiem de Valea lui
Mihai. Soarele cade spre apus. Sângeră și
blestemă. Sângeră și plânge. Încrestează pe cer
rozetă de sânge.
Vagonul nostru se oprește în fața
magaziei, unde deasupra unei mobile stă cocoțat
un copil. Plânge. Lângă mobilă mama lui. Capul
și-l ține între mâini. I se citește durerea din
atitudine. Șeful vămii ne povestește de barbaria
ungurilor din orășel. Aceeași poveste peste tot.
Mereu dureri. Pornim. Cu fiecare pornire o nouă
sfâșiere în sufletele noastre. La o gară mă dau jos
și mă duc spre sfârșitul trenului. Văd un vagon de
clasă. Nu l-am observat până acum. Mă urc în el.
Mă-ntâlnesc cu Sătmăreni: toți cu aceeași
înfățișare: de îndurerați. Se-ntunecă.

Pământurile, pe care le părăsim, se pierd în
întuneric. Stau la geam. Dar nu mă mai gândesc.
Cineva murmură în spatele meu: „Trenul
durerii”. Buzele-mi repetă în taină: „T-r-e-n-u-l
d-u-r-e-r-i-i”. Apoi tac. Împietresc. Nu simt
nimic. Ochii nu mai pot plânge. Și trenul aleargă
mereu. Până acum niciun incident. Ceasurile
trec. Grele. Chinuitoare. Și trenul ne desparte
mereu de pământuri dragi. Se pierd cu drumul
lăsat gările cu nume românesc. Liniște de miez de
noapte. Ne apropiem de Episcopia Bihorului.
Deodată trenul se oprește. Înainte de a intra în
gară. Se sparge un sunet de armă. Apoi altul și
altul. Se răspunde de pe trenul nostru. Închidem
ușile. Pe culoar strigăt. Zăpăceală. Femeile-s mai
ales speriate. Nu mai știi nimic. Pornește un
răpăit de mitraliere. Ne sfâșie răpăitul sufletului.
Ne destrămăm cu ea. Și ea trage mereu asupra
noastră. Cineva comandă: „Toată lumea întinsă
pe podea”. Ne așezăm toți. Răspunde acum o
mitralieră de pe trenul nostru. Pocnituri surde se
sparg de vagoanele noastre. În vagon liniște. Aud
răsuflarea accelerată a vecinului. Citesc în
pumnu-i, care se strânge de durere. Ne-a sunat
ceasul, gândesc unii. Ce i-aș sugruma pe
nemernicii de unguri, spune altul. O să vie doar
ceasul răzbunării, strigă altul. Fețele ni se
umezesc. Devin albe. Albe de ni le vedem clar
prin întunericul negru. Și așteptăm. Mitraliera
încetează dar noi îi auzim răpăitul mai departe.
Obsesie dureroasă. Se lasă liniște. Dar cu gheare
mai adânci. A trecut ceasul de groază.
„Conştiinţa Română”, Satu Mare-Lugoj,
an III, nr. 202, 29 septembrie 1940, p. 2.
A cincea parte
Se urnește cu greu trenul plin de groază.
Vrea să se oprească.
Smucindu-se vrea să alerge. S-alunece
nălucă. Să lase în urmă groaza ce i-a chircit
umerii. Apoi revoltat gâfâie. Alunecă vijelios pe
șine. Se frământă, vrând să se răzbune.
Răzbunare una cu gândul nostru. Primește suflet
din străfulgerările frământării noastre. Și-l vrem
om ca noi. Și-l vedem uriaș pornit pe luptă.
Ne obosește gândul. Nu putem înțelege,
privi ceea ce se petrece în gara Orăzii. Privirile
ne-alunecă prin ea departe. Ar căuta sprijin. Și nu
găsește. Ochii se tulbură. Eforturile îi închid.
Genele se lasă grele peste taina privirilor.
Și nimeni nu ghicește din ceea ce se
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petrece în ochii fiecăruia. Trecem pe lângă o
cazemată. Goală. Locul pustiu. Sârmele lucesc de
atâta singurătate și nu-i soare. Șanțurile ne par
gurile morții. Câte o sentinelă ridicată drept în fața
ochilor ne pare o nălucă din alte vremi. Nu știm ce
să credem, ni se întunecă gândul. Și nu înțelegem
nimic. Deodată tresărim. Toți. Ochii ni se deschid
mari. Mirați. Cade lumină peste noi. Apoi fulger
de mânie și umbre întunecate. Pumnii se strâng.
Mușchii sunt glas de revoltă înăbușită. Sărim la
geamuri. Avem ochii țintă la cazemate, care senșiră tot mai multe. Și vedem realitatea. Ne
înspăimântă și ne ridică mânie prometeică spre
destin. Retrăim drama pământului. Muncit
bătătorit de mâini românești. Apoi călcat de
picioare murdare. Sacrificii de înarmare. Și apoi
cedarea lor, profit dușmanilor. Clipă de înaltă
încordare. Auzim ființa tăcerii ce se așează peste
sufletele noastre. Recădem obosiți, strânși unul în
altul pe scaune. Și tremurul ființei noastre sentreabă mut. „Ce-a fost? Unde suntem?...”.
Apoi cădem unul câte unul pradă
somnului frământat de coșmare. Trenul vrea să
scape de privirile mustrătoare ale cazematelor
părăsite de stăpânii lor firești. Și aleargă
nebunește cum nu credeam că poate s-alerge. Să
simtă oare obiectele neînsuflețite drama noastră?
S-o simtă oare? Începem să ne îndrăgim trenul. Și
urma gloanțelor în vagoane e rană sângerândă în
sufletele noastre. Apoi trenul încetinește. Poate
obosit. Poate învins. Îl uităm cu toții. Și el singur,
înghite noaptea. Întunericul. Vrea să-l piardă. Să
se piardă în el. În vagon se mai aude câte un
„mamă”... „aaaa” scos de către cei ce dorm. Doar
lacrima vecinului ce lucește prin întuneric. Abia
acum o observ. Îmi întorc capul și vreau să-l
reazem de pereți ca să dorm. Nu pot acum. Mă
obosește voința de a dormi. Și mă simt
prăbușindu-mă. O moleșeală mă cuprinde apoi.
Și-n brațele somnului îmi pierd conștiința. Din
când în când percep oprirea trenului prin gări. Și
se oprește des. O furnicare se ridică din fluierele
picioarelor în sus. În umeri ajunsă, mă trece un fior
și-mi deschid ochii. Observ luminile triste,
îngălbenite ale felinarelor. Aud voci înăbușite.
Apoi un răspuns: „... Din Satu Mare”. Mă trezesc
de-a binelea și-mi dau seama iarăși de situație.
Vreau s-o uit și nu pot.
Se trezesc și alții. Și iarăși începe
fremătarea în vagon. Trenul nu mai pleacă. Ci
doar suntem aruncați pe o linie secundară. Ne

coborâm pe lângă tren ca să ne dezmorțim oasele.
Troznesc. Și gândul ne aleargă spre Sătmar.
Revedem cum crește sicriul în oraș. Îl vedem
mărindu-se. Și-l auzim troznind în creșterea sa...
Ce-am putea face?...
Ne plimbăm mai încordați. Și câteodată
mai vorbim cu noi înșine. Ne ajung trenurile din
urmă. Și ne lasă-n urmă. Noi așteptăm. Așteptăm
mereu. Parcă ne-am aștepta moartea. Ne tulbură
prea puțin. Ne e indiferentă. Pornim iar. Aceleași
scene. Aceleași dureri: despărțirea de tot mai
multe pământuri dragi.
Apoi alte gări. Alte opriri. Și alte gări și
alte opriri.
Cap. IV
Dinamita. – Trecem granița
Ne apropiem de noua graniță. Cu tresăriri.
Cu regrete. Dureri. Cu mirare. Nu ne vine a crede.
Ajungem în Salonta. Stăm mai puțin. Apoi
pornim. Nu mai e nicio gară pe teritoriul cedat.
Ochii ne caută lacomi pământul. Am vrea să-l
pipăim. Suntem numai încordare. Noaptea este
încordată și ea. Se zbate ca să rămână. Dimineața
însă o destramă. Fără milă. Crud. Destinul ne e
crud. Nu ne lasă pământul drag. Ne apropiem.
Încordarea culminează în strângerea pumnilor.
Ochii ne sunt ficși. Iar inima ascultă bătaia
pământului pe care-l lăsăm în urmă. Nu auzim o
detunătură puternică. N-o auzim de prea marea
încordare. Trecem granița. Urmărim cu ochii
ultimul vagon care trece granița. Ultima lacrimă
ce arde fața pământului pe care-l lăsăm altora.
Trenul își risipește încordarea. Încetinește. Ne
apropiem de prima gară, după trecerea graniței. Și
nu ne vine a crede că dincolo nu-i al nostru. Ne
apropiem de Cefa. Răcoarea dimineții ne
înviorează. Trenul va sta mai mult în gară. Ne dăm
jos. Ne plimbăm, aruncându-ne din când în când
privirile spre graniță.
Cineva a adus lapte de la ferma din
apropiere. Foamea se trezește viforos în noi. Am
uitat de ea. Și ea se răzbună. N-am mâncat de două
zile. Alergăm spre fermă. Și bem lapte. Gazda ne
povestește ceva. Dar n-o auzim. „... nu i-ar ajuta
Dumnezeu. Au aruncat linia în aer lângă Salonta”.
Paharele se opresc la înălțimea pieptului.
Ochii rămân ficși. Iar gândurile caută să priceapă
vorbele nevestei ce povestește. Groaza se
reîntipărește pe obrajii noștri.
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Cap. V
Va mai sosi ultimul tren de refugiați?
Cineva spunea că trebuie să mai sosească
un tren de refugiați. Cum va trece el? Ce-or face
ungurii, nu i-ar mai răbda Dumnezeu pe fața
pământului, cu refugiații? Și fiecare se gândește
că are pe cineva, care este în trenul acela. Și fețele
lor iar devin albe. Mâinile tremură. Ne mișcăm
încoace și-ncolo nervoși. Ne oprim, privim unul
la altul. Apoi iar ne mișcăm nervoși...
Va mai sosi ultimul tren de refugiați? Sentreabă fiecare. Și nimeni nu îndrăznește să
răspundă. Nici măcar în gând. Fiecare are în fața
ochilor săi, icoana ființei dragi, ce călătorește cu
trenul ce poate nu va mai sosi...
Cap. VI
Și trenul trece prin gări cu opriri ce arată
destin. Cu gravitatea dramelor ce-nalță și
prăbușesc lumi de-ntuneric și lumină. Trăim în
gând. Halucinant. Ireal. Va sosi, ori nu trenul? Va
sosi fratele meu? A pornit înainte de a intra
ungurii în Satu Mare sau l-a înghițit sicriul ce
crește și troznește în Sătmar? Ce-i cu el? Ce-i cu
ceilalți? O, Doamne, de ce nu ne-ai făcut stăpâni
în imperiul iluziei? De ce nu ne-ai dat puterea
autoînșelării? De ce nu ne faci pietre reci, lespezi
de mormânt? De ce nu ne pui în pumnii strânși
putere de ridicare, de zbatere dureroasă spre
lumina pământurilor, pe care le-am lăsat? De ce?
De ce? Să-mi spună întunericul ce-mi strânge
destinul în lanț de fier grețos? Să-mi spună
lumina, ce mă orbește dureros? Să-mi spună
cineva că pot muri cu frații, cu Sătmărenii mei!
Dar să nu fug! Să vină piatra ceasului de
socoteală cu destinul! Să vină!

Gările ne sunt năluci. Veștile ne strâng
vinele spre seva suferinței. Privirile fraților de
aici ne dor. Durerea lor ne mână dincolo. Și trenul
ne duce dincoace. Oprește, oprește uriaș
înnebunit! Oprește! Gândurile nu cresc. Se
sfarmă stânci undeva în piept și nu în creier. „...ce
privire au... ce fețe suferinde!”. Dar glasul
fraților de aici ne trece șuier pe la urechi și se
înfige undeva în zare, unde se opresc privirile
noastre. Și noi trecem mai departe. Ungurii taie
urechi, nas, scot ochi și spânzură de vii pe români
pe cruci de suferinți. Sângele vărsat ne urmărește
– umbră apocaliptică. Cade peste noi întuneric.
Și ne căutăm pașii. Ne lovim de barbarii de
dincolo și începem executarea hotărârii
destinului. Și-ntunericul e noapte de groază.
Noapte de socoteală cu ei, mârșavii. Și sângele
lor unguresc, înverzit de răutate, ne îndepărtează.
Ne ridicăm ochii atunci. Și peste noi cade lumină.
Cade fulger de mântuire. Lumină de sărut al
tainei destinului nostru. Și ne aruncăm brațele și
cuprindem lumina...
Și nu-i vis acesta. E trăire reală în
adâncurile furtunoase ale sufletului nostru zi de
zi. Și trăim realitatea de afară. Și ne adâncim în
cea dinăuntru. Ne chinuim, suferim și ne
frământăm clipă de clipă, ca Dumnezeu să-nvie
în suferința sufletelor noastre. Trăim apocalipsa
înăuntrul sufletului. Ne zbatem – suferință – în
fața sângelui fraților noștri. Și trăim, divinizarea
existenței omenești. Și așteptăm. Așteptăm. Dar
până când?
– FINE –
„Conştiinţa Română”, Satu Mare-Lugoj,
an III, nr. 203, 6 octombrie 1940, p. 2.

***
Scrisoare pentru cei plecați
Să fie rugăciuni de seară fruntea grea de gând
Și albul pur de stea să fie primul rând
De lespezi reci de piatră. Iar când mi-o scrie-n
vreme
Ursitei să mă plec, refugiul – glas să-mi cheme
Iubiți părinți și draga-mi, de-or fi cu ochii vii
Cu plânsul lor, ce fi-va dureri de ani târzii.

M-o plânge păru-i alb, căzut pe mâna mamii...
Iar eu voi ști – se poate – cum trece-or, trece
anii.
În toamne reci cu umbra-mi pierdută printre ploi
Striga-voi – tată – mamă vecini de lângă noi!
Mereu să-mi cerneți plânsul pe sfântul meu
pământ
Durerea voastră-n anii, cu anii să vi-o cânt...

„Conştiinţa Română”, Satu Mare-Lugoj, an
III, nr. 193, 17 septembrie 1940, p. 2.

Să fie grea plecare – murind – lăsându-mi tată
Să ducă luptă aspră cu gândul că odată
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Scrisoare către mamă…

Rugăciune

Mamă,
De-mi cunoști iubita, cheam-o și cu ea
Priviți în orice noapte, cu fiecare stea,
Durerea ce vă-ndeamnă să plângeți cât e luna
Și mamă, tu să știi că nu-I pe-ntotdeauna
Plecarea-mi, ce v-a prins – icoane suferinții –
Mamă, tu să crezi, cum ți-au crezut părinții.
Mamă,
Fiului –ești dragă și-ți scrie tot mereu
Și crede-l, că se roagă ș-acum lui Dumnezeu.
În serile târzii îți ia în mâini icoană
Și gândurile-i plâng și-i strigă nopții: Mamă!
Iar cartea lui de vise, udată mult de lacrimi
Se-mbracă în zăbranic, O, Doamne, câte
patimi!

Toamnă, iubitoare de liniști căzute peste
moarte,
Apleacă-te spre mine, gându-mi greu, să
poarte
Însingurarea fiului ce și-a lăsat părinții
Să strângă-n ochii triști mătănii suferinții!

Mamă,
De-i muri, O, Doamne! (că multe gânduri am)
Mi-oi pierde poate mintea și-n fiecare an
Voi crește-n somn de moarte – floare în abis –
S-ajung cu voi în ceruri, pe drumu-ne deschis
Să-și plece neamul fruntea-n miezul suferinți
În care ne-am născut și ne-au murit părinții.
Mamă,
Rugăciuni de seară să-ți fie scrisul meu
În care te-am sculptat – icoană – Dumnezeu.

Toamnă, frunze veștede, în mână de le-am
prins
Îndreaptă-ți fruntea ta spre duhul ce-i aprins
Să cânte amurgirile și alba mân-a mamii
Ce trudnic mă așteaptă, m-așteaptă ea cu anii
Ascultă-mă toamna mea, ce cazi peste răzoare,
Însingurararea-mi să mi-o porți spre ceruri
viitoare,
Ce vor odihni cu gândul, ce mult vor odihni
Pe fruntea tatii, ce m-așteaptă, m-așteaptă
peste zi!
Toamnă, te-am rugat, rugat și toamnă să masculți
Că, Doamne, mulți ne-așteaptă, de-ai ști cât de
mulți!

„Conştiinţa Română”, Satu Mare-Lugoj, an
III, nr. 195, 19 septembrie 1940, p. 2.

„Conştiinţa Română”, Satu Mare-Lugoj, an
III, nr. 198, 22 septembrie 1940, p. 2.
Poem cu nouă țări

Treceri peste vis…

Între nouă holde, ce dau în copt, aștept
Cu mâinile drepte, încrucișate pe piept,
Albă șerpuire cu gândul – urma lunii –
Peste nouă țări, spre marea minunii.

Fluturi albe mâini, în aer tu le fluturi
Și alb de zariști reci, cu ochii tu îl scuturi.

Între nouă meri și peri, ce-au nuntit
Cu flori albe, viață cu suflet trudit,
Aștept pe ireală cărare, ielele
Peste nouă mări în joc cu stelele.
Între nouă goruni aștept să mă cheme
Nevăzuți – crainicii încărunțiți de vreme,
Spre necunoscut, cum pe nimeni altul
Ar putea să-l cheme vecilor, Înaltul.

Tristeți uitate-n suflet, zărilor le svânturi,
Ochii-ți de lumină, i-arunci în patru vânturi.
Zări ascunse sub gene, treceri peste vis,
Gândurile-mi toate-n suflet mi-am închis.
Fluturi albe mâini, în aer tu le fluturi
Și alb de zariști reci, cu ochii tu îl scuturi.

„Conştiinţa Română”, Satu Mare, an III, nr.
180, 16 august 1940, p. 3.

„Conştiinţa Română”, Satu Mare, an III, nr.
186, 26 august 1940, p. 3.
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In memoriam. Procurorul Ioan Bâtea
C

Colonel (r) Voicu ŞICHET

u câteva zile înainte de comemorarea
celor 80 de ani scurşi de la semnarea Dictatului de
la Viena din 30 august 1940, s-a stins din viaţă, la
vârsta de 90 de ani – împliniţi la 1 ianuarie – unul
din cei mai harnici, devotaţi şi determinaţi
cercetători şi scormonitori ai cauzelor şi, mai ales,
al consecinţelor acelui rapt teritorial ce a readus, în
plin secol XX, politici, practici, atitudini şi
comportamente, aşa zis umane, demne de
întunecutul Ev Mediu al secolelor XIV-XVII.
Procurorul magistrat Ioan Bâtea, fondator
şi preşedinte de onoare, pe ţară, al Societăţii
Cultural-Patriotice „Avram Iancu”, precum şi al
Asociației Județene Satu Mare a refugiaților,
expulzaților și deportaților, a fost unul din acei
intelectuali de viţă veche ai românismului
transilvan, care şi-a închinat întreaga viaţă
scoaterii la lumină a adevărului – faptic şi
infracţional în cariera profesională, istoric şi bine
documentat în anii de după, la pensie, când rodul
eforturilor sale l-a pus la dispoziţia tuturor celor ce
au dorit, îşi doresc şi vor dori să cunoască istoria
adevărată a ţinuturilor din nord-vestul României.
Astfel, a lăsat urmaşilor mai multe volume istorice
şi memorialistice, publicând, totodată, o serie de
articole în reviste precum „Pro Memoria”, „Pro
Unione”, „Ţara Iancului”, „Daco Romania”,
„Eroii Neamului” etc., ori în cotidiene locale sau
regionale din Satu Mare, Maramureş şi Cluj.
Prin pregătirea profesională, nu a fost un
istoric, dar cariera de procuror i-a fost de folos în
cercetările sale asupra istoriei moţilor şi
maramureşenilor care s-au stabilit pe meleagurile
sătmărene, în special în zona Careiului, după
reforma agrară în baza căreia Regele Ferdinad I a
răsplătit jertfa ostaşilor români care şi-au făcut
datoria pe fronturile primului război mondial şi au
pus temelia de granit a unităţii noastre naţionale. A
cercetat mult în arhive, a discutat cu sute de
oameni ce au trăit atât vremea strămutării lor în
Sătmar, cât, mai ales, Golgota acestora în anii ce au
urmat Dictatului de la Viena din 30 august 1940, a
pus cap la cap tot ce a aflat şi a aşternut pe hârtie
ceea ce a rezultat, alături de concluziile şi
gândurile sale, care, chiar dacă puteau fi
subiective, fiind urmarea propriilor trăiri, au fost
supuse obiectivităţii şi rigurozităţii juristului
conştient de menirea sa, de rolul pe care-l are în

societate pentru aflarea şi promovarea adevărului,
chiar dacă uneori acesta supără sau doare.
L-am cunoscut în anii 2007-2009, prin
intermediul vrednicului de pomenire colonel
Mihai Mareş, şi el fiu al unei familii de moţi
strămutată în câmpia careiană, mai precis la
Marna, în urma aceleiaşi reforme agrare de după
primul război mondial. Erau aproape de aceeaşi
vârstă, amândoi provenind din familii cu mari
greutăţi, dar, prin tenacitate, voinţă şi dorinţă de a
face ceva în viaţă, au ajuns în funcţii deosebit de
importante, din care, neuitând niciodată de unde
au plecat, au încercat să ajute comunităţile săteşti
din care s-au ridicat, respectiv Scărişoara şi
Marna, dar şi individual pe unul sau altul din
consăteni când aceştia întâmpinau diverse
probleme, în special lipsuri şi neajunsuri
economico-financiare sau nevoia de a-şi angaja
copiii prin diverse posturi în Satu Mare ori Carei.
Colonelul Mihai Mareş lucra în acea perioadă la
volumul monografic Marna Nouă. Sat colonie a
anilor 1924-1925, Editura Solstițiu, Satu Mare,
2009, eu sprijinindu-l în culegerea, ansamblarea şi
corectarea textului. În documentarea lucrării,
autorul s-a întâlnit cu mulţi mărneni şi moţi din
jurul Careiului, iar unul din cei mai importanţi, al
cărui cuvânt era literă de lege pentru „Unchiul
Mihai”, a fost procurorul Ioan Bâtea, având astfel
posibilitatea să fiu martor la numeroase discuţii pe
tema înfiinţării satelor moţeşti, dar mai ales al
refugiului din 1940.

L-am întâlnit apoi, să zicem oficial, cu
ocazia organizării primei manifestări de marcare a
eliberării Sătmarului de către Armata Română de
sub ocupaţia bolşevico-maghiară a lui Bela Kun,
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în aprilie 2009. De la acele manifestări, despre
care am mai amintit în această revistă şi cu alte
ocazii, ele stând, de altfel, la baza editării primului
număr al noii serii, am păstrat o fotografie realizată
la Carei, la Monumentul şi mormântul celor 4 eroi
români căzuţi în aprilie 1919 pentru eliberarea
acestor ţinuturi, pe care o redau în continuare.
Ulterior, drumurile noastre s-au mai
intersectat la tot felul de manifestări derulate în
municipiul şi judeţul nostru, dar şi din Baia Mare,
în special pentru comemorarea Dictatului de la
Viena, prezenţa sa fiind o mândrie şi onoare pentru
organizatori, de regulă dr. Daniela Bălu – director
la Muzeul Judeţean Satu Mare, şi Mircea Dobra –
preşedintele filialei judeţene a Societăţii CulturalPatriotice „Avram Iancu”, doi oameni care l-au
urmat în crez, hotărâre şi dăruire pentru cauza
neamului românesc.
În plus, am avut onoarea de a-i găzdui
căteva articole ale domniei sale privind eroii şi
personalităţile Scărişoarei, ultimul fiind o
prezentare a volumului propriu (ultimul) Românii
din Transilvania în Primul Război Mondial 19141918, apărut în 2018 la Editura Eurotip Baia Mare,
sub auspiciile Societăţii-Cultural-Patriotice
„Avram Iancu” din România (Bâtea, Ioan.
Românii din Transilvania în Primul Război
Mondial 1914-1918. Eroii Neamului, Satu Mare,
2019, 11 (s.n.), nr. 2 (39), p. 47-49.). Am dat acest
exemplu, deoarece, în cuprinsul articolului,
marele dispărut face o mărturisire de credinţă şi
lasă o sarcină importantă organizaţiei căreia i-a
fost mentor, spunând: Pentru Societatea CulturalPatriotică „Avram Iancu” şi filialele sale rămâne
o sarcină permanentă identificarea şi publicarea
documentelor istorice transilvane.
Nu voi intra în alte amănunte privind viaţa
şi activitatea sa, în acest scop contactând mai
multe personalităţi maramureşene şi sătmărene,
precum şi lideri ai Societăţii Cultural-Patriotice
„Avram Iancu”, pentru a-mi trimite câteva
rânduri/gânduri despre Ioan Bâtea, pe care le
redau în cele ce urmează, nu înainte de a le
mulţumi tuturor celor ce au răspuns pozitiv
iniţiativei noastre.
Primul material este mesajul P.S. Timotei
Sătmăreanul postat pe pagina Episcopiei
Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului,
de unde am aflat şi eu trista veste, mulţumindu-i
arhiereului nostru pentru îngăduinţa de a publica
aceste frumoase gânduri, iar ultimul este al
domnului inginer Andrei Gorşcovoz din
Timişoara şi constă într-o biografie consistentă a
procurorului Ioan Bâtea care merită a fi cunoscută

de contemporani şi să rămână ca exemplu pentru
generaţiile viitoare.
Președintele de onoare al Societății CulturalPatriotice „Avram Iancu” a trecut la cele
veșnice.
În preziua ajunului sărbătorii Tăierii
Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august
2020), „slăbit, la bătrâneți adânci, sătul de zile, a
murit și s-a adăugat la poporul său” (Facere 24,8),
domnul procuror Ioan Bâtea, președintele de
onoare al Societății Cultural-Patriotice „Avram
Iancu”.
Personalitate marcantă a istoriografiei
românești și, în special, a istoriei moților din
Maramureș și Sătmar, din neamul cărora își trăgea
obârșia, cunoscutul procuror – nenea Bâtea, după
cum îi plăcea dânsului să se prezinte – a avut o
importantă contribuție la cunoașterea istoriei
moților de pe aceste meleaguri, lăsând posterității
memorabile pagini de istorie, cuprinse în cele 14
cărți publicate.
A fost strâns legat de locuitorii satului
Scărișoara Nouă, unde și vede pentru prima dată
lumina zilei, la 1 ianuarie 1930.
Astfel, din dragoste față de Dumnezeu, de
sfânta noastră Biserică Ortodoxă Română
strămoșească, dar și din iubire de țară, respect,
prețuire și dăinuire, este primul dintre cei care au
avut inițiativa, încă înainte de 1989, împreună cu
alți consăteni, să întemeieze o mănăstire ortodoxă
în hotarele satului natal.
Această dorință sfântă devine realitate în
ziua de 24 iunie 1991, cu ocazia sărbătorii Nașterii
Sfântului Ioan Botezătorul, când se sfințește locul
de mănăstire, de către vrednicul de pomenire PS
Iustinian al Maramureșului și Sătmarului.
L-am cunoscut personal și înainte de a fi
starețul mănăstirii, dar mai ales după anul 2007,
când am primit această sfântă ascultare.
Am stat mult de vorbă, ne-am sfătuit și,
deseori, l-am vizitat la Baia Mare. Din discuțiile
purtate am realizat și am descifrat frumusețea
duhovnicească, discernământul, puterea de
sinteză, dar mai ales iubirea de Dumnezeu, de glia
strămoșească și dârzenia neamului din care se
trăgea.
În urma unui dialog purtat pe aleile
mănăstirii, mi-a mărturisit două lucruri care mi-au
rămas în minte și în suflet pentru toată viața,
lucruri care reflectă personalitatea omului Ioan
Bâtea: „Părinte stareț, în toată activitatea mea de
procuror n-am băgat pe nimeni la pușcărie, și să
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știți că din momentul sfințirii locului de mănăstire
citesc în fiecare zi Acatistul Sfântului Ioan
Botezătorul”, acatist pe care-l știa aproape pe de
rost.
Și iată cum lucrează „Dumnezeu Cel
minunat întru Sfinții Săi” (Ps. 67,36), să fie așezat
în pământul din hotarul satului natal, în cimitirul
mănăstirii, (cum de altfel ne-a cerut în scris printro scrisoare din data de 14 martie 2014) și mai ales
în zi aleasă de sărbătoare, „Tăierea Capului
Sfântului Ioan Botezătorul”, sfânt al cărui nume la purtat și pe care l-a iubit.
Acum, când vremelnic ne despărțim, în
numele Întâistătătorului Episcopiei noastre, al
Preasfințitului Părinte Iustin al Maramureșului și
Sătmarului, al obștii Mănăstirii „Nașterea
Sfântului Ioan Botezătorul” Scărișoara Nouă, al
consătenilor, al Societății Cultural-Patriotice
„Avram Iancu”, al tuturor celor care l-au cunoscut
și al nostru personal, adresăm familiei cuvânt
părintesc de mângâiere sufletească și o
încredințăm de întreaga noastră compasiune.
Ne rugăm Bunului și Milostivului
Dumnezeu să așeze sufletul lui în Împărăția Sa,
împreună cu drepții, întru nădejdea Învierii în
Ziua cea de Apoi, „când va veni Fiul Omului întru
Slava Sa și toți sfinții îngeri cu El…” (Matei
25,32).
Slujba Înmormântării va avea loc
sâmbătă, 29 august 2020, de la ora 15:00, la
Mănăstirea „Nașterea Sfântului Prooroc Ioan
Botezătorul”, Scărișoara Nouă, Protopopiatul
Carei.
Veșnica lui pomenire din neam în neam!
P.S. Părinte Timotei Sătmăreanul
Ioan Bâtea–Românii să fie-mpreună
până-n veci!
La sfârșit de august 2020 ne despărțim de
marele patriot român Ioan Bâtea, născut la 1
ianuarie 1930 în satul Scărișoara Nouă, comuna
Pișcolț, județul Satu Mare, fiu de moț, cunoscut
procuror magistrat, luptător pentru drepturile
moților, ale românilor și președinte de onoare al
Societății Cultural-Patriotice Avram Iancu din
România. A fost al doilea președinte de onoare al
acestei asociații, după academicianul Ștefan
Pascu. Cu câtă pasiune și speranță ne vorbea
despre drumul României, ce trebuie orientat spre
valorile democrației europene, de progres,
cinvilizație și bunăstare, era înflăcărat de spiritul
Societății Cultural-Patriotice Avram Iancu ce-i
pune în mișcare cu entuziasm pe moți și pe toți

românii patrioți, cultivând dragostea de frumos și
adevăr, de respect și corectitudine față de istoria și
cultura poporului român.
Procurorul-magistrat Ioan Bâtea,
președinte de onoare al Societății CulturalPatriotice Avram Iancu din România, dar și al
filialelor din Baia Mare, Satu Mare și Carei, a
știut cum să ne țină aproape de dânsul, de sufletul
său generos, pe noi, membrii societății,
mărturisind-ne cu sinceritate prețuirea cuvenită
eroilor noștri din Țara Moților: Horea, Cloșca,
Crișan și Avram Iancu. Moștenind aceste simțiri
de la iluștrii strămoși victorioși, Ioan Bâtea lasă în
urmă o operă valoroasă, ce va fi apreciată și
prețuită de urmași, pentru ca aceștia să știe să-și
apere permanent, cu credință, onoarea și
demnitatea de români. Scrierile sale despre moții
din Sătmar, despre maramureșeni și despre
relațiile acestora cu moții din Țara moților, unde
se află rădăcinile lor, mărturisesc dorința și efortul
autorului, ca rost al vieții sale, de a reliefa valoarea
umană a personalității acestor locuitori ai
Apusenilor, a moților săi dragi, așezați cu familii,
neamuri și prieteni în toată țara ori în toată lumea.
Când vorbea, parcă rostea o rugăciune, dar
avea și vorba aspră atunci când ceva nu mergea
bine în viața organizației noastre, când în acest
exercițiu de frăție nu se înmănunchiau
întotdeauna corespunzător sentimentele și trăirile
ce ar fi trebuit să dea valoare și frumusețe faptelor
noastre, gestului uman. Ne spunea mereu că
dreptul câștigat de români, prin jertfa și lupta
moților, trebuie păstrat, iar îmbogățirea moștenirii
dobândite va trebui să se manifeste în mod natural
prin așezarea corectă în construcție a noilor valori.
Are meritul de a ne fi încărcat cu emoție și zâmbet
de lacrimă și lumină pe toți cei din preajma sa, din
școli, biserici, organizații neguvernamentale,
instituții diverse care cunosc și prețuiesc mărețele
fapte ale celor care au scris cu sânge pagini din
istoria neamului românesc, Horea și Iancu. Acolo,
în vestul și nord-vestul țării, era însoțit mereu de
cei doi vrednici președinți de filiale ale Societății
din Baia Mare și Satu Mare, Ioan Tuhuțiu și
Mircea Dobra. L-am simțit întotdeauna pe
scriitorul și publicistul Ioan Bâtea că este alături
de toate celelalte filiale din țară, cu sfatul cel bun,
cu cuvântul potrivit și cu gândul de bine. A reușit,
până-n ultima suflare, să îmbine viața personală
de familie cu cea profesională și cu cea patriotică
pentru că, la cei 90 de ani împliniți în urmă cu 8
luni, deși slăbit, simțea încă putere și hotărâre în ași termina scrierile începute, pe care să le alăture
volumelor Moții din Sătmar și Maramureș, Moții
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și maramureșenii din Sătmar, împroprietăriți prin
cumpărare, Moții din zona Satu Mare, Scurt istoric
al Societății Cultural-Patriotice Avram Iancu din
România (în colaborare cu regretata profesoară
Ana Sălăgean-fost secretar general al SAI) și
altele. A publicat articole foarte valoroase în
revista Iancule Mare, editată la Cluj-Napoca
(periodic având apariții în Alba Iulia, Satu Mare,
Baia Mare, Tg.Mureș, Deva).
Ca președinte al Consiliului Național al
Societății Cultural-Patriotice Avram Iancu, în
perioada 2002-2019, am învățat multe lucruri utile
de la cel care azi se retrage dintre noi. Îndeosebi în
zona de comunicare, toleranță, seriozitate în
muncă, cinste și respect față de toți cei cu care
intram în contact, sever în ce privește ținuta de
lider național al moților.
Îl vom păstra în memoria noastră cu alura
sa de intelectual transilvănean care a ars ca o
flacără pentru ca legea dreptății să triumfe, pentru
om și pentru această țară românească. Așa va
rămâne în sufletele noastre! Ne despărțim de
marele patriot român Ioan Bâtea, adresând
condoleanțele noastre familiei îndurerate şi
rugându-l pe bunul Dumnezeu să le dăruiască
mângâiere celor dragi din familia sa.
Dumnezeu să-l aibă în paza sa și să-l
odihnească în pace!
Prof. Victor BERCEA
Președinte de onoare al Societății CulturalPatriotice „Avram Iancu” şi
fost președinte al Consiliului Național al SAI
între anii 2002-2019
Fie-i memoria binecuvântată unui bărbat
ziditor de Memorie!
Cred că este ușor de găsit mult supranatural
în relațiile dintre oameni. Este o concluzie care
vine din registrul operativ al întâlnirilor mele și
poate că are și unele conotații filosofice sau
teologice.
În 24 iunie 2012 a fost inaugurată
Biblioteca Mănăstirii „Nașterea Sfântului Prooroc
Ioan Botezătorul” de la Scărișoara Nouă, sub
ctitoria noastră, a Bibliotecii Județene „Petre
Dulfu” Baia Mare și a Episcopiei Ortodoxe
Române a Maramureșului și Sătmarului. La
ceremonia de sfințire săvârșită de Preasfințitul
Iustin, am evocat unele chestiuni de „geneză
culturală” care ne-au determinat la acest gest atât
de elevat. „Din prea-plinul inimilor noastre pentru
Preasfințitul Iustin, Părintele și prietenul nostru și
pentru Preacuviosul Timotei, starețul celei mai

vestice mănăstiri din fruntariile Patriei”.
Astăzi când rememorez acele fapte, rămân
mirat de câtă dragoste am simțit în această zidire de
suflet, devenită prin „facere” unul dintre cele mai
frumoase spații de mănăstire destinate cărții. Circa
5000 de volume bine alese, selectate personal „din
drag de drag”, pentru folos cultural și duhovnicesc.
Au trecut ceva ani și azi îl regăsesc pe „Preaiubitul
Timotei”, cu rang de arhiereu vicar al Episcopiei,
iar pe fostul arhiereu vicar Iustin, Episcop Titular.
Nu m-au mirat șarjele prietenești venite dintr-o
parte a colegilor din cultura sătmăreană când mi-au
replicat simplu „Tedy, ai știut pe cine să iubești și
să prețuiești”!
De la acel moment din 24 iunie 2012, l-am
avut mult mai aproape de sufletul meu mereu în
pulsații culturale pe „domnul procuror Ioan
Bâtea”, supranumit „Istoricul moților din Sătmar”
datorită volumelor sale închinate unei astfel de
cercetări din istoria națională. Am aflat la sfințirea
Bibliotecii că domnul Bâtea, născut în acest sat de
moți la 1 ianuarie 1930, a fost inițiator al
proiectului de înălțare a unei mănăstiri la marginea
superbă a acestui sat „apusean”, unde locuitorii
Munților Apuseni, în speță cei din Scărișoara,
fuseseră colonizați prin anii 1923-1924. În plus,
alături de bibliotecă, funcționa deja Muzeul
Moților, clădit tot din inițiativa unui procuror
dedicat total unui capitol de istorie de care alți mari
istorici nu s-au prea ocupat.
În timpul de după iunie 2012 s-au îndesit
vizitele „istoricului-procuror” la Bibliotecă. Am
ajuns atât de apropiați încât în toate proiectele sale
culturale ulterioare s-au putut decela elemente de
sprijin din partea Catedralei Cărții, cum a botezat
P.S. Iustin biblioteca noastră. Prin aprilie 2014,
moțul Ioan Bâtea mi-a povestit despre Scrisoarea
din 14 martie adresată „Sfintei Mănăstiri din
Scărișoara Nouă”, prin care cerea „găzduire de
veci” aici, când va veni sorocul marii treceri spre
veșnicie. Întâmplare care s-a petrecut sâmbătă 29
august a.c., după ce sufletul acestui Bărbat-cuSuflet-Mare a părăsit trupul în care viețuise peste
90 de ani în noaptea de miercuri, 26 august.
Se împlinea un program firesc de viață. O
viață în care un servitor al statului, ca procurormagistrat și-a completat „slujba” pentru a servi cu
timp deplin cauza cea mare a Neamului Românesc.
O ardere de tot pe altarul vieții! Mulțumesc Cerului
că mi l-a așezat „aproape” pe această potecă
îngustă unde ne regăsim „cursul vieții”! Nu voi
face aici un curriculum vitae, o vor face alții mai
îndreptățiți, dar am dorit să punctez cu elemente de
memorie bi și multilaterală „urme de trecut” pe
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care am călcat alături de un Om adevărat, dedicat,
acribios și împătimit în fapte bune.
La slujba de înmormântare sintagma
dominantă a fost cea formulată de P.S. Timotei,
„frumusețe duhovnicească”. Așa l-am văzut noi,
cei contemporani cu el. Sper ca și Dumnezeu, prin
oameni, pe mai departe, să-i accepte „jertfa” și să-i
întărească memoria binemeritată”! Eu cred că o
merită, mai ales pentru „exercițiile” de a conserva
elemente prețioase din Istoria noastră națională,
aici în Nord-Vestul unei Patrii de Limbă și
Credință Românească.
Dr. Teodor ARDELEAN

implicându-se cu mult devotament și stăruință în
organizarea Muzeului Moților din Scărișoara
Nouă. L-am cunoscut cu acel prilej, în urmă cu 26
de ani, și de la prima întâlnire l-am simțit ca pe un
părinte. Îmi povestea cu mult drag cum adunase
acea colecție impresionantă de obiecte aduse în
județul nostru de moții săi dragi, la începutul
veacului XX, după reforma agrară. Nu dorea ca ele
să se piardă, să se risipească, pentru că știa prea
bine că ele reprezintă originile din „Țara de piatră”,
secolele de istorie pe care moții au înfruntat-o cu
dârzenie și demnitate!

In memoriam Ioan Bâtea
Am avut fericita ocazie să-l întâlnesc pe
fratele de cruce Ioan Bâtea în urmă cu peste 60 de
ani. În această perioadă am avut o prietenie
exemplară și o prețuire înaltă reciprocă.
Întotdeauna ne-am sprijinit unul pe celălalt, și la
bine și la greu. Amândoi ne-am propus, și cred că
am reușit, să lăsăm în urma noastră lucrări
științifice de istorie locală netrunchiată, privind
refugiul românilor din Transilvania și în special
din locurile din care am fost alungați de Ungaria
fascisto-horthyistă, în urma odiosului Diktat de la
Viena din 30 August 1940.
Vestea încetării din viață a procurorului
Ioan Bâtea, membru de onoare al Asociației
Județene Satu Mare a refugiaților, expulzaților și
deportaților, ne-a întristat profund.
Trecerea în eternitate a lui Ioan Bâtea este o
grea pierdere, nu numai pentru familie, ci și pentru
cei care l-au cunoscut ca un intelectual valoros, ca
un adevărat cercetător și scriitor de cărți privind
istoria locală sătmăreană și cea românească, pentru
care a militat cu perseverență și cu o forță uriașă,
fizică și intelectuală.
Asociația Județeană Satu Mare a
refugiaților, expulzaților și deportaților apreciază
că moștenirea ta, dragă Ioan Bâtea, nu are moarte,
ea este o faptă eroică, care se va transmite din
generație în generație, ca o aură supremă a
legendei nemuritoare.
Prof. dr. Ioan CORNEANU
O lecție de viață, de neobosită implicare, de
verticalitate, moralitate și demnitate
Cu regret, am aflat despre trecerea în
eternitate a domnului procuror IOAN BÂTEA. A
fost mulți ani colaboratorul muzeului nostru,

Alături de domnul procuror IOAN BÂTEA,
la festivitatea de dezvelire a bustului lui Avram
Iancu, organizată la Satu Mare cu prilejul
împlinirii a 190 de ani de la nașterea Eroului
național - 8 iunie 2014.
Toți cei care l-am cunoscut știm că Domnul
Ioan Bâtea a cercetat și publicat numeroase cărți și
articole dedicate istoriei, culturii și tradițiilor
specifice moților așezați în județul Satu Mare,
după Primul Război Mondial. A scris mult despre
durerea și dramele moților expulzați în anii
Dictatului de la Viena, o tragedie pe care a trăit-o, o
rană nevindecată, pe care a simțit-o până în ultima
clipă a vieții sale.
L-am întâlnit ultima oară la impresionanta
manifestare organizată de Asociația Uniți pentru
Satu Mare, cu ocazia Centenarului Marii Uniri.
Mi-a spus atunci că își dorea să mute muzeul în
clădirea mănăstirii de la Scărișoara, „ca să fie văzut
de mai multă lume”, însă, ceea ce m-a impresionat
cel mai tare a fost faptul că, și la 88 de ani, avea
planuri de viitor! Ce o să scrie, ce o să publice, ce o
să mai cerceteze! O lecție de viață, de neobosită
implicare, de verticalitate, moralitate și demnitate,
așa mi-l voi aminti mereu pe DOMNUL IOAN
BÂTEA. Îl voi păstra în memorie ca pe un om
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deosebit, cum rar mai sunt în zilele noastre!
Nădăjduiesc ca Asociația Avram Iancu
să-i aducă omagiul cuvenit și să-i ridice cât mai
curând un bust, în curtea mănăstirii din
Scărișoara Nouă, pe care a ctitorit-o.
Dumnezeu să-l ierte și să-l așeze în
Împărăția Sa!
Dr. Daniela BĂLU
director Muzeul Județean Satu Mare
Arătându-ne de unde venim, ne arată încotro
ar trebui să ne îndreptăm
A plecat dintre noi, în mijlocul unei veri
toride și stresante, prin ineditul unei pandemii cu
care ne ceartă Dumnezeu, OMUL, magistratul,
istoricul, Ioan Bâtea, lăsând în urma sa o
contribuție importantă la reconfigurarea trecutului
unor oameni și locuri, așezați în ținutul
Sătmarului, într-o salbă de localități românești dea lungul noii granițe cu Ungaria, în urma reformei
agrare din 1921. Opera sa se ilustrează prin mai
multe volume de istorie locală, precum: Moții din
Sătmar și Maramureș (vol. I-V); Mărturii despre
Avram Iancu, - Moții și maramureşenii; Cartea
refugiatului român – vol I – Ardelenii; Memorii vol. I-II; Societatea cultural-patriotică „Avram
Iancu” din România – Scurt istoric.
Descrierile sale încep cu anii copilăriei,
umbriți de refugiul care a urmat Dictatului de la
Viena din 30 august 1940, continuă cu perioada
războiului, a sovietizării României și cu anii de
dictatură comunistă. Toate acestea, ansamablate
cu mijloacele istoriei orale, în care, relatarea
propriilor trăiri, descrierea evenimentelor la care a
participat personal, sau relatate de alți participanți
la acestea, interviuri, corespondență purtată cu
foști colegi sau consăteni, cu toții participanți și
făuritori ai istoriei acelor comunități, în special a
celor de moți, care poartă cu mândrie numele
ilustrului patriot Avram Iancu (Ianculești). Așadar,
întreaga sa creație se circumscrie unui demers
generos, de restituire a istoriei locale către
contemporani, „fixării unor borne de identitate ale
neamului românesc pe granița de nord-vest a
țării”, așa cum el însuși afirmă, și realizarea unuia
din scopurile fundamentale pentru care aceste
„colonii” au fost înființate după formarea statului
național român unitar în 1918, acela de a reafirma,
într-un spațiu străvechi românesc, perenitatea
culturii și civilizației românești, supuse unei

politici de anihilare națională, mai ales în perioada
absolutismului austro-ungar (1867-1918).
Putem spune că lucrările sale se constituie
într-o cuprinzătoare monografie care se
ansamblează dintr-o sumă de micromonografii
prezentate într-un dinamism care face lectura
plăcută, captivantă. Deși reconstituie fapte și
întâmplări care au adus comunităților de moți și
maramureșeni din Satu Mare multă suferință și
umilință, fiind obligați să părăsească localitățile
nou înființate și să ia calea refugiului, ca urmare a
Dictatului de la Viena, restituirea acelor întâmplări
către contemporani nu este vindicativă, este lipsită
de ură, un îndemn pentru urmași de a nu mai repeta
ororile trăite. În acest sens, scrierile sale, întreaga
sa operă, în plan istoric, social, profesional, se
constituie într-un mesaj către urmașii moților și
maramureșenilor strămutați pe aceste meleaguri,
care au durat la granița de nord-vest a țării așezări
înfloritoare, în care memoria este dăltuită în piatra
unor monumente care vorbesc despre trecut.
Mesajul său ar trebui receptat de către
noile generații, trăitoare și făuritoare a istoriei întro nouă paradigmă, dimensionată la nivel European
sau global, aflată într-o dinamică uneori
amețitoare. Iureșul ei ne face uneori să uităm că
țara în care trăim s-a clădit pe jertfa străbunilor,
bunicilor și părinților noștri. Uităm că identitatea
noastră poartă amprenta celor care au fost… a
înaintașilor noștri.
Ioan Bâtea, arătându-ne de unde venim, ne
arată încotro ar trebui să ne îndreptăm!!
Iată de ce aceste câteva cuvinte aș vrea să
exprime omagiul și recunoștința noastră față de cel
care a fost Ioan Bâtea, „nici prozator sau poet, nici
ziarist și nici reporter”, așa cum singur se
definește, dar noi, contemporanii și urmașii săi,
putem lesne înțelege că a fost un intelectual român
cu o contribuție certă la cunoașterea și afirmarea
istoriei și culturii românilor de pe aceste ținuturi.
Creația sa va intra cu cinste în bibliografia istorică
locală, contribuind la recompunerea istoriei
Maramureșului și Sătmarului, aducând astfel un
aport important la reconstituirea istoriei naționale.
Fie ca modelul pe care l-a reprezentat să
rămână viu în conștiința generațiilor următoare,
care să ducă mai departe dragostea de țară,
mândria patriotică și simțul datoriei civice de a se
pune în slujba semenilor din rândul cărora s-a
ridicat.
Prof. dr. Ioam VIMAN
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A murit un om bun și omenos…
Cei care l-au cunoscut pe fostul procuror
Ioan Bâtea sunt unanimi în a-l descrie ca pe un om
înzestrat cu cele mai alese calități umane: cinstit,
drept, omenos și mai ales bun, deși și-a început
activitatea juridică în epoca cea mai neagră a
regimului comunist și mai ales că a ajuns, datorită
calităților lui profesionale, procuror șef al
Procuraturii raionale Șomcuta Mare, prin anii când
regimul comunist ducea o luptă necruțătoare
împotriva rămășițelor elitei de dinaintea celui de al
I I -lea Război Mondial, luptă soldată cu
nenumărate condamnări la ani grei de închisoare și
uneori chiar cu moartea celor intrați în vizorul
justiției comuniste. Mi-au rămas în minte cuvintele
pe care procurorul șef Ioan Bâtea i le-a adresat unui
tânăr grefier, Turuckó Alexandru, angajat în
martie 1960 la Judecătoria Șomcuta Mare: „Măi
Șoani, oamenii au nevoie de justiție și trebuie
primiți omenește.”
Aceste vorbe i-au fost apoi un îndreptar lui
Ioan Bâtea în activitatea lui de procuror șef adjunct
la Procuratura Regiunii Maramureș și apoi, din
anul1968, a celei a județului Maramureș, unde și-a
păstrat nealterată omenia proverbială de care
dădea dovadă, contrazicând scuzele penibile ale
majorității celor care au lucrat în justiția comunistă
că au procedat abuziv deoarece partidul comunist
le-a ordonat aceasta. Și putem extinde această
constatare și asupra societății de astăzi când justiția
și mai ales unii dintre procurori (bineînțeles pentru
tot felul de privilegii) servesc drept ciomag pentru
oamenii politici în lupta lor pentru avantajele
puterii politice în România.
A iubit cu ardoare neamul românesc și mai
ales pe moții din satul lui natal, Scărișoara, pe care,
după puteri, i-a ajutat să se integreze la condițiile
de viață ale secolului al XX-lea. Puțină lume mai
știe astăzi că lui i se datorează introducerea
curentului electric în sat, pietruirea și apoi
asfaltarea drumului de acces în localitate (PișcoltScărișoara), realizarea, cu sprijinul Muzeului
județean Satu Mare, a Muzeului local Scărișoara,
relizarea în parcul din centrul comunei a unui
panteon național închinat eroilor satului, dar și
eroilor neamului românesc din Ardeal și, nu în
ultimul rând, a realizat monografii închinate
tuturor satelor de coloniști din Sătmar, pentru care
a adunat date din toate arhivele posibile din țară,
dar și din satele de proveniență a oamenilor
colonizați după anul 1922 și care proveneau în
principal din județele Maramureș și Cluj. Dar cea

mai mare realizare a lui este fără îndoială
înființarea și ridicarea mănăstirii Sfântul Ioan
Botezătorul la Scărișoara, bineînțeles și cu ajutorul
altor oameni de bine, menită, după părerea lui, să
ducă numele satului mai departe în viitor, pentru că
asista neputincios cum scădea numărul locuitorilor
și cum populația îmbătrânea, intrând într-un proces
ireversibil de dispariție.

Muzeul Moților – Scărișoara Nouă
(Arhiva dr. Dana Bălu)
Am avut onoarea să-l cunosc pe Ioan Bâtea
încă de prin anii 1978-1979, în momentele
organizării muzeului local. Am devenit apoi chiar
prieteni, mai ales când a aflat că luasem în
căsătorie pe fata primei lui iubiri din liceu și
nepoata prietenului și colegului de bancă de la
Liceul teoretic din Carei, Ionică Prodan.
Totdeauna am fost impresionat de energia
extraordinară pe care acest om o emana și pe care
știa să o transmită și interlocutorilor. Nu și-a
pierdut energia nici la vârste înaintate când apărea
de multe ori la muzeu, venind de la Baia Mare cu
trenul sau cu ocazii (nu avea mașină și a locuit întrun apartament de bloc în Baia Mare!!!) și stăteam
de vorbă despre proiecte menite să contribuie la
ridicarea spirituală și culturală a neamului
românesc.
Astăzi, când ne despărțim pentru totdeauna
de acest om bun și drept, îi dorim ca Dumnezeu să-l
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odihnească în Raiul drepților și să-i fie țărâna
ușoară.
Sit tibi terra levis.
Dr. Viorel CIUBOTĂ
A mai căzut un brad al Ardealului
Mi-l amintesc pe domnul procuror Bâtea de
la toate evenimentele importante din viața culturală
a orașului Baia Mare, de la aniversări, la lansări de
carte, la care participa în ciuda vârstei înaintate. De
fiecare dată când lua cuvântul o făcea cu o
demnitate și rigurozitate ce îmi amintea de vechii
luptători pentru drepturile românilor ardeleni
oprimați de conducerea străină. De fiecare dată el o
făcea cu gravitate, cu argumente istorice extrem de
bine documentate, pentru a ne aminti de acele
timpuri, ca un avertisment, să nu uităm, pentru ca să
nu mai trăim astfel de vremuri.
Este normal, deoarece el le-a trăit din plin în
jumătatea de Ardeal ocupat în urma Dictatului de la
Viena din 30 august 1940, și vorbește din proprie
experiență. De altfel, aveam și o legătură specială,
el fiind, ca și bunicii mei, din satele de moți
colonizați în perioada interbelică în județul Satu
Mare: Horea, Marna, Ianculești, Scărișoara Nouă,
sate care au cunoscut în 1940 ce a însemnat teroarea
hortystă. La fel ca și bunicii mei, a văzut năvala
jandarmilor cu pene de cocoș la pălărie, abuzurile
lor și a celor de altă nație veniți cu ei, le-a trăit, le-a
îndurat, dar nu a uitat niciodată. O relație specială
de prietenie a avut cu fratele mai mic al bunicului
meu, Mihai Mareș, ultimul supraviețuitor din
familia de moți sătmăreni din acele timpuri, trecut
de curând și el la cele veșnice. Timpul nu l-a cruțat
nici pe el, acum a plecat să se alăture patrioților
transilvăneni în lumea celor drepți care și-au făcut
datoria.
Așa cad brazii Ardealului, lăsând un imens
gol în loc, un gol care nu se poate umple ușor. Așa
mor patrioții, lăsând un gol imens și inimi grele.
Dumnezeu să-l odihnească printre bărbații
remarcabili ai acestui neam!
Ing. Ec. Cristian MAREŞ
Bâtea Ioan - magistrat, procuror,
om și moț de omenie
Obârșia lui Ioan Bâtea în Țara de piatră a
moților, cum o numea Geo Bogza în volumul cu
același nume, inspiră și confirmă originea sa
ancestrală din locuri de legendă, -Scărișoara- cu
oameni truditori și luptători cu piatra, cu muntele,

cu lemnul și cu vicisitudinile timpului, între care
nedreptatea față de cei săraci, din partea
cârmuitorilor străini de neam, a constituit context
de revoltă, sacrificiu și martirism.
Din adâncimea muntelui, de fapt, din
înălțimea muntelui, din adâncurile timpului, Ioan
Bâtea a adus cu sine virtuți confirmate de-alungul
vieții pe meleagurile Sătmarului, Maramureșului și
peste tot unde a activat. Aducea cu el truda
părinților, străbunilor, conștiința datoriei că doar
prin muncă, efort și dedicație contină, prin cinste,
onoare și demnitate poate răzbi.
Acestea au fost coordonatele vieții moțului,
omului între oameni, a procurorului Ioan Bâtea de
la care nu s- a abătut nici în cele mai dificile și
complicate perioade ale timpului. A fost apărătorul
neabătut al oamenilor simpli, nevoiași, mulți
anonimi pe scara societății, legea pentru el a fost
filtrată nu doar prin litera ei, ci mai ales prin sufletul
celui ce o aplica.
Simplu, modest, cinstit, înțelegător,
răbdător, demn, onorabil sunt doar câteva însușiri
ale lui Ioan Bâtea devenite virtuți cotidiene pentru
el, călăuzit întotdeauna de credința în Dumnezeu.
Contribuția lui la înființarea pe Țară și activitatea
Societății „Avram Iancu”, una determinantă!
Plecarea lui din viață sărăcește viața
noastră.
Memoria lui va dăinui în sufletele
tuturor cunoscuților în consonanță cu dăinuirea
Munților Apuseni și a Țării Moților.
Reverență eternă pentru Ioan Bâtea!
Colonel (rtg.) Gheorghe NEAG
In memeoriam: Magistrat procuror Ioan Bâtea
„Haideți să facem ceva pentru TINERI”
sunt cuvintele magistratului, adresate nouă, după
încheierea simpozionului „Mișcarea
Memorandistă” la care participase. La cei 90 de ani
ai săi, considera că mai poate fi de folos tinerei
generații prin ideile și activitatea domniei sale.
Îmi amintesc, cum demult, demult, l-am
cunoscut. Având în mână un dosar, bat la ușa pe care
scria „Procuror adjunct”. Mi se permite, intru și,
discret, magistratul procuror Ioan Bâtea, îmi face
semn să iau loc, pe singurul scaun ce era în micul și
simplul lui birou. Mă prezint și motivez prezența
mea. Procurorul care supraveghează cauza, un
accident de circulație cu mai multe victime, lipsește
de la biroul său, iar eu aș fi dorit să-i comunic, și
verbal, câteva din argumentele care susțin
propunerea finală pentru soluționarea legală a
dosarului penal în care tocmai terminasem
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cercetările.
- Despre ce-i vorba? mă întreabă
magistratul.
Relatez succint modul de comitere al
accidentului și concluziile personale reeșite din
analiza probelor prezentate în dosar.
- Dacă lucrurile stau așa, este în regulă, lasămi dosarul, îmi spune acesta.
Constatând că întrevederea noastră s-a
încheiat, mi-am cerut permisiunea și am plecat,
salutând militărește.
Multe au fost ocaziile în care l-am auzit
vorbind în perioada în care și-a îndeplinit cu
responsabilitate sarcinile ce-i erau încredințate.
Protocolar, scurt și ferm la vorbă, argumentele și
nu tonul lor îl făceau convingător.
Odată ajuns pensionar, spectrul activităților
sale m-a bucurat, astfel că, din nou, am avut ocazia
să-l ascult prezentându-și cărțile scrise,
intervenind, la obiect, atunci când a participat la
diferite acțiuni cultural-patriotice inițiate de
Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu”,
secțiunea Maramureș, el fiind unul dintre
promotorii acestora.
A fost și va continua să fie pentru mine un
model privind atitudinea față de semeni, față de
locurile natale și mai ales pentru dragostea
nemărginită manifestată de magistratul procuror
Ioan Bâtea față de Neam și Țară. Drum lin printre
stele, Bade Ioane!
Colonel în retragere Gavril BABICIU

tăria și rezistența celor 90 de ani de viață. Nu era
preocupat de... eu stau în față..., prelua ideea temei,
o trecea prin filtrul personal, apoi venea cu părerea
și contribuția lui. Precum dacul coborât de pe
Columnă, Gheorghe Cârțan, și Ioan Bâtea a crescut
și a trăit crezând în ființa neamului său.
Redăm mai jos contribuția lui Ioan Bâtea la
revista „Pro Unione”, titlurile articolelor semnate
de el. Informația a fost preluată din volumul
Revista Pro Unione: indici bibliografici: (19982018), semnat de Maria Gârbe, apărut în anul 2020.
Golgota scărișorenilor – 25 octombrie 1940 –
aprilie 1945 (I), (an 10, nr. 32/2007); Partea a II-a,
(33-34/2008); Oameni de seamă, general
Gheorghe Petrescu, (35-36/2008); Un sat ca o
familie – Scărișoara Nouă, (41-42/2010); Oameni
de seamă. Dirijorul Valentin Băințan, (4546/2011); Consecințele social-economice, cele de
sănătate, de cultură și educație provocate de
Diktatul de la Viena din 30 august 1940 asupra
moților și maramureșenilor din Sătmar, (4748/2011); Presa și scriitorii maghiari ai epocii lui
Avram Iancu, (49-50/2012); Societatea culturalpatriotică „Avram Iancu” la ceas de bilanț 04.04.1992, (49-50/2012); Un sat ca o familie.
Scărișoara în refugiu, (51-52/2012); Lucreția, o
eroină a moților, luptătoare anticomunistă, (5760/2014); Moții și maramureșenii din Sătmar –
victime ale politicii hortysto-fasciste și a
Diktatului din 30 August 1940, (61-64/2015).
Maria GÂRBE

A stat sub semnul extremei modestii

Magistratul-Procuror Ioan Bâtea
- Dintr-o familie de refugiați în Banat -

L-am cunoscut pe procurorul Ioan Bâtea în
grupul colaboratorilor revistei „Pro Unione”,
aproximativ după anul 2000. N-am avut o legătură
apropiată. Iar ultima dată ne-am întâlnit în luna
iunie, la piața de alimente din Baia Mare. Am
schimbat câteva impresii despre vremurile actuale
și mi-a vorbit de un material însumat, poate un
viitor volum. Mi-a propus să-i culeg la calculator
câteva pagini ce se doreau a fi prefața volumului.
Într-o vineri, am vorbit la telefon, am stabilit să ne
întâlnim lunea următoare și să-mi dea materialul.
Dar n-a fost să fie...
Procurorul Bâtea mi-a făcut o impresie
deosebită. Era un cavaler al credinței în onoare
(cum semnează un articol scriitorul Ionel
Andrașoni în revista clujeană „Orașul”). Avea
blândețe în glas, dar și fermitate în ordinea
dinlăuntrul spiritual. Dar, mai ales, a stat sub
semnul extremei modestii. Presupun că asta i-a dat

Motto:
„Când moare un despot, ia sfârșit și puterea lui.
Când se stinge un martir, stăpânirea lui abia
începe”
(Soren Lierkegaard, filozof, 1813-1855)
La Simpozionul „ARDEALUL.
PĂMÂNT ROMÂNESC.”, Ediția a IV-a, din 8
octombrie 2011, organizat de Asociația Foștilor
Refugiați, Deportați, Evacuați și Strămutați din
Ardealul de Nord, A.R.D.E.A.N. Timișoara, în
parteneriat cu Direcția pentru Cultură, Culte și
Patrimoniu Cultural Național al Județului Timiș,
am avut deosebita plăcere să-l cunosc pe domnul
magistrat-procuror Ioan Bâtea din Baia Mare.
Magistratul-procuror Ioan Bâtea a fost fiu
de moț din „cel mai pur sânge daco-roman” de pe
Valea Arieșului, cătunul Munună din comuna
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Gârda de Sus (AB), la cca 3 km de Peștera
„Ghețarul” și de alte curiozități naturale de la
Scărișoara. Bunicii paterni aveau o „gospodărie
modestă”, formată dintr-o casă de lemn cu două
camere, prispă și cămară de alimente, grajd și șură,
cotețe pentru porci și păsări, 30-40 ari de pământ
pentru cultivarea de cartofi, cânepă, in, varză și
alte legume, fânaț pentru întreținerea unui cal, 2-3
bovine, 15-20 oi și brazi din care confecționau
unelte agricole și obiecte de uz casnic și
gospodăresc, pe care le vindeau.
Între anii 1924-1936 au fost
împroprietărite în Scărișoara Nouă 115-140 de
familii de moți.
Bunicul său, Ioan Bâtea (1853-1918), cu
porecla legală „Ciocoi”, vecinii zicându-i și
„Răuțu”, și bunica Ana (1860-1905) au avut 5
copii: Paraschiva (1889-1975), Rafila (1892), Ilie
(1898-?) - tatăl magistratului-procuror Ioan
Bâtea, Vasile (1900-decedat la 3 luni) și Teodor
(1902). După moartea timpurie a bunicii Ana,
copiii Ilie și Teodor au fost crescuți de o soră a
bunicului, Maria Berheț. Bunicul s-a recăsătorit și
copiii Ilie și Teodor au fost aduși acasă și crescuți
de mama vitregă.
Bunicii materni au fost Petru Negrea
(1870-1952), zis „Crăiță” și Maria.
În 1919, Ilie, de 21 de ani, s-a căsătorit cu
mama de 15 ani (1904-?), care au fost părinții
magistratului-procuror Ioan Bâtea. Ca urmare a
Reformei din 1921, au fost împroprietăriți, în
primăvara anului 1924. Părinții și cu două fete,
Elisabeta (1920-1945) și Paraschiva (1922-?), cu
familia bunicului matern, au coborât din munți la
câmpie în Scărișoara Nouă (atunci județul Sălaj,
acum Satu Mare), cu o căruță cu un cal, o vacă, o
vițea și 8 oi, cu lenjerie, veselă de bucătărie și
unelte de uz casnic și gospodăresc. Au fost cazate
mai multe familii, unde copiii dormeau „la
grămadă”, în conacul boierului Baranyi, azi
Căminul Cultural. Aici s-au născut încă șase copii:
Iosif (1926-1994), Sofia (1928-decedată la 3 luni),
magistratul-procuror Ioan (1 ianuarie 1930-27
august 2020), Lucreția (1932-2004), Aurelia
(1934) și Maria (1938-decedată la 2 luni). Au fost
opt frați.
Magistratul-procuror Ioan Bâtea a urmat şi
absolvit:
- Clasele I-III (1937-1940) în Scărișoara
Nouă, în primele două clase a fost îmbrăcat ca
fetițele în „vigan”, iar în clasa a III-a a fost șef de
grupă, echipă, la organizația străjerilor;

- Clasa a IV-a (1940) în Făget (atunci
județul Severin, acum Timiș), ca urmare a
expulzării din sat a scărișorenilor în 1940; primul
refugiu în Banat;
- Clasa a V-a (9 oct. 1941-aprilie 1942) în
Peștișul Mare, la 7 km de Hunedoara, unde au
ajuns după ce au plecat scărișorenii în Frata,
neocupat de unguri (atunci jud. Turda), de unde
iarăși au plecat în octombrie 1941 ca urmare a
forțării granițelor de către armatele hitleristonazisto-horthyste în dorința acestora de a ocupa
întreaga Transilvanie;
- Clasele VI-VII (1942-1943) în Jadova
Nouă, jud. Storojineț, Bucovina, unde au ajuns din
Peștișul Mare;
- Clasa I de liceu (1943-16.03.1944) la
Liceul Comercial de Băieți din Cernăuți, la 60 km
de Jadova Nouă, cu bursă de la Guvernământul
Bucovina;
- Clasa a II-a de liceu (1944-1945) la
Liceul Comercial „Ion Popovici Bănățeanul” din
Lugoj (TM); familia locuia în Botești, la 20 km NE de Lugoj și la cca 5 km de Vârful Pohia (608 m)
din Munții Poiana Ruscă, ca urmare a ocupării
localității Jadova Nouă de către armata sovietică în
„drumul său glorios spre Berlin”, unde a fost în
gazdă la Azilul de Bătrâni Lugoj, condus de Silviu
Benea, învățător refugiat din Baia Sprie (MM); al
doilea refugiu în Banat;
- Clasa a III-a de liceu (1945-1946), la
Liceul Comercial de Băieți din Satu Mare (atunci
județul Maramureș), învățământ particular, fără
frecvență (numai 15-20 zile/an, ca urmare a
revenirii cu căruțele scărișorenilor în satul de
domiciliu, natal);
- Clasa a IV-a de liceu (1946-1947), la
același liceu, dar la cursuri de zi, când învață limba
franceză la nivel superior, ca examen de diferență,
deși cunoștea limba germană și maghiară. A luat
premiul II pe clasă la învățătură, a susținut
examenul de capacitate „micul bacalaureat” și
putea să intre în serviciu, contabil;
- În lunile iulie-septembrie 1947 vindea
„lubeniță roșie” în piața „Casa Albă” din Satu
Mare, care era adusă cu căruțele împreună cu sora
Aurelia de la Scărișoara Nouă (55 km);
- Clasele a V-VII-a de liceu, curs superior
(1947-1950), face două clase în același an, la
același liceu, cu aprobare; „10 iunie 1950 adio
liceu, adio la tot ce a fost frumos, plăcut în tine”; au
fost 23 de absolvenți; a participat la primele alegeri
„democratice” 19.11.1946 ca simpatizant al P.N.Ț.
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În 1948 a făcut prima operație de stomac la Satu
Mare.
În 1949 a stat ascuns două luni în via de la
Scărișoara Nouă la citirea în ziar despre colegul de
liceu Smultea Gheorghe din grupul anticomunist
din Munții Poiana Ruscă, care a fost arestat.
În anul 1950 reușește la Facultatea de
Drept din Cluj, la îndemnul domnului procuror
Silviu Benea de la Tribunalul din Satu Mare și
Conf. Univ. Dr. Ioan Bâtea, din Scărișoara Nouă,
rudă a magistratului-procuror Ioan Bâtea, dar este
sfătuit de alte persoane să renunțe la facultate
pentru că părinții erau considerați „chiaburi”. Este
poreclit „Moțul”;
- Între anii 1950-1951 este profesor
suplimentar la Școala Gimnazială din Vășad
(BH), fiind foarte apreciat;
- Între anii 1951-1955 urmează cursurile
facultății de Drept în limba română de la Institutul
de Științe Juridice și Economice din Cluj, este
membru în Biroul U.T.M. pe facultate;
- În 1 august 1955 este numit la
Procuratura Carei „procuror ajutor cu gradul de
locotenent, unde muncește foarte mult”;
- În noiembrie 1955 a susținut examenul
de capacitate, definitivare pe post la Parchetul
General din București, obținând notă maximă;
- În 1956 este numit procuror la nou
înființata Procuratură a raionului Tășnad (SM); se
căsătorește la 19 aprilie cu Ștefania-Emilia Bota,
Pușa, este primit candidat P.C.R. în 1957;
- Între 1956-octombrie 1957 urmează un
curs de perfecționare la Facultatea de Drept din
București;
- În 1 martie 1958 este numit Procuror șef
la Procuratura raionului Șomcuta Mare (SM),
unde a avut „amintiri plăcute, prieteni cinstiți și
corecți...”; soția este profesoară la liceu;
- În 1 iunie 1962 este numit inspector la
Parchetul Regiunii Maramureș, din care, în
februarie 1968, s-a desprins județul Satu Mare;
- În anul 1968 fac a doua operație de
stomac la Baia Mare;
- Între 1973-1985 a fost Procuror șef
adjunct la Parchetul Județului Maramureș;
- În 15 august 1985 a fost numit MagistratProcuror, șef la Parchetul Județului Maramureș,
până la pensionare, la 1 iunie 1991.
În activitatea profesională, magistratulprocuror Ioan Bâtea a fost caracterizat de colegii
de serviciu și de toți cei care l-au cunoscut ca „un
om minunat, cu calități deosebite, apreciat și
stimat”.

O latură a vieții magistratului-procuror
Ioan Bâtea a fost și activitatea de cunoaștere și
răspândire a spiritualității românești, ca aceea din
2009 când organizează, în 15-16 august o
întâlnire cu fiii satului, cu ocazia hramului
bisericii ș.a.
Magistratul-procuror Ioan Bâtea, în anul
2019, la o întrebare a mea: „cum caracterizați
povestea vieții dumneavoastră?”, mi-a răspuns:
„Povestea vieții mele a parcurs o cale obișnuită,
aș putea spune constantă, fără urcușuri și
coborâșuri bruște, fără realizări spectaculoase
sau decăderi regretabile.
În familie am simțit
iubire și dragoste
permanentă, mă
bucuram de liniște și
bună înțelegere de la
soția Ștefania-Emilia
timp de 63 de ani fericiți
de căsătorie. De la fiul
Adrian (Adi), un copil
fără vicii, cuminte,
ascultător, bun, dar
uneori cu mai puțin
noroc și de la actuala lui Magistratul-procuror
soție, colegă de clasă,
IOAN BÂTEA
Geta Șchiopu, de care s(1930-2020)
a împrietenit încă din Foto: Andrei Gorșcovoz,
clasa a X-a, care mi-au
Timișoara, 2011
dăruit un minunat nepot
Mircea, pe care-l iubesc foarte mult ca și pe toți
nepoții de la surori, frate...Ca să știi mai multe
despre familia mea îți recomand să citești cartea
mea „Memorii”, vol. I și II, Editura Enesis S.A.,
Baia Mare, 2010, sau așteaptă până la anul, 2020,
când ne vom întâlni la Mureșenii de Câmpie...”.
Ing. Andrei GORŞCOVOZ
N.R. Nu a fost să fie… Anul acesta, din
cauza pandemiei, nu s-a mai organizat întâlnirea
tradiţională de la Mureşenii de Câmpie… Iar
timpul nu a mai avut răbdare cu Badea Ioan
Bâtea… Fragmentul de mai sus face parte dintr-un
material mai vast publicat de domnul ing. Andrei
Gorşcovoz într-o broşură scoasă la Editura Eurobit
din Timişoara, din care, foarte probabil, vom
publica în viitor şi alte aspecte interesante din viaţa
şi activitatea lui Ioan Bâtea. Îi mulţumim
domnului Andrei Gorşcovoz pentru datele şi
informaţiile transmise, precum şi pentru
colaborarea constantă cu revista noastră!!
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Conștiința de a fi român
Dr. ing. Luminiţa Cornelia ZUGRAVU

Herodot îi menţionează pe tracii din sud-

estul Europei ca „cel mai numeros popor din lume
după indieni”. Cele trei tăbliţe de ceramică găsite
la Tărtăria – Alba împreună cu alte obiecte se pare
că făceau parte dintr-un cult religios cu o vechime
de 7-8 mii de ani.
Tracii din nordul Dunării erau numiţi
Daci, Geţi, menţionaţi ca „popor nemuritor”; cei
din sudul Dunării, din Bulgaria, Grecia,
Iugoslavia erau cunoscuţi ca Macedoneni, din
care făceau parte cilopii, arhitecţii renumiţi ai
antichităţii, iar în evul mediu zidari destoinici;
Pelasgii sunt menţionaţi ca educatori şi artişti, de
la care grecii au învăţat arta sculpturii; Cabirii
erau orientatori spirituali. Toţi aveau ca
îndeletniciri de bază păstoritul şi agricultura.
Tracii au scris puţin, iar o parte din scrieri
au dispărut; sunt de amintit scrierile lui Orfeu,
Istoria Ionienilor din Cadmus, o parte din
lucrările lui Pindar, care a scris istoria războiului
din Peloponez şi care este cunoscut internaţional
ca grec.
Istoria, dar mai ales arheologia oferă date
concludente că Tracii erau locuitorii sud-estului
european înaintea Romanilor şi Grecilor.
„Teogonia lui Hesiod” pare că este o
paralelă laică a Genezei din Biblie. Tracul teban
se prezintă ca „păstor inspirat de muze”; desigur
că a cules tradiţii populare, le-a orânduit cu
îndemânare şi talent şi le-a lăsat omenirii.
În Dacia romană au emigrat numeroase
grupuri din imperiul roman, urmaţi de slavi şi, în
afară de năvălitorii consideraţi ca accidentali,
greci care au fost asimilaţi pe parcurs de băştinaşi.
Poporul a fost încreştinat de preoţi modeşti, ca o
altoire pe spiritualitatea localnică a lui Zamolxis.
Noi nu avem o dată istorică a încreştinării.
În anul 1420, Cristophoro Buondelmonte,
în descrierile sale, îi prezintă pe locuitorii Dachiei
ca „oameni paşnici, ospitalieri, care atunci când
sunt invadaţi devin ostaşi aprigi”.
Până în secolul trecut, aproape 2/3 din
teritoriul României era acoperit de păduri. Munţii
şi colinele împădurite au devenit scuturi de
apărare şi prieteni devotaţi românilor. Graniţele
claselor sociale s-au autodesfiinţat, grupuri mici
au format familii mari, păstrând legături între ele,

adoptând ca autoritate orientarea bisericii
constituită în secolul al treilea. Năvălirile au durat
aproape un mileniu. Aceasta este epoca de
formare a „Conştiinţei de a fi Român”, timpul de
consolidare şi adâncire a spiritualităţii poporului.
Unitatea şi ierarhia au fost mijloace practice ale
coeziunii – în acelaşi timp locală şi naţională.
În numele acestei unităţi „Dachia
Magna”, a realizat Mihai Viteazul prima
reunificare. Reunificare plătită, în faţa aroganţei
imperiale, cu viaţa.
Trăind în afara istoriei oficiale şi a
conceptului de stat constituit, Românii au citit
icoanele din biserici şi şi-au îmbogăţit cultura cu
folclor, ca şcoală logică a frumosului, iar viaţa
spirituală a fost răsfăţată de natură, ca prietenă
devotată. Bisericile au devenit loc de educaţie
spirituală şi civică; cu toată modestia lor aparentă,
au depăşit ca valoare cosmică măreţia palatelor, a
cetăţilor şi a catedralelor abundente din vestul
european, care au încântat şi încântă pe iubitorii
de creaţii artistice, dar nu i-a ajutat pe vestici să
dezvolte frumosul etern prin spiritualitate
practică, cu simplitate şi modestie deosebită.
Păstoritul şi agricultura sunt considerate
ca fiind îndeletnicirile popoarelor necivilizate; la
Români fac parte din viaţa lor. Amintim celor
obsedaţi de magia industriei şi a comerţului că
Mântuitorul lumii s-a născut într-o iesle de
păstori, primii care I s-au închinat pruncului –
Dumnezeu au fost păstori şi El este păstorul
omenirii. La sărbătoarea Naşterii Mântuitorului
„Trei păstori se întâlniră”… este unul din
colindele care se cântă în fiecare casă
românească. În Mioriţa, păstorul cântă simbolic
„Conştiinţa de a fi Român” ca expresie spirituală
a poporului.
Păstorul este legat de sfinţii din calendar:
„La Sfânta Maria Mare
Pleacă oile de-avale
Şi se duc şi nu mai vin
pân'la Sfântul Constantin”…
Agricultura împleteşte simbolic istoria cu
belşugul:
„S-a sculat mai an, Bădiţa Traian
Ş'a încălecat pe-un cal cu şaua de aur”…
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Iar Pluguşorul continuă cu speranţa
prosperităţii agricole:
… „ Semne bune anul are,
Semne bune de belşug ca şi brazda de sub
plug”…
Vasile Alecsandri a fost proclamat de
poeţii neolatini „Regele poeziei” pentru cea mai
frumoasă poezie dedicată latinităţii:
… „În ziua cea de judecată
Când faţă'n cer cu Domnul Sfânt
Latina Gintă va fi întrebată
Ce a făcut pe acest pământ,
Ea va răspunde sus şi tare
«O Doamne'n lume cât am stat,

Sub ochii tăi plini de-admirare
Pe Tine Te-am reprezentat»”
În ziua în care inima Românilor va putea
vedea Roma lui Remus şi Romulus se va împlini
„cuvântul”: „Şi vom fi iar ce am fost şi chiar mai
mult decât atât”, Românii regăsindu-şi ordinea,
disciplina în pacea şi liniştea astrală, netulburaţi
de vuietul furtunii existenţiale.
„Conştiinţa de a fi Român”, chiar dacă nu
este trâmbiţată internaţional, este înregistrată în
„Cartea Vieţii” din rânduiala divină. Nu sunt
categoric aleasa pământului, dar fac parte din
grupul celor care ţin aprinsă făclia „Conştiinţei de
a fi Român”.

Cântecul soldatului
Grigore Alexandrescu
I
De misia sa mândru,
Nu cată înapoi.

Pe câmpul României
Trompeta când răsună,
La glasul datoriei
Oștirea se adună.

El legea împlinește,
Și țara-și ocrotește,
E totdeauna gata,
În pace și-n război.

Și steagul o umbrește,
Și arma-le lucește,
Și inimile-n piepturi
Bat repede, voios.

În astă lume mare
Oriunde soarta-l duce,
Viața-i schimbătoare
Plăceri cu ea aduce.

De nici un fel de vreme
Soldatul nu se teme,
Deviza-i e credință
Și suflet curajos.

III
Apoi când totul trece,
Când bate ceasul rece,
De frații săi de arme
Măreț e-nmormântat;

II
Când bolta din tărie
De nori se încunună,
Pe munți și pe câmpie
Când fulgeră și tună,

El vesel viețuiește
Și moare bărbătește,
Căci astfel este traiul
Și moartea de soldat.

Soldatu-naintează,
Și marșul său urmează,
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Jertfele românilor de-a lungul veacurilor
pentru păstrarea limbii române
și apărarea pământului strămoșesc

„O limbă este un document autentic ce nu
poate fi falsificat dacă este corect descifrat. Am
putea spune că este codul genetic al unei culturi”/ioncoja.ro -2/ Lupul Dacic -2019
„Limba Română este patria mea”- Nichita
Stănescu
Începând cu anul 2013, se sărbătorește, la 31
august al fiecărui an, Ziua Limbii Române.
Limba română este predestinată neamului
nostru; este limba prin care ne exprimăm bucuria
și tristețea, o chemăm pe mama, îl implorăm pe
tatăl nostru pământesc și cel Ceresc, limba în care
ne creștem copiii, încurajându-i și dându-le
speranțe… Ea este cea care posedă cuvintele
unicat „dor” și „doină”, care au intrat în
patrimoniul UNESCO. Cu limba noastră, cu ea
ne-am născut, am auzit primele cuvinte duioase; o
binecuvântăm, o prețuim și o purtăm mai departe
în istorie, mândri și mereu îmbogățiți.
De-a lungul veacurilor, limba noastră nu nea părăsit; a fost mereu alături de noi, în cântecele
de jale sau de efervescentă bucurie, însoțindu-ne
la hore și în bătăliile sângeroase cu vecinii perfizi.
Tot ea este mângâiată și pusă în lumină de
marii noștri poeți, Eminescu, Coșbuc, Blaga,
Arghezi și mulți alții, care, prin creațiile lor unice,
ne-au făcut cunoscută frumusețea limbii pe toate
meridianele Pământului.
Limba noastră, cu parfum de nu-mă-uita, sau
cu miros de livezi înflorite, cu iz de miere și
duioșie de lăcrămioare, este spiritul românilor,
este chintesența noastră națională. Ea este o
moștenire și constituie un tezaur de neprețuit !
Marele poet Eminescu spunea că „Numai în
propria limbă i se lipesc în minte poporului,
istoria părinților, bucuriile și durerile semenilor și
preceptele bătrâneții.”
Referitor la formarea limbii române
prezentăm mai multe opinii.(extrase din
adevărul.ro)
Acest subiect reprezintă o permanentă sursă
de controverse între lingvişti, la fel cum nici o
teorie despre formarea poporului român nu
întruneşte unanimitatea istoricilor. Cea mai
acceptată teorie rămâne, însă, cea a formării
limbii române din limba latină vorbită de

Ing. Angela FAINA
cuceritorii romani şi limba băștinașilor daci,
peste care s-au suprapus, de-a lungul vremii, mai
multe influenţe.

Statuie de dac
Imagine prelucrată, luată de pe istorie-pescurt.ro

„Limba română s-a format înainte de anul
600, la nord şi la sud de Dunăre, din limba latină
vorbită şi din fondul geto-dacic existent. Factorii
istorici au determinat aria de formare,
răspândirea și dezvoltarea ei. La sud de Dunăre,
apar dialectele meglenoromân, istroromân şi
aromân. Tot factorii istorici cât și factorii zonali,
cu diferite influențe lingvistice, au dus la
formarea în interiorul dialectului daco-român, a
graiurilor; moldovenesc, maramureşan,
ardelenesc, muntean...”
O altă teorie spune că limba română s-ar fi
format pe teritoriul actualei Albanii, sau în nordul
Greciei, unde dacii liberi au migrat, alungaţi de
năvălirile goţilor, hunilor şi slavilor.
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Sunt şi lingvişti care susţin că nucleul limbii
române este în actuala Macedonie, unde ar fi fost
transferaţi toţi dacii, în momentul retragerii
romanilor.
O ipoteză de-a dreptul spectaculoasă a fost
emisă, recent, de un lingvist maramureşan, care
afirmă că limba română veche s-ar afla, de fapt, la
baza tututor limbilor europene. El îşi bazează
afirmaţia pe analiza unor steme vechi, dar şi pe
discursul întâlnirii dintre Pliniu cel Bătrân şi
Filimon Maramureşeanul în anul 43 e.n., când
Filimon ar fi spus: „Eu nu sunt conducător al
cimbrilor cum voi ne spuneţi, latinii. Eu sunt
conducător al boilor sau al zimbrilor. Ţara noastră
se întinde din largul Coastelor Iutlande ale
Danemarcei până în Indii”.

Dac
Imgine luată din istorie-pe-scurt.ro
Potrivit unor istorici care susțin teorii mai
recente sau potrivit wikipedia.org, există o
ipoteză potrivit căreia, în Dacia ar fi existat o
îndelungată proto-latinitate, înainte de cucerirea
romană. Latina s-ar fi format și dezvoltat la
romani, în urma influenței etruscilor, triburi care
ar fi pornit din vechea Dacie spre nordul
Peninsulei Italice. Conform acestei ipoteze
recente, care stârnește vii controverse între
lingviști și istorici, se susține că limba dacă este o
limbă premergătoare latinei, limbă pe care o
vorbeau etruscii veniți cam pe la 1500 î.e.n. din
zone apropiate dacilor sau chiar fiind înrudiți cu

dacii. Se susține că ei ar fi avut acest limbaj
străvechi, care apoi s-a transformat cu timpul în
latina veche. De aceea se spune că dacii se
înțelegeau ușor cu romanii, încă înainte de
cucerirea romană.
Într-adevăr, atlasele referitoare la preistorie,
4.500-3.500-.î.e.n., prezintă informația că
teritoriul actual al României, deci al fostei Dacii,
a fost primul care a fost locuit de cultivatori
primitivi în Europa și că aici s-ar fi dezvoltat o
puternică și influentă civilizație, reprezentată de
„Cultura Ceramicii cardiale pictate”, ale cărei
urme sunt reprezentate de artefactele găsiste de
arheologi. A fost considerată cea mai evoluată
civilizație la acea vreme din Europa, din care s-ar
fi desprins, mai târziu, toate popoarele Europei. extras din „Le grand Atlas de l'histoire mondiale”
-1991-Enciclopaedia Universalis France S.A.pag. 43
Poetul Ovidiu, exilat la malul Mării Negre,
intrând în contact cu triburile daco-gete din
Dobrogea, scria că a învățat foarte repede limba
dacilor și a povestit că geții de la Tomis râdeau în
hohote atunci când auzeau vorbindu-li-se în
latină, deoarece percepeau o limbă similară cu a
lor, dar mult „coruptă”. Același lucru se întâmplă
și azi, atunci când se vorbește în macedo-română
sau aromână, ni se pare că limba lor este o limbă
română stâlcită. Daco-româna și macedo-româna
sunt azi doar parțial reciproc inteligibile. (idei și
concepte preluate conform istoricilor, din
ioncoja.ro/Lupul dacic.)
Perioada de formare a limbii române este
considerată a fi cea cuprinsă între secolele III
î.e.n.şi secolul al VI-lea e.n. și a devenit integră în
cursul secolelor V-VIII e.n. Prin „limba vorbită”
s-au stabilit trăsăturile caracteristice prin care
noul popor se delimita de vecini. Peste îmbinarea
dintre latina vulgară şi limba geto-dacilor se
suprapune contactul prelungit cu populaţiile
slave, care este considerat a sta la originea unei
părţi importante din vocabular.
Referitor la fondul traco-dac al limbii
române, prezentăm informații ale istoricilor.
(conform adevarul.ro)
Elementele autohtone, traco-dace din limba
română, reprezintă domeniul cel mai puțin
elucidat al istoriei limbii noastre. După mai bine
de un secol de cercetări, suntem în continuare în
domeniul ipotezelor, din cauza complexității pe
care o presupune acest studiu. Au căutat
răspunsuri lingvişti şi filologi renumiţi ca Ariton
Vraciu, Ioan Iosif Russu sau Bogdan Petriceicu
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Haşdeu. Potrivit istoricilor, circa 160 de cuvinte
folosite în limba română provin din fondul getodacic.

Scenă de pe Columna lui Traian, ridicată în
„Forum Traiani” la Roma, după cucerirea
Daciei de către romani
Imagine luată de pe adevarul.ro
Oamenii de ştiinţă au identificat aceste
cuvinte fosind un criteriu eliminatoriu, după cum
ne informează lingvistul George Pruteanu.
Astfel, cuvintele care au fost identificate ca
fiind autohtone şi arhaice nu îşi au originea în
niciuna din limbile cu care limba română avea
legătură: latina, greaca, slava, turca, maghiara. În
al doilea rând, ele pot fi regăsite în limba
albaneză, care ar fi avut origini comune cu cele
ale tracilor. George Pruteanu a împărţit cuvintele
autohtone, arhaice, în patru categorii: 1) cuvinte
considerate autohtone de Bogdan Petriceicu
Haşdeu, în „Etymologicum Magnum Romaniae”,
2) cele care au un corespondent de origine indoeuropeană în albaneză, listate de Ioan Iosif Russu,
3) cele fără corespondent în albaneză, listate de
I.I. Russu şi 4) cuvinte considerate autohtone de
Ariton Vraciu. Lista cuvintelor autohtone este
următoarea:
A: abeş, Abrud, abur, acăţa, adămană,
ademeni, adia, aghiuţă, aidoma, ală, alac, aldea,
ameţi, amurg, anina, aprig, argea, Argeş, arunca,
azugă. B: baci, baier, baligă, baltă, bară, Barbăcot, barză, bască, batal, băga, băiat, bălan, balaur,
beregată, boare, bordei, bortă, brad, brânduşă,
brânză, brâu, brusture, bucur, buiestru, bunget,
burghiu, burlan, burtă, burtucă, burtuş, butuc,
butură, buză. C: caier, caţă, căciulă, căpuşă,
căpută, cătun, cioară, cioban, cioc, ciocârlie,
ciomag, cârlan, cârlig, codru, copac, copil, creţ,
cruţa, cujbă, culbec, curma, curpăn, cursă,
custură. D: darari, daş, dărâma, deh, deretica,
descăţa, descurca, dezbăra, desghina, dezgauc,
doină, don, dop, droaie, dulău. F: fărâmă. G: gard,

gata, gălbează, genune, ghes, ghiară, ghimpe,
ghiob, ghionoaie, ghiont, ghiuj, gâde, gâdel,
gordin, gorun, grapă, gresie, groapă, grui,
grumaz, grunz, gudura, guşă. H: hojma. I: iazmă,
iele. Î: încurca, înghina, îngurzi, înseila, întrema.
J: jilţ. L: leagăn, lepăda, lespede, leşina. M: mal,
maldac, mazăre, măceş, mădări, măgură, mălai,
mămăligă, mărcat, mătură, melc, Mehadia,
mieru, mire, mistreţ, mişca, mânz, morman,
mosoc, moş, moţ, mugure, munună, murg, muşat.
N: năpârcă, năsărâmbă, niţel, noian. O: ortoman.
P: păstaie, păstra, pânză, pârâu, prunc, pururea.
R: raţă, ravac, răbda, reazem, ridica, râmfă, rânză.
S: spânz, stăpân, strănut, sterp, stejar, steregie,
stână, străghiată, strepede, strugure, strungă,
sugruma, suguşa, scăpăra, scrum, scula, scurma,
sâmbure, sâmvea, sarbăd, Sarmisegetuza. Ș: şale,
şiră, şopârlă, şoric, şut. T: tare, traistă, tulei. Ţ:
ţap, ţarc, ţarină, ţăruş, ţundră, ţurcă. U: uita (a se),
undrea, urca, urcior, urdă, urdina, urdoare. V:
vatră, vătăma, vătui, viezure, viscol. Z: zară, zăr,
zburda, zestre, zgardă, zgâria, zgârma, zimbru,
zârnă. (informații preluate din adevarul.ro)
Din istorie-pe-scurt.ro extragem informațiile
următoare: denumirile antice de râuri și locuri, se
presupune că sunt de origine dacă, însă nu există
certitudine. Există câteva nume de ape importante
care sunt foarte vechi. Dunărea, al cărui fonetism
este tipic românesc, în celelate limbi apare sub
forme diferite (lat. Danubius, slav. Dunav, Dunaj,
germ. Donau, magh. Duna) și despre a cărui temă
(rădăcină) s-au emis câteva ipoteze, fiind
considerată iranică, celtică, traco-dacă sau chiar
pre-indo-europeană. Este sigur un nume foarte
vechi, pe care l-au folosit și dacii, la fel ca numele
de Carpați dat celui mai important lanț muntos din
Dacia. De asemenea, sunt foarte vechi și numele
de râuri ca: Argeș, Cerna, Criș, Motru, Mureș,
Nistru, Olt, Prut, Siret, Someș, Timiș.
Nume proprii de localități, ca Abrud sau
Turda, sunt probabil de origine traco-dacă.
Cel mai sigur procedeu de a stabili care sunt
cuvintele ce provin din limba traco-dacă este
studierea concordanțelor dintre aceste cuvinte
românești și cuvintele asemănătoare din
albaneză. Această limbă este considerată cea mai
apropiată de vechea tracă. Pe baza acestor
concordanțe, s-a ajuns la un număr de
aproximativ 80-90 de cuvinte, ca fiind certe din
substrat și alte 40 considerate ca probabile din
substrat. De remarcat că cea mai mare parte a
cuvintelor certe sunt termenii referitori la natură
și termenii păstorești: animalele, plantele,
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configurația terenului constituie, în general,
mediul înconjurător al gospodăriilor, în special
din zonele montane și submontane.
Avem, astfel, denumirile următoare,
provenite din traco-dacă:
---configurația unui teren: groapă, mal, măgură
----referitor la ape: baltă, pârâu
----referitor la vegetație: brad, copac, curpăn,
mazăre, mărar, brusture, leurdă, spânz, coacăză,
ghimpe, mugure, sâmbure, strugure
---referitor la faună: măgar, mânz(at), țap,
viezure, baligă, gălbează, ciut, murg, balaur,
năpârcă, șopârlă, căpușă, strepede, rață, barză,
cioară, ghionoaie, pupăză, cioc.
Mai evidentă este situația unor cuvinte
provenite din activitățile de creștere a animalelor
și, în special, a termenilor păstorești ca: brânză,
urdă, zară, fiind termeni ce denumesc produsele
păstorilor. Tot așa; brâu, căciulă. Argea, cătun,
vatră și gard se referă la locuințele sezoniere ale
unor păstori. Chiar „buc”, care face aluzie la
prelucrarea cânepii, „groapă” la cultivarea
cerealelor, iar „gresie” la cositul păioaselor pot fi
menționate aici, fiindcă se referă la agricultură și
la păstoritul transhumant. Este foarte probabil că
și termenii care denumesc părți ale corpului
omenesc păstrați din substrat (buză, ceafă,
grumaz, gușă, rânză) ar fi fost termeni referitori și
la corpul animalelor. Aceasta nu înseamnă că nu
există în română și alți termeni considerați a fi
moșteniți din substrat. Sugestivi sunt termenii
„bucurie” și „a bucura”, de la rădăcina acestor
cuvinte s-a format și numele de persoană Bucur,
care stă la baza numelui capitalei, București.
Același fenomen s-a manifestat și în istoria
recentă: limbile europene (spaniola, portugheza,
franceza, engleza) în contanct cu limbile indigene
de pe continetul american au primit de la acestea
mai ales termeni referitori la natură, ape, relief,
păstorit, ce denumeau realități specifice.
În domeniul morfologiei, două constatări au
fost explicate ca moșteniri din traco-dacă. Nici
una dintre ele nu există în alte limbi romanice și
sunt caracteristice pentru limba română: 1)
postpunerea articolului hotărât și 2) formarea
numeralelor de la 11 la 19.
1) În română avem forma nearticulată „om”,
iar articulată, „omul”. În alte limbi romanice
articolul este pus înainte: l'homme, il uomo, el
hombre. Postpunerea articolului definit din
română a fost explicată prin preferința de a așeza
adjectivul în urma substantivului determinant
(om bun, femeie înaltă etc.) și pus în conexiune

cu albaneza.
2) Numerele de la 11 la 19 cunosc un model
caracteristic de compunere cu ajutorul prepoziției
„spre”: unsprezece, doisprezece, etc. în care
elementele componente sunt latinești (numerale
simple de la 1 la 10 plus ”spre”).
Nu există însă în latină sau alte limbi
romanice o construcție de tipul unus super decem,
adică unul spre zece. Din cauza faptului că o
construcție similară există și în albaneză, apariția
a fost pusă în legătură cu influența substratului
traco-dac, deși unii cercetători au conectat-o cu
vechea slavă.
O ipoteză pleacă de la sistemul crestării pe
răboj, specific populațiilor de păstori: 11 se
notează făcând o crestătură deasupra primelor
zece. (prezentare prelucrată din istorie-pescurt.ro)
Conform unor istorici, dacii erau buni
cunoscători ai plantelor medicinale, iar din
vremea lor s-au păstrat aproape 80 de denumiri de
plante.
Dacii nu foloseau scrierea; este o altă
concluzie la care au ajuns unii lingvişti, însă cele
mai multe dintre teoriile privind limba sau scrisul
în vremea antică, au stârnit controverse.
Cercetătorul Ariton Vraciu susţinea că dacii
nu foloseau scrierea. „Ştim sigur că tracii şi ilirii
nu au avut o scriere proprie sau un alfabet. Tracodacii, la fel ca majoritatea populaţiilor antice, nau cunoscut şi n-au întrebuinţat scrierea înainte de
începutul influenţei greceşti (Russu 1967).
Semnificativă este, în această privinţă, afirmația
istoricului Aelianus: „la vechii traci, nimeni nu
cunoştea slovele, iar toate neamurile barbare din
Europa socoteau că este un lucru foarte ruşinos să
foloseşti scrierea.”
Desigur, de aici nu trebuie trasă concluzia că
într-o perioadă mai veche, în aceste zone n-ar fi
putut exista sisteme de scriere autohtone ori
importate, care ulterior au dispărut sau nu au putut
fi încă descifrate. Nu este exclus ca aşa să stea
lucrurile în cazul tabletelor de la Tărtăria, datând
cu aproximaţie din anul 3000 î.e.n” (se
concluziona în volumul „Limba daco-geţilor”Timişoara, Editura Facla,1980.)
În Dacia, alfabetul grecesc a fost înlocuit cu
cel latin; pe marele vas de cult descoperit la
Sarmizegetusa Regia, inscripţia DECEBALVS
PER SCORILO e redactată în limba dacilor, dar
cu litere latine. Tot în latineşte, sau măcar cu litere
latineşti, a fost redactat mesajul dacilor trimis lui
Traian pe o ciupercă. Tot aşa va fi fost scrisă şi
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epistola lui Decebal către Domiţian, semn că la
cancelaria regească de la Sarmizegetusa limba
puternicului Imperiu Roman era cunoscută şi
folosită. Aşadar, dacii cunoşteau scrierea. Fireşte,
ea n-a devenit niciodată accesibilă tuturor dacilor.

„Decebalus per Scorillo”- „Decebal, fiul lui
Scorillo”
Inscripție pe un vas găsit la Sarmisegetusa
Regia.
Imagine prelucrată din adevarul.ro
„Exemplele de folosire a scrierii sunt rare”,
constata Hadrian Daicoviciu, în volumul Dacii
(1965). (informații din adevarul.ro)
Mai târziu, în evul mediu, deosebit de bun
cunoscător al realităţilor etnice din vremea sa,
cronicarul bizantin Laonic Chalcocondil afirmă
în 1463 despre locuitorii din Țara Românească:
„Dacii vorbesc o limbă apropiată de a italienilor,
dar într-atât de stricată şi deosebită, încât italienii
cu greu înţeleg ceva când cuvintele nu sunt
exprimate desluşit, încât să se priceapă ce ar
putea să spună".
Cărturarul umanist, Antonio Bonfini (14341503), afirma că „românii au dăinuit în spaţiul
lor, pentru că şi-au apărat mai mult limba decât
viaţa” - această afirmație este mai mult decât
relevantă. Același lucru se observă și în pasajul de
mai jos:

„Deși năvăliri barbare de tot felul s-au
revărsat asupra provinciei Dacia, asupra
poporului român și asupra regiunii geților, totuși
s-a văzut că n-au putut fi răpuse coloniile și
legiunile romane care se dezvoltaseră de curând.
Înecate sub valul de barbari, ele totuși mai exală
limba romană, și, ca să nu o părăsească
nicidecum, se împotrivesc cu atâta îndârjire,
încât îi vezi că luptă, nu atât pentru păstrarea
neatinsă a vieții, cât a limbii. Căci cine nu s-ar
minuna – dacă ar sta să socotească desele puhoaie
ale sarmaților și goților, și de asemenea ale
hunilor, vandalilor și gepizilor și incursiunile
germanilor și a longobarzilor – că s-au mai păstrat
încă până acum la daci și geți, rămășițele limbii
romane?” (extras din mesageruldecovasna.ro dr.Vasile Lechințan)
Prima atestare a folosirii numelui de „limba
română” datează din timpul secolului al XVI-lea,
termen folosit de mai mulţi călători străini,
precum şi în documente româneşti, ca „Palia de la
Orǎştie” sau în „Letopiseţul Ţării Moldovei.”
Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung către
judele Braşovului, Begner, este primul document
păstrat, scris în limba română, în anul 1521. La 30
ianuarie, în anul 1561, apărea, la Braşov, prima
carte tipărită în limba română de diaconul Coresi,
„Tetraevangheliarul”, cu litere cirilice, la
traducerea căruia au contribuit preoţii români din
Şcheii Braşovului. Lui Coresi îi datorăm punerea
acestui grai la baza limbii române literare.
Generațiile care au urmat au moștenit acest dar,
fără să cunoască poate sacrificiile de necrezut din
vremurile trecute, sau eforturile unor adevăraţi
eroi naționali care au făcut să se nască, să se
dezvolte și să se transmită limba română, din
generaţie în generaţie.
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Tetraevangheliarul diaconului Coresi-tipărit
pentru prima dată în limba română în anul 1561
la Brașov
Imagine luată de pe rador.ro

În evul mediu şi în perioada premodernă, au
intrat în limbă cuvinte slave, slavone vechi,
maghiare, turcice vechi, turcice otomane şi
greceşti.
Perioada de formare și utilizare a limbii
române moderne, începe după anii 1800, odată
cu primele texte ale marilor scriitori clasici, care
au oferit modele ale limbii române literare
moderne. Introducerea oficială a alfabetului latin
a avut loc în timpul domnitorului Alexandru Ioan
Cuza, în anul 1860. O influenţă puternică asupra
vocabularului românesc a avut-o limba franceză
în secolul al XIX-lea.
„Limba română este o limbă primitoare”spune dr.istorie, prof.universitar, președintele
Academiei Române, Ioan Aurel Pop
În Transilvania, încă din evul mediu,
eforturile conducătorilor unguri s-au focalizat
spre nimicirea și eliminarea limbii vorbite de
români, care constituiau majoritatea populației.
Se dorea maghiarizarea românilor atât pe calea
religioasă, prin impunerea calvinismului, cât și
prin maghiarizarea numelor, lipsa școlilor în
limba română, alte măsuri abuzive etc. Politica
oficialităților urmărea cu înverșunare asimilarea
românilor.
După instituirea dualismului austro-ungar,
în 1867, această politică intolerantă a fost și mai
diabolică. Mulți intelectuali români, „oameni
drapel”, în frunte cu Vasile Lucaciu, Ioan Rațiu,
Gheorghe Pop de Băsești, reprezentanții
Memorandiștilor, care solicitau drepturi pentru
supraviețuire națională, au fost închiși de
autoritățile maghiare după anul 1892. Aceste
măsuri draconice au fost condamnate pe plan
internațional, având un larg ecou de susținere a
drepturilor românilor.
Lupta plină de înflăcărat patriotism pentru
ființarea națională, dusă de românii ardeleni, a
fost una plină de sacrificii, intensă și continuată
cu multă determinare până în momentul astral al
Unirii celei Mari, de la 1 Decembrie 1918.
O parte din Moldova noastră, cea de peste
Prut, un alt pământ românesc, cu o soartă
frământată de vicisitudinile istoriei, a avut și ea
parte de tendințe străine, rusești, de asimilare și
deznaționalizare. Limba s-a păstrat vie datorită
Bisericii și luptătorilor nenfricați care au apărato. După vremuri de restriște, începând cu anul
1989, și pe teritoriul Republicii Moldova se
vorbește și se scrie românește liber, oficial, cu
grafia latină, în locul celei cirilice impuse de
conducerea sovietică.

Românii de dincolo de Prut, deși
îndoctrinați în școli și prin presă, de acoliții
s i s t e m u l u i o p r e s o r, c ă v o r b e s c l i m b a
moldovenească, nu au recunoscut niciodată
acest lucru, iar după anul 1990, au luat ferm
hotărârea de a șterge pe veci din mintea lor ideile
prin care au fost „torturați mental” pentru a-și
uita originile, istoria și limba.
Ioan Aurel Pop afirmă cu tărie că „Cea mai
importantă creaţie spirituală a poporului
român este limba română” și consideră că
„Limba noastră rămâne viața nostră ca popor”.
Ziua Limbii Române este una din cele mai
importante manifestări naționale și este o
sărbătoare a spiritului românesc, pentru că ea
este efigia cea mai pregnantă a românilor.
„Limba noastră-i limbă sfântă!' - este un
vers scris de părintele Alexe Mateevici acum mai
bine de un secol.
Valorile și simbolurile românilor
Referitor la valorile neamului românesc,
printre care stau la loc de frunte limba română și
apărarea gliei strămoșești, vă propunem părerea
unui irlandez. Peter Hurley, cunoscut promotor
al satului românesc și al valorilor autentice
țărănești, a susținut o conferință intitulată
„Tradiție și modernitate, istorie și prezent pentru
tânărul contemporan”. În cadrul evenimentului,
Hurley le-a vorbit tinerilor despre ceea ce
înseamnă să fii român și despre admirația pe care
o poartă satului românesc și culturii țărănești
tradiționale. El i-a îndemnat pe tineri să nu se
lepede de propria identitate, așa cum a făcut-o
poporul irlandez, care și-a părăsit limba. Hurley
afirmă că românismul este definit de cinci piloni:
limba română, credința, pământul, cultura
tradițională și jertfa.
„Rețeta voastră, ceea ce vă face pe voi să fiți
diferiți, unici și prețioși, este foarte simplă, sunt
cinci cuvinte:
- Primul cuvânt este limba română. Fiecare
neam, fiecare popor poate să spună: noi avem
limba cutare, în afară de Irlanda. În Irlanda 0.3%
din populație mai vorbește irlandeză.
Nimeni nu poate să îți fure identitatea, dar tu
singur, poți să o arunci la coșul de gunoi.
Rețineți, e foarte important! Vă spun din
experiența irlandezilor. Noi am aruncat, acum
150 de ani, limba noastră străveche, la coșul de
gunoi, pentru că am fost „educați” să înțelegem
că a fost ceva absolut nefolositor. Am fost
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învățați că nu poți să te duci în lume să prosperi cu
limba irlandeză, căci astfel ești un țăran irlandez
nefolositor, un lucru de sfidat. Noi am fost,
primii, „sclavii Europei”, a spus el.
Cineva mi-a zis la un moment dat: „În fiecare
limbă pe care o cunoști, ești un alt om”. Eu cred că
așa este! Construiești gândurile tale, în funcție de
vibrația sunetelor.
Limba română este o limbă latină. Pot să îmi
imaginez un munte al limbilor, și, pe acest munte
este un râu care se numește „râul limbilor latine”.
Româna este acolo unde izvorăște limba latină,
mai sus. Este o limbă atât de frumoasă! Eminescu
o folosește minunat !
Când citesc cuvintele rugăciunii în limba
română, eu cred că au putere și rezonanță. În
cuvintele din limba română, sunetul și sensul
profund, sunt foarte, foarte aproape.
Peter Harley crede că România are vocația
de a fi legătura dintre Răsărit și Apus.
- Al doilea cuvânt, este credința. Credința în
Dumnezeu este foarte puternică. Sunteți singurul
popor ortodox latin din lume. Asta vă pune într-o
poziție de balama între tot ce este în Est și tot ce
este în Vest.
- Al treilea, este pământul. Pământul se
identifică cu tradiția:
Limba, credința și pământul, mai ales
Carpații. Carpații sunt coloana vertebrală a
poporului român. Stați la fel de confortabil pe
partea estică și sudică precum pe partea vestică.
Carpații nu au fost niciodată un zid de apărare, ci
un copac în care ați urcat în orice moment de
primejdie. Pământ cum găsești în România, nu
există în Europa. Din acest pământ atât de fertil și
de roditor a izvorât o cultură tradițională,
autentică bineînțeles și atât de complexă și de
frumoasă, atât de plină de valori! Prof. dr. Ion
Bucur, fostul director al Muzeului Astra din
Sibiu, vorbește despre țăranii din România ca
despre o aristocrație a țăranilor Europei. Și cred
că așa este!
Eu nu cred să fi fost cultura tradițională
irlandeză atât de frumoasă cum este cultura
tradițională românească, chiar și astăzi, când ea
este foarte încercată.
- Cultura tradițională este al patrulea cuvânt:
cultură vie, care încă se găsește în această parte a
Europei. Cum a zis Lucian Blaga, această cultură
tradițională, pe care o găsim astăzi în România,
este o verigă actuală a unui lanț continuu. La noi,
în Vestul Europei, lanțul s-a rupt deja, a explicat
el.

Peter Hurley a încheiat astfel:
- A cincea trăsătură care vă definește, care,
probabil, este și cea mai dureroasă, este jertfa.
Această jertfă este continuă, aparent
interminabilă. Pentru mine, a fi român nu este un
pașaport sau un loc, ci seamănă mai mult cu o
vocație; a fi român înseamnă a avea o vocație.
A fi român nu înseamnă drepturi. Aproape
niciodată nu a însemnat drepturi, din păcate, dar
înseamnă responsabilitate. A fi român înseamnă o
responsabilitate asumată, o cruce pe care să o iei,
dar nu în sensul negativ, ci în sensul pozitiv al
conceptului.
Acestea sunt cele 5 trăsături pe care cred că
le-am cristalizat foarte pe scurt.
Nu înseamnă o clădire, un imn național, un
război sau o victorie și nici un templu, ci este
această construcție spirituală, o combinație între
limbă, credință, locul (pământul), tradițiile vii și
această cămașă albă a jertfei pe care ați purtat-o
pe parcursul a sute de ani. ” (extras din
/ioncoja.ro/irlandezul-peter-hurley/? La 25
feb.2020)
Pentru poporul român, aceste 5 trăsături
menționate mai sus, alcătuiesc „caracterul nostru
unic”, un fel de pecete sau oglindă. Prin limbă și
pământ apărat cu strășnicie, chiar cu prețul vieții,
am fost și suntem prezenți, ca neam și națiune, în
istoria universală.
Aceste trăsături pot fi considerate ca un
răspuns, când ne punem întrebarea: ce înseamnă a
fi român ?
Jertfele românilor; Sacrificii și suplicii
pentru apărarea pământului străbun
Românii sunt un neam născut din topirea a
două suflete într-un singur trup, din amestecul
sângelui latin cu vechiul sânge getic. De la
începutul începuturilor, destinul nostru istoric a
fost vreme de două milenii, deosebit de aspru și
amar.
„Popor de plugari, de păstori și de ostași,
încă de pe vremea Daciei, lăsam să treacă
veacurile peste noi, îndârjindu-ne să ne apărăm
pământul, credința și graiul. Țara era bogată, dar
noi rămâneam săraci. Poporul era ager la minte,
dar noi rămâneam în urmă cu învățătura timpului,
fiindcă în toată istoria românilor, nu există 20 de
ani de liniște și de odihnă. Am luptat pentru
dreptate, iar toate neamurile vecine se întovărăşeau să ne fure dreptatea. Am luptat pentru
libertate, iar istoria trecutului nostru e un
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îndelung lanţ de robii. Am luptat pentru pământ,
iar rodul pământului a fost întotdeauna al altora.
Fără prieteni, aruncaţi în mijlocul
noroadelor vrăjmaşe, vândut şi trădat, înşelat şi
asuprit, românul nu-şi mai putea încredinţa
sufletul decât vântului, păsărilor, frunzelor
codrului, isvoarelor și râurilor.”-scrie Cezar
Petrescu în „Cartea Unirii”, capitolul „Cartea
Robilor”
„Țăranii ctitori, jupuiți de vii
Ostași martiri cu fețe cuvioase,
Oriunde intră plugul în pământ,
Dai de un coif și-o patrie de oase ” (Versuri
de Ioan Alexandru - poezia „Patria” - vol. Imnele
Transilvaniei-1978)
Transilvania este o „țară mândră și
binecuvântată de Dumnezeu” - așa o
caracterizează Nicolae Bălcescu.
În „Cartea Robilor”, Cezar Petrescu ne-o
prezintă deosebit de sugestiv: „Transilvania, de la
începutul timpurilor, este cetatea închisă și tare a
românismului.”
Istoria Transilvaniei a fost deosebit de
frământată. După cucerirea Daciei de către
romani, a urmat o perioadă de năvăliri barbare,
însă populația romanizată a continuat să
supraviețuiască valurilor de migratori. Ungurii,
triburi asiatice barbare, așezându-se în Câmpia
Panoniei, la sfârșitul secolului al IX-lea, sub
conducerea lui Arpad, au început incursiuni
sălbatice spre stătulețele vecine din jur. Nefiind
obișnuiți cu o viață sedentară, pentru a-și procura
cele necesare, ei practicau jaful, atacând
populațiile pașnice, prin raiduri violente de
pradă.
„În calea puhoaielor năvălitoare, eram zidul
de care se sfărmau triburile nomade, purcese din
stepele Asiei, ca să treacă pruncii prin tăiuş de
sabie şi aşezările omeneşti prin pârjol. -Cezar
Petrescu -„Cartea Unirii”
Poetul Ioan Alexandru ne sugerează în
poezia „Amintire”-volumul „Imnele
Transilvaniei”-1978, situația în Ardeal, în acele
vremuri.
„Grămezi de humă, neamuri de barbari,
Mulți fără grai și hoarde fără nume,
Dosiți prin smârcuri și pe sub răscruci
Faimă de groază v-a rămas în lume! ”
Poporul cel mult și obidit, rămânea fără
conducerea sa proprie şi fără nădejde, pradă
asupritorilor. Cezar Petrescu, în „Cartea Unirii”,
precizează: „Peste veacuri, din timp în timp,
străbătea zăngănitul lanţurilor scuturate.”

Versurile poetului Ioan Alexandru sugerează
situația grea a țăranului român, sub o conducere
străină:
„Pământu-i umed încă de-atâtea suferinți
Și dimineața roua-i sângerie
Săracă țară de iobagi săraci
Și necăjiți și oameni de-omenie” (poezia
„Alba Iulia” - volumul Imnele Transilvaniei1978)
În evul mediu, cele trei țări române, Valahia,
Moldova și Transilvania constituiau un teritoriu
geostrategic de mare interes, atât pentru poziția
lor geografică la răscruce de drumuri comerciale,
cât și ca potențial uman sau material, fiind țări
bogate, cu multe și variate resurse naturale,
constituind o sursă excelentă de materii prime,
alimente etc. State mici, fragile din punct de
vedere militar, erau râvnite de marile puteri,
fiecare urmându-și scopurile și propriile interese
de expansiune și control. Așa cum bine se știe,
încă din vechime, acest spațiu al fostei Dacii era
mereu țintit de către vecinii hrăpăreți. Orice
putere străină, care se poziționa în acest spațiu,
avea numai de câștigat controlând o zonă de
răscruce între estul și vestul Europei, între nordul
și sudul ei, plasându-se foarte bine din punct de
vedere strategic.
Asupra Țărilor Române își aveau ațintite
privirile lacome ungurii, turcii, tătarii, polonolituanienii, rușii și austriecii. Românii vor lupta
cu hotărâre, dar și cu mari sacrificii, pierderi
umane și materiale, împotriva asalturilor
acestora, izbutind totuși, să-şi păstreze ca printrun miracol, întregimea etnică, religioasă şi
lingvistică.
În acei ani, dificultățile politice și economice
cu care se confruntau românii puneau sub semnul
întrebării chiar existența celor trei principate.
Poetul Lilian Curevici surprinde magistral
acea perioadă în poezia „Ar fi de-ajuns…”
A stat și stă a noastră țară
De secole la cea răscruce,
Unde mulțimi de corbi tot zboară,
Ce știu doar una: a seduce.
Și-acel pământ al țării- mume
A fost de zeci de ori tot ars,
De cei ce știu doar a distruge ,
Ce n-au credință, nici altar… (Versuri scrise
în anul 2015 - volumul de poezii „Zbucium
basarabean” - 2019)
Erau timpuri cu o conjunctură internațională
complexă și dificilă, când, asupra Țărilor
Române, se exercitau presiuni extrem de
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puternice, politice și militare, din partea regatelor
ce ne înconjurau.
Dar „totdeauna, în timpuri grele şi
nenorocite, roditorul pământ al patriei noastre şi-a
născut izbăvitori.” (N. Bălcescu)
În vremuri de restriște și jale, Vieazul Mihai
vine ca o stea strălucitoare, ca un arhanghel
salvator, în fruntea țării. „Vremile cele grele aduse
pe toți rumânii într-o stare de suferinți amare; toți
așteptau un mântuitor. Arătarea lui Mihai în
mijlocul lor, a fost ca un fulger strălucitor, care
dete duhului rumânesc celui amorțit, o lovitură
electrică; rumânii se deșteptară; cunoscură
trimiterea lui din ceriu și alergară la glasul lui cel
propovăduitor de mântuință. Dar duhul lui cel
mare nu se putea mulțumi ca să șază pe un scaun
ocărât și să cârmuiască o nație roabă. Ca un alt
Temistoclu, se sili ca să-și dezrobească țara, să
facă respectat scaunul românesc și să dea în mâna
rumânilor puterea de a-și ținea vrednicia lor. El
făcu duhul lor întreprinzător de lucruri mari.”
( Aaron Florian - „ Idee repede de istoria
Prințipatului Țării Rumânești ”- 1837)
Poezia „A r fi de-ajuns” a poetului
basarabean Lilian Curevici, se referă la această
situație, subliniind că pentru Viteazul Mihai ar fi
fost mai simplu să acționeze ca un „omn de paie”,
să accepte situația, „să plece capul și să se închine,
îngenuncheat în umilință”…
...Am fost respinși și dezbinați,
Pe mii de cruci tot răstigniți,
Până la piele dezbrăcați,
Rupți de copii și de părinți.
Ar fi de-ajuns, plecând doar capul
Să-ngenunchem în umilință,
Și să-nchinăm la toți colacul
Ce n-au nici cruce nici credință.
(Versuri scrise în anul 2015 - volumul de
poezii „Zbucium basarabean” - 2019)
Poetul Dimitrie Bolintineanu îi închină
Viteazului Mihai, sugestive și emoționante
versuri:
„Dar Mihai se scoală și le mulțumește
Si, luând paharul, astfel le vorbește:
- Nu vă urez viață, căpitanii mei
Dimpotrivă, moarte, iată ce vă cei!
Ce e viața noastră în sclavie oare?
Noapte fără stele, ziuă fără soare!
Cei ce rabdă jugul și-a trăi mai vor
Merită să-l poarte spre rușinea lor!
Sufletul lor nu e mai presus de fierul
Ce le-ncinge brațul, iau de martor cerul!
Dar românul nu vrea câmpuri fără flori,

Zile lungi și triste fără sărbători,
Astfel e vulturul ce pe piscuri zboară:
Aripile taie-i, că ar vrea să moară!
Astfel e românul și român sunt eu!
Și sub jugul barbar, nu plec capul meu!”
„Existența noastră e o spovedanie adresată
naturii și timpului, fiindcă numai natura, cu
munţii şi cu râurile, cu codrii şi cu florile
câmpului, ne-au dat crezare. Frate despărţit de
frate, prin zid nepătruns de hotar, ne rugam
vântului şi păsărilor cereşti să poarte solie de la
unul la altul; iar într-adevăr (vedeţi minune ?)
solia străbătea, fiindcă sufletul nostru a rămas
unul; fiindcă nici un popor n-a păstrat mai trează
conştiinţa naţională şi mai pură unitatea de limbă,
împotriva tuturor potrivniciilor.” - Cezar Petrescu
- „Cartea Unirii ”
Istoricul Gheroghe Brătianu, fiul marelui
bărbat de stat Ion I.C. Brătianu, afirma: „Poporul
român e o enigmă și un miracol istoric.”
Acest miracol, faptul că nația română nu a
fost ștearsă de pe harta istoriei, s-a realizat prin
jertfă. Neamul românesc s-a încrâncenat cu
încăpățânare să nu se lase alungat de pe pământul
moștenit de la daci, deși neamuri barbare sau
vecini hrăpăreți au încercat mereu, de-a lungul
istoriei, să-l izgonească de pe ocina sa.
La fel, limba română a fost apărată și păstrată
cu sfințenie de strămoșii noștri. Încercările
susținute din partea tiranilor, de deznaționalizare,
prin legi diabolice, pentru ca limba română să
dispară, nu au dat roadele scontate de mai marii
zilei din Transilvania și Moldova de peste Prut.
Păstrarea limbii și apărarea gliei strămoșești ține
de patriotism și este expresia iubirii de neam. Este
legată strâns de mândria de a fi român.
Pentru această cerbicie, de a-și apăra
pământul și limba, vitejii țării au ajuns sub glie și
au plătit scump și cu mult sânge curajul lor.
Jertfa miilor de eroi a păstrat românimea
unită, și la bine și la greu, până în zilele noastre.
Eminescu, iubitul nostru poet, își încuraja
compatrioții pentru a-și apăra valorile naționale în
vremurile tulburi ale istoriei.
Îndemnul lui Eminescu, „Fiți români, români
și iar români”, a îmboldit și a întărit sufletele
conaționalilor săi. Îi mulțumim pentru aceste
cuvinte înflăcărate, de ardent patriotism, care ne
sunt călăuză, străduindu-ne să fim așa cum ne-a
îndrumat:
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SĂ FIM ROMÂNI!

100 de ani de la nașterea ofițerului
Armatei Regale Române,
Sabin F. Mare, fiu al Potăului
Dr. Viorel CÂMPEAN

La 17 august 2020 s-au împlinit 100 de
ani de la nașterea unui fiu al Potăului, ofițerul
Armatei Regale Române, Sabin Mare. Un ofițer,
un român cu un destin aparte. A văzut lumina zilei
în familia directorului-învățător Florian Mare și a
Anei Marișca (1889-1975). Botezul a fost oficiat
de către parohul Gavril Berinde, iar naș i-a fost
învățătorul din Medieș, Petru Iuhas.
Florian Mare (1886-1970) era originar
din Lunca Apei și a absolvit Preparandia din
Gherla. Și-a început menirea de dascăl la Potău,
în anul 1905. A lipsit doar câțiva ani din această
localitate de adopție pentru el, mai întâi în timpul
Războiului cel Mare (fiind și prizonier la ruși), iar
după aceea, în urma Dictatului de la Viena, în
vremea Războiului și Mai Mare, când s-a refugiat
cu câțiva membri ai familiei în părțile Lugojului.
Bătrânii Potăului vorbesc și azi cu venerație
despre „domnul Florian”. S-au născut în această
familie 10 copii, câțiva au murit de mici, dar cei
mai mulți au ajuns intelectuali de nădejde,
majoritatea urmându-și tatăl ca dascăli.
Întreaga familie Nagy, căci așa s-a numit
Florian la naștere, și-a retradus numele în limba
română, Mare, în anul 1936. După clasele
primare efectuate în satul natal, Sabin Mare a
urmat trei clase la Liceul „Mihail Eminescu” din
Satu Mare. Urmărind activitatea sa şcolară, i-am
regăsit printre diriginţi pe profesorii Alexandru
Dabija, Ludovic Mlinarecz și Iuliu Pop.
Refugiat și el în toamna anului 1940, a
urmat Școala de Ofițeri din Târgoviște, iar după
aceea a studiat și la Academia Militară din
București. A fost ofițer de cavalerie la Făgăraş, ca
tânăr locotenent ajungând chiar șef al
Comenduirii de garnizoană. Acolo erau
cantonate mai multe unități militare, supuse unei
intense pregătiri în vederea trimterii pe front,
dacă situația ar fi cerut-o. A fost mobilizat pe
frontul din răsărit, de unde s-a întors la Făgăraș cu
gradul de căpitan, semn că și-a făcut datoria cu
prisosință.
S-a căsătorit în Făgăraș, cu Eva Augusta

Embacher (născută în anul 1928), fiica unui mare
cofetar (originar din Viena) al orașului în
perioada interbelică. Căsătoria lor a fost un
eveniment deosebit, care trebuie consemnat aici,
demonstrând încă o dată iubirea de semeni a
ofițerului Sabin Mare. Frumoasa Eva, fiica
renumitului cofetar, furnizor și al Casei Regale,

era râvnită de mulți intelectuali și ofițeri din
Făgăraș. După venirea Armatei Roșii, cofetăria și
laboratorul au fost închise. Pe la începutul anului
1945, rușilor le-a venit ideea de a-i strânge pe
sașii și germanii din oraș, pentru a fi deportați în
Rusia. Aflând știrea la comandamentul militar,
Sabin Mare, îndrăgostit și el de fata cofetarului, i-

70

a cerut colonelului să-i acorde timp liber.
Bănuind ce dorește să facă, acesta îi spuse:
„–Sabine, îți riști cariera militară! –Dacă nu mă
duc îmi risc liniștea sufletească, domnule
colonel!”. În două ore, registrul stării civile din
Făgăraș consemna căsătoria civilă a căpitanului
Sabin Mare cu Eva Embacher; certificatul care
era datat la o dată anterioară, se afla în buzunarul
tunicii militare a proaspătului căsătorit. Și-a
ascuns câteva luni mireasa în curtea cazărmii.
Mirii s-au prezentat apoi la bătrânul Embacher,
căruia între timp îi albise părul. Căsnicia le-a fost
dăruită de nașterea fiului Octavian, la 29 aprilie
1946.
După instalarea regimului pro-sovietic,
Sabin Mare a fost scos din corpul armatei. A
intenționat să urmeze Academia Comercială din
Brașov (la fără frecvență), unde s-a înscris după
excluderea din armată, nu a apucat însă să obțină
diploma de absolvire. În această perioadă îl
cunoaște pe Ion Gavrilă-Ogoranu, conducătorul
mișcării de rezistență anticomunistă din Munții
Făgăraș.
În memoriile sale, Ion Gavrilă-Ogoranu
spunea despre Sabin Mare că cei din gruparea sa
nu îi pronunțau niciodată numele adevărat,
spunându-i „Nea Cutare”. De asemenea, Ion

Gavrilă-Ogoranu mărturisea că Sabin Mare „ne-a
dat o mulțime de sfaturi scrise pentru viața de
partizani. Ne-a făcut rost de echipament militar,
în special hărți, binocluri, busole, ceasuri, foi de
cort și o moară în miniatură, pe care am folosit-o
până în 1954. Mi-a plăcut felul serios cum punea
problemele. Să nu considerăm lupta ca pe un joc
sau ca pe o aventură. Ne-a dat o serie de cărți
militare, de obicei traduse din germană: Războiul
de iarnă, Partizanii vagabonzi, Distrugerea de
partizani. Din ele am scos învățături potrivite
pentru viața și lupta noastră”. Din mărturiile lui
Ion Gavrilă-Ogoranu aflăm și o trăsătură umană
din personalitatea lui Sabin Mare. După ce le-a
spus tinerilor că în Făgăraș exista o organizație
anticomunistă, comunicându-le procedura de a
lua legătura cu conducerea acesteia, s-a despărțit
de ei, Ogoranu înfățișând momentul foarte
plastic: „Ne-am îmbrățișat și-am înțeles că omul
rece și calculat, cum îl știam pe căpitanul Mare,
uneori nu-și poate reține lacrimile, le-am simțit
pe față când l-am sărutat. L-am urmărit cum
dispare în beznă, întrebându-ne dacă-l vom mai
vedea vreodată, o presimțire neagră spunându-ne
că-i pentru ultima oară”.
Încă în 6 și 28 aprilie 1951, Direcțiunea
Generală a Securității trimitea un ordin de
arestare pentru 9 persoane considerate ca făcând
parte din grupul Gavrilă Ion. Printre aceste
persoane se număra și fostul „locotenent de
aviație, în prezent deblocat, cu ultimul domiciliu
în orașul Făgăraș”, Sabin Mare.
Sabin Mare a hotărât să treacă în
Occident, cu gândul de reveni în țară la un
moment oportun, pentru a lupta împotriva
uneltelor sovieticilor. A trecut granița prin
Iugoslavia, a ajuns în Austria, într-un centru
american de recrutare a emigranților din țările
comuniste. În cele din urmă a ajuns într-o tabără
de refugiați din Franța. A urmat cursuri speciale
sub supravegherea unor instructori specialiști
foarte bine pregătiți.
Informații prețioase aflăm din amintirile
lui Neagu Djuvara, care era conducătorul unei
celule de informații aflată sub egida Comitetului
Național Romând din exil. Înțelegem resortul
care a îndemnat trimiterea unor echipe de
parașutiști în România: „Mi se spunea că, din
pricina «Cortinei de Fier», se convenise în cadrul
Pactului Atlantic crearea unor nuclee care, cu
ajutorul refugiaților din țările satelite ale Uniunii
Sovietice, să mențină contactul cu aceste țări pe
toate căile posibile, să obțină un maximum de
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informații, să încerce să facă legătura cu
grupurile de rezistență existente sau, eventual, să
favorizeze crearea unor asemenea grupuri ca
sprijin intern în caz de nou conflict. Tensiunea
provocată și întreținută timp de un an în Europa
de blocada Berlinului de către sovietici și
războiul din Coreea încă în plină desfășurare
făceau plauzibilă această eventualitate. Dacă aș
mărturisi astăzi că trăiam atunci în așteptarea
unui al treilea război mondial și că aproape îmi
puneam nădejdea în el pentru salvarea neamului,
mi-ar spune unii că eram nebun sau criminal! Eu
trăiam însă intens această ipotetică desfășurare”.
Din grupul lui Sabin Mare mai făcea parte
Ilie Rada, care era bihorean și fusese pentru scurtă
vreme milițian. Gavrilă Pop, cel mai tânăr din
echipă era radiotelegrafist. S-a procedat la
parașutare dintr-o bază din Grecia a americanilor.

Locul parașutării a fost ales de către Sabin
Mare, care spera că va avea sprijinul unor oameni
de încredere din ținuturile sale natale. Dar iată
cum îl caracteriza Neagu Djuvara pe căpitan:
„Sabin Mare era un om de statură mai mult înaltă,
ten deschis, chipeș, foarte mândru. Aparținea
probabil unei familii îmburghezite de pe vremea
austro-ungară, fiindcă îmi pare că patronimul
Mare trebuie să fie o traducere a poreclei
maghiare Nagy – porecla românească
corespunzătoare ar fi fost Lungu. În lagărul de
refugiați unde stătuse o vreme, observase
pesemne niște tratative între agenți americani și
refugiați unguri. De mai multe ori mi-a spus, cu
oarecare patos, că, dacă află că americanii se
folosesc de unguri din Transilvania, el părăsește
lupta”.
În noaptea de 30 iunie 1953, Sabin Mare,
Ilie Rada și Gavrilă Pop au fost parașutați, ei
ajungând în hotarul comunei Apa. Li s-a spus
Grupul „Carpații”.

Ion Gavrilă-Ogoranu împărtășea ideea că
parașutările au fost cunoscute dinainte de
Securitate, din cauza trădării britanicilor. Neagu
Djuvara, din discuțiile ulterioare cu Ilie Rada
(care în anul 1999 încă trăia la Paris), a
concluzionat că cele trei parașute au fost prea
vizibile în noapte, iar zgomotul avionului
zburând la altitudine relativ mică trebuie să fi
atras atenția”. Primul capturat a fost tânărul
Gavrilă Pop, care a părăsit ascunzătoarea pentru a
încerca să ia legătura cu familia sa.
Vorbind despre soarta lui Sabin Mare,
trebuie să fim de acord cu Neagu Djuvara, care
afirmă că asupra acesteia „misterul dăinuie până
azi”. La câtăva vreme după proces, francezii l-au
informat că Sabin Mare nu a fost executat, deși
fusese condamnat la moarte.
În august 1953, Securitatea aflase că
„grupul de spioni condus de Mare Sabin” dorea să
ia legătura cu grupul lui Ion Gavrilă-Ogoranu.
Operaţiunea grupului condus de el aparţinea
Comitetului Naţional Român din exil. Acţiunea a
fost condusă efectiv de către comandorul Mihail
Opran. Grupul lui Sabin Mare a fost trădat de
persoana care-i adăpostea.
Generalul Neagu Cosma susţine în cartea
sa, Sub cupola Securităţii (Ed. Globus, Şansa), că
Sabin Mare ar fi fost asasinat de către propriul său
coechipier, Ilie Rada, într-o porumbişte din Ţara
Făgăraşului. Aceasta este încă o supoziție, cert
este că Rada a reuşit să revină în Franţa, după o
ședere de 6 luni în Iugoslavia, fiind imediat
arestat de franco-americani şi pus sub acuzarea că
l-a lichidat pe Sabin Mare.
Există ipoteza că Sabin Mare a fost ucis în
urma luptelor purtate cu trupele de Securitate, în
hotarul localității Vășad din județul Bihor. După
alte mărturii, a fost găsit mort, în apropiere de
Potău, cu o cruce la căpătâi făcută din snopi de
grâu, după altă variantă. Alt autor afirmă că a fost
îngropat de Securitate. Ilie Rada mărturisea în
interviul luat de Neagu Djuvara că Sabin Mare sar fi sinucis.
Dacă asupra sfârșitului lui Sabin planează
misterul, familia lui a avut de suferit, aici nu mai
există nicio urmă de îndoială. Fratele său mai
mic, Octavian (1922-1976), a scăpat destul de
ieftin, doi ani de închisoare (1953-1955), pentru
păcatul de a se fi întâlnit cu fratele său. Ieșit din
închisoare, a ajuns un pediatru vestit, medic șef al
secției Nou-Născuți la Maternitatea Oradea. Mai
aspru a fost pedepsită sora lor, Aurelia (1924-
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2018, învățătoare) care, pentru că l-a adăpostit pe
Sabin, a executat nu mai puțin de 10 ani de
închisoare (1953-1963).
Dar, cea mai grea pedeapsă a primit-o
soțul ei, Ioan Cosma, învățător ca și ea, care a fost
executat. A fost judecat împreună cu cei care
fuseseră parașutați ori sprijiniseră grupurile
venite „pe fir legionar”, el fiind inclus în grupul
celor condamnați la moarte și confiscarea totală a
averii pentru „complicitate la crima de trădare de
patrie”, alături de: Tartler Eruich, Vlad Mihai
Vasile, Buda Ioan, Dincă Gheorghe, Corlan Aurel
și Iuhasz Ion. Sentința a fost pronunțată la 12
octombrie 1953, dar nu s-a dat publicității decât a
doua zi, marți, 13 octombrie. Executarea
condamnaților a avut loc în 31 octombrie 1953, la
Jilava, după ce le fusese respinsă cererea de
revizuire a procesului.
În septembrie 2005, în centrul localității
Apa fost ridicat un monument în memoria celor
parașutați în anul 1953, dar și a celor care i-au
sprijinit, suferind apoi întemnițări sau, cazul
învățătorului Ion Cosma, condamnare la moarte.
Crezul de viață al ofițerului Sabin Mare
rămâne testamentar pentru toți autenticii ofițeri

români: „Precum preoția e o pecete pe care o porți
toată viața și nu te poți lepăda de ea, tot așa pentru
mine e jurământul militar. Cât voi trăi, eu voi fi
ofițer al Armatei Regale Române și voi acționa în
consecință”.
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Considerații privind deputații români
la prima Dietă cu reprezentare
națională la Pesta (1848-1849) (II)
N

Dr. Marta CORDEA

e-am referit, în numărul trecut al
revistei, la părerile împărţite ale istoricilor în ceea
ce îi priveşte pe deputaţii care au participat la
prima Dietă cu reprezentare naţională de la Pesta.
Continuăm şi în acest număr să prezentăm păreri
despre cei care au reprezentat părţile noastre la
Pesta în 1848-1849.
Teodor V. Păcăţian consemnează: „Atât
Dragoş, cât şi ceilalţi deputaţi români întraseră cu
totul în apele lui Kossuth, dar erau convinşi
despre imperioasa necesitate a unei împăcări
sincere între Unguri şi Români şi au pus mari
stăruinţe pe lângă Kossuth, ca să accepteze şi el
ideea aceasta. Kossuth a primit propunerea făcută
de a începe trătări cu conducătorii Românilor, în
special cu Iancu, şi cu ceilalţi comandanţi ai
gloatelor române, şi fiindcă avea lipsă de
mijlocitor, şi-a ales dintre ei trei deputaţi români,
în cari avea mai mare încredere, anume
Sighizmund Papp, Alexandru Buda, şi Ioan
Dragoş, pe acest din urmă, dându-i însărcinarea
să meargă în Munţii Apuseni şi să caute a conveni
cu Iancu pentru a-i comunica intenţiunile de
impăcare a Ungurilor”. [...]
Din «pleiada frumoasă de intelectuali» ai
Beiuşului din perioada absolutistă, dintre care
«cei mai luminaţi fură chemaţi în posturi mai
înalte» făcea parte şi profesorul Sigismund Papp,
«deputat Kossuthist în 1848», care pleacă în
Chioar în calitate de căpitan suprem. [...] Ziarul
„Concordia” 1861-1869, care preconiza o

politică de înţelegere cu ungurii, a fost înfiinţat de
el.
Ş Teodor Neş face caracter zăr ale
deputaţ lor, despre Ioan Dragoş scriind că „a fost
tipul Românilor în care influenţa mediului
maghiar s-a înfipt până în adâncimi organice,
adumbrind orice ideal naţional superior de
emancipare de sub tutela politică a Ungurilor.
Cele câteva ţâşn r de sent mente româneşt , în
cl pe de luc d tate afect vă, au fost repede
înăbuş te de încruntăr le oamen lor pol t c
magh ar , faţă de car I. Dragoş avea un
neţărmur t respect”. Sunt amintite acţiunile la
care a luat parte în calitate de deputat,
proclamaţiile pe care le-a semnat împreună cu
ceilalţi deputaţi, apelul său personal către
Românii ardeleni, în care îi invita să-l urmeze pe
Kossuth. Un alt deputat, Ioan Gozman este
prezentat ca „o personalitate fără contur şi cu un
conţinut difuz, disolvată complet în politica
maghiară, cu reminiscenţe imprecise despre
originea sa de român, cu opacă prismă politică în
privinţa dorinţelor Românilor şi cu clară intuiţie a
intereselor sale personale, Ioan Gozman fiind
trimis în parlament de cercul electoral Ceica”.
Ioan Papp ş S m on B ca fac parte de asemenea
dintre personalităţile descrise în această lucrare.
Pe parcursul mai multor pagini, Teodor Neş
vorbeşte elogios la adresa lui Emanuil Gojdu,
încheind prezentarea acestuia cu cuvintele:
„Atitudinea sa de apărător al naţionalităţii
române, lupta pentru eliberarea bisericii ortodoxe
de sub jurisdicţia Carloviţului şi Fundaţiunea sa lau învrednicit de atributul «cel mai bun român»,
ce i l-a conferit Ioan cavaler de Puşcariu”.
Un document,
întocmit de baronul
Wesselényi Miklós, adresat
comisarului regal
plenipotenţiar Vay Miklós,
face referiri la avocatul
Bohăţiel şi la protopopul
Constantin Papfalvi care,
potrivit spuselor sale „sunt
fideli şi pot fi folosiţi sub
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control”. De asemenea, în document se
precizează că „mai pot fi folosiţi: prim notarul din
Dăbâca, tânărul Lemeny, Aloisie Vlad şi
Sigismund Pop”. Face recomandări pentru unele
funcţii civile şi militare.
Iată câteva puncte de vedere
semnificative asupra activităţii deputaţilor
români, decupate din volumul lui Petru E. Papp,
Din trecutul Beiuşului: „Deputaţii dietali nu
reflectau adevăratul puls al vieţii naţionale, căci
cei mai mulţi dintre intelectualii români din
Ungaria optau pentru o înţelegere cu guvernul
maghiar. Şi deputatul Ioan Dragoş, deputat de
Beiuş în 1848, şi Sigismund Pop, «îl urmau»” pe
Kossuth. Dragoş voia o împăcare între români şi
maghiari, iar Kossuth i-a încredinţat o misiune
importantă.
Asemeni altor deputaţi români
filomaghiari, şi Sigismund Pop îşi închipuia în
mod eronat că în dietă, „prin luptă parlamentară
legală («legiuită») alături de deputaţii români din
Transilvania ar fi putut să împiedice hotărârile
miniştrilor şi să răstoarne guvernul «unindu-se cu
partea nemulţumită a maghiarilor, slavilor şi
germanilor»”, precizează istoricul Gelu Neamţu.
Precum în cazul lui Aloisiu Vlad, s-a spus şi
despre Sigismund Pop că nu a fost cu desăvârşire
integrat „în crugul politicei kossuthiste”.
Dar chiar Aloisiu Vlad, pe care îl
considerăm ca deputatul cu atitudinea cea mai
verticală, era numit „maghiaron”, după cum
însuşi consemnează în Prefaţa Discursurilor sale
dietale, chiar el este nevoit uneori să-şi motiveze
acţiunile faţă de maghiari, să-şi dea la cenzurat
anumite texte, ca să nu supere autorităţile. A avut
o acţiune susţinută, atât în 1848-1849, cât şi în
1861, cu multe luări de cuvânt, cu multe acţiuni
întreprinse pentru români şi cu toate acestea a dat
prilejul şi la etichetări negative.
Dorind ca cele două
revoluţii, maghiară şi română,
„să-şi dea mâna pentru a
zdrobi despotismul”, unii
deputaţi n-au întrezărit
pericolul la adresa autonomiei
Transilvaniei, ci doar întărirea
poziţiei românilor din Banat şi
Ungaria.
Atitudinea deputaţilor era determinată şi
de lunga convieţuire cu maghiarii, dar era vie şi
dorinţa de emancipare naţională proprie. „Aşa
gândeau E. Murgu, Aloisiu Vlad, Sigismund Pop.
În calitate de oameni culţi, spirite elevate, vedeau

şi ei pericolul dezbinării şi învrăjbirii celor două
naţiuni. Considerau că românii trebuie să cedeze
din drepturile lor şi să-i urmeze docil pe unguri
care aveau o poziţie de superioritate”.
Ştefan Ioanescu şi Maxim Pascu,
personalităţi diferite faţă de ceilalţi deputaţi
bănăţeni, s-au distins mai cu seamă prin parcursul
deosebit al vieţii lor politice, ajungând să
activeze în tabăra antirevoluţionarilor.
Unii dintre deputaţi sunt numiţi renegaţi
de către unii istorici, aproape de la începutul
venirii lor în Dietă: Ambruş, Saplonţai, de
exemplu. Au însă şi ei manifestări, voturi, luări de
cuvânt în cauza naţională.
Iosif Irinyi, român la origini, nici măcar
renegat nu este numit, el
alegând dintru bun început
să activeze ca un maghiar
get-beget, având o foarte
susţinută activitate
parlamentară, implicat în
proiecte de legi, devenit un
personaj, uneori cheie, în
evenimentele politice pe
care Dieta le dezbătea, dar
nemaiamintindu-şi de
originea sa.
Vasile Nicolaevici, Grigore Pop, Dionisie
Ciolocoş sunt deputaţi amintiţi mai puţin în
istoriografia română, având şi o mai scurtă
prezenţă în dietă, contribuind cu puţine luări de
cuvânt. Anton Boer, însă, nu apare menţionat
printre deputaţii români decât în puţine referinţe
istoriografice, deşi venea ca reprezentant al
Transilvaniei şi a avut o susţinută activitate
parlamentară. Este adevărat că, deşi activ în
luările de cuvânt, chiar dacă vorbea în interesul
transilvănenilor, în general, nu s-a arătat a fi
solidar cu deputaţii români, care se luptau pentru
cauza naţională.
Concluzionând, la
prima Dietă maghiară, cu
reprezentare naţională
românească (Pesta, 2 iulie
1848 – 11 august 1849), la
care au participat iniţial
doar 21 deputaţi (numărul
lor total ajungând la 28 în
cei doi ani, prin alegerile
succesive ţinute în cazul
demisionării câte unui
deputat), putem spune că deputaţii români şi-au
făcut ucenicia pentru viitoarele Diete în care i-au
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reprezentat pe alegătorii lor, fie ele viitoarele
Diete ungureşti, fie Dieta românească din 1863.
Dintre deputaţii menţionaţi în articol,
Eftimie Murgu, Sigismund Pop, Gavril Mihali,
Vichentie Bogdan, Sigismund Popovici, Aloisiu
Vlad şi Iosif Saplonţai au mai fost deputaţi şi în
legislatura din 1861. Exerciţiul luptei dobândite
în dezbaterile din 1848-1849 a fost binefăcător
pentru acţiunile deputaţilor care au revenit în
Dietă şi în 1861, devenind mai maturi şi mai
responsabili în acţiunile lor, cazul deputaţilor
Gavril Mihali şi Iosif Man, de pildă.
Timpul a cernut opţiunile lor politice şi
măsura acestei alegeri a constituit-o atitudinea pe
care au avut-o în şedinţele şi hotărârile lor în
Dietă. Un caz defavorabil naţiunii române l-a

constituit cel al deputatului
Iosif Szaplonczai, care nici
măcar nu mai figurează în
lucrările istoricilor români ca
aparţinând grupului de
deputaţi români în 1861.
Putem spune că prin
activităţile lor în Dietele
ungare, interpelări, redactarea
de proclamaţii şi proiecte de
lege, participarea la voturile
din plenul şedinţelor sau din
cadrul cercurilor în care au activat, au contribuit,
într-o mai mică sau mai mare măsură, la
realizarea dezideratului românilor, împlinit la 1
Decembrie 1918.
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Scrisori inedite
aparținând lui dr. Alexandru Vaida Voevod (V)
Ultimele trei scrisori pe care le prezentăm
sunt două din anul 1946, iar una de la începutul
anului 1948, când regimul comunist reușise să se
instaleze puternic la cârma României, pregătind
o cascadă de măsuri care vor duce la distrugerea
în totalitate a fostei elite capitaliste, în primul
rând din punct de vedere economic, iar mai apoi
și prin eliminarea fizică, cu ajutorul multelor
lagăre și închisori de foarte tristă amintire. Din
păcate, cum se poate vedea și din scrisori,
Alexandru Vaida Voevod încă mai spera că
situația din România s-ar mai putea îmbunătăți
odată cu încheierea păcii. Nu bănuia că bunurile
imobile pe care le mai deținea îi vor fi spoliate pe
degeaba, în decursul anilor 1948 și 1949, prin
legile naționalizării industriei dar și a fermelor
agricole. Este de mirare că un om atât de versat nu
a observat cum evreii, atât de informați și de
pricepuți în afaceri și în situația politică, au
părăsit în masă România, îndreptându-se, care
spre Israel, care spre alte colțuri ale lumii,
scăpând de orice proprietăți imobiliare. Sigur că
plecarea evreilor a lăsat un gol formidabil în
economia României, care se manifesta printr-o
criză financiară întâlnită doar în anii marii crize
economice din anii 1929-1933.
Oricum, din conținutul scrisorilor reiese
marea dragoste pe care Alexandru Vaida Voevod
a purtat-o copiilor lui, dar și grija pe care aceștia o
aveau pentru bătrânul lor tată, trimițându-i bani
sau informându-l despre toate problemele lor,
inclusiv cele sentimentale. Aceste ultime trei
scrisori pun în lumină pe omul Vaida Voevod, dar
și multele și marile probleme cu care a trebuit să
se confrunte după o viață închinată poporului
român care, din păcate, nu a știut să-și
răsplătească niciodată eroii. Dimpotrivă…
Sibiu, Luni, 16 sept˂embrie˃ 1946.
Iubite Alexandre!
Îți mulțumesc pentru scrisoarea lungă
despre evenimentele Odisseei1 Tale. Mi-a făcut
o mare placere descifrarea ei. Ea face dovadă

Dr. Viorel CIUBOTĂ
că deși tânăr, ești înțelept, încât desigur ai lăsat
tuturora cele mai bune impresii. Mai mare
bucurie am simțit-o aflând că, ești numit
preparator. Astfel, ai pus piciorul pe prima
treaptă, pe urcușul specialisărei. Să trăiești și,
înainte! Cred că nu vei avea nimic de
excepționat, dacă te rog să faci să-i parvie
șefului tău, mulțumita alăturată, prin tine și prin
D˂oam˃na Baliuca. După toate cele din trecut,
știute de el și de mine, simt că mi-e datoria să-i
aduc aceste mulțumite. (Nu uita să lipești
plicul)
Regret că, în chestia casei, s-au
confirmat prevederile mele. Un noroc ar fi dacă
am putea obține un împrumut suficient. Voi
căuta să găsesc ocasia de a-l informa pe
Mircea. Cererea va trebui iscălită de noi 5 inși,
ori, poate, va fi de ajuns să i se trimită
plenipotență lui Aurel din partea noastră a
tuturor. Poate va fi suficient să-i trimit eu
singur? D˂omnu˃l Cosma va ști să te
sfătuiască. Comunică-mi! Ar fi bine să se
întabuleze fără amânare? Comunică-mi! Aurel
nu ar mai trebui să angajeze advocat. Costică
va ști să-l sfătuiască ce sumă să ceară și ce să
facă. Extras de cărți fonduare, firește, trebuie
alăturat cererei.Cărți fonduare, copie oficială.
Am avut o mare mulțumire, aflând de
purtarea lui Aurel față de tine. Are el toanele
lui, dar e inimă bună, ba e adesea, cu prietenii,
prea generos. Radocea? Olga? Victorine?
Costică? Lui Mircea, cred că, i se face
permanent nedreptate. Capitalul, pe care l-a
primit la timpul său, a fost de mult amortisat,
peste cametele cametelor. Anual el trimite mai
mult de a treia parte a capitalului primit, adeca
peste 30 %. La o întreprindere ca a lui, nu poate
scoate prea mult, fără a-și reduce reservele de
materii prime. Puteți fi cu toții convinși că, în
vremurile tulburi, luptând cu greutățile de
procurare și transportare a materiilor , el, a
făcut totul și că, va face totul, ce împrejurările
îi vor permite. Cred că reușind împrumutul și
apropriindu-ne de stări de pace, va urma din
nou o înviorare a traficului în toată țara și,
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astfel, și în producția lui Mircea. Trebuie însă
accelerat împrumutul, căci, formalitățile în sine
pretind timp. Că vânzarea nu va fi ușoară era de
prevăzut. A ști aștepta și, a nu sta cu toți agenții
de vorbă, e singura tactică.Prețul ?„ Nu știu ce
va cere tatăl meu ori fratele meu.” Nu e bine să
se prea vorbească; altcum să depreciază, căci se
crează atmosfera: „Trebue să vândă, n-au
încotro.”
Despre excursiune, la telefon, mi-ai spus
mai mult decât îmi scrii, anume că, ai aflat
lucruri interesante. Totuși am impresia că prin
Nelu ai aflat că, numai cei ce au rude, pot să le
viziteze. Da? În privința chestiei sentimentale
ți-am scris concluziile la cari am ajuns. La nici
un caz nu face ca Thruman2, în chestia
discursului ministrului, care a provocat buclucul
cu discursul său de program. Graba strică
treaba. Mai mult e de recomandat suplețea lui
Byrnes3. Nu pricep mersul la Praga. Cu merele
din Olpret, cred că suntem în întârziere. Să
așteptăm, ce va putea obține Aurel și Didi. Ai
văzut referatul ? Ce șanse ai cu spitalul militar ?
Caius a plecat joi, Breban nu s-a mai
arătat. Pare a fi supărat. În schimb, cumnată-sa,
foarte drăguță, mi-a adus scrisoarea ta și îți duce
răspunsul.
Reghina s-a reîntors cu bine, împreună
cu preotul D. Pop și a adus pâine bună și lictar.
Ai predate Ep˂isco˃pului scrisoarea mea ?4
Apropos: Scrisoarea, ce i-o scrisesem lui
Mircea, în chestia cu casa, pe care ai cetit-o,
dacă îmi aduc bine aminte, ți-am predat-o ca, să
o expediezi prin poștă „expres recomandată”.
Mircea mi-a comunicat că nu a primit-o. Poate
ai uitat să o trimiți. Dacă însă ai expediat-o, te
rog, trimite-mi recipisa ca să o reclam. Ce
instrumente și cărți ai primit de la Aurel ?
Georgică a fost eri pe la mine. Voia să te invite
la nunta l˂ui˃ Dori. Să va celebra în satul
mirelui, lângă București, unde să găsesc
alimente. Invitarea, astfel, a fost o atențiune de
prietenie.
Dacă ai ocazie, informează-l pe Mircea.
Poate că vei putea să o faci mai curând decât
mine. Ar fi bine căci Șerban ți-ar aduce răspuns.
Te sărut și te îmbrățișez cu drag.
Iubitorul tău
Tată
N.B. Mă tem că va trebui să iscălim în
persoană, fiecare, contractul de împrumut.

Aceasta ar însemna pierdere de timp. Cu atât
mai urgent ar trebui procedat. I-am scris lui
Aurel, să vorbească cu Costică și să-l avizeze pe
Mircea.
Sibiu, Miercuri, 25 sept˂embrie˃ 1946.
Iubite Alexandre!
La lunga ta scrisoare ți-am răspuns prin
D˂oam˃na Pop. De atunci am mai primit și a
doua, în care îmi comunici cele dispuse la Dej.
Să sperăm că advocatul Bunea va fi un om de
ispravă și de treabă.
Poate vei avea ocasie, să-i trimiți
scrisoarea mea lui Mircea. Ar trebui să-i
pregătești și tu o scrisoare, comunicându-i cele
ce-l pot interesa. Eu, îi rezumez în scrisoarea
trimisă ție, pentru dânsul. Cetește-o și mai
adaugă ce vei crede că e bine să știe. Din Cluj
să va oferi mai ușor ocasie de legătură cu
Timișoara, numai să fii gata cu scrisoarea.
Sper că, te-ai întâlnit cu Sever Dan5. Team scusat că, nu ai apucat să îl vizitezi la
București. Dânsul, împreună cu Aurel și Didi,
au fost la Emil și, după ce acest din urmă i-a
expus situația, pe care Emil o știa, a promis să
încerce totul ca să fie resolvită. Nu-mi fac însă
ilusii. Mi-a scris și o scrisoare, sfătuindu-ne să
nu vindem casa. Totuși, dacă s-ar oferi un preț
corăspunzător, om vedea ce-ar fi de făcut. Decât
un împrumut scump, mai bine cocoșei6.
Îți mulțumesc pentru asemnarea sumei.
Simt o satisfacție că, astfel toți copiii să
îngrijesc de mine. Dar oare Mircea nu a avut
altă destinație pentru acea sumă? Întreabă-l. Joi,
12 l˂una˃ c˂urentă˃, când am trimis telegrama
de felicitare și scrisoarea pentru tine, pe adresa
D˂oam˃nei Kasper, îți adresam întrebări, la cari
nu am primit încă răspuns. Ai primit scrisoarea?
Tot atunci am dispus la „Albina”7 pentru tine. Ai
primit avisul ?
Te felicit la operația Denker8, reușită.
Multe înainte! Dar Aurel ți-a dat și cărți? Nu-mi
scrii dacă te-ai întâlnit cu Nicu. M-ar interesa
mult să discut cu dânsul. Ileana mi-a trimis
vinete și ardei. Frau Caroline a topit 10 kg de
untură și a făcut peste 20 kg conserve de buillon
de roșii. Voi cumpăra și cartofi etc.
Te rog să-ți procuri, dacă poți, materiile
necesare, iar dacă nu ai reuși să-ți faci
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necondiționat ghete, căci nu poți umbla nici
peticit, nici numai în bocanci. Un pantofar bun
e Simonides, care, mi-a făcut și mie o pereche,
care mai ține și acuma. Poate că, Dermata9, are
și gata, tot de vechea calitate bună.
Sunt singur, în așteptarea reîntoarcerei
lui Caius, dar nu întrelas să-mi fac exercițiile
matinale, urcând și coborând treptele din
grădină, mergând la 12 la plimbare în parc și,
după 6 ¼, mai făcând o tură, până se întunecă.
Îți poți da seamă că, m-am bucurat de filosofia
ta în chestii amoroase, totuși m-ar interesa
foarte de aproape să-mi comunici reflexiunile,
la cari ai ajuns. Nu crezi și tu că, ai fost prea
impulsiv, neobservând o tactică de suficiente
tărăgănări între etape? De altcum, ori cât a-și
încerca să-mi formez o părere justă, nu pot
ajunge la un alt resultat, decât cel ce ți l-am
comunicat în scrisorile precedente. Băieții
Șerban au plecat la Timișoara? De spitalul
militar nu mai e vorbă? Scrisoarea mea ai
predat-o profesorului?
Aștept cu dor răspunsul tău!
Cu drag, iubitorul tău tată.
Vineri, 16 ian˂uarie˃ 1948.
Iubite Alexandru !
Îți trimit scrisoarea primită de la Mircea,
după ce ne-am sfătuit cu Nicu. A ta scrisoare
din 14 l˂una˃ c˂urentă˃ tot astăzi am primit-o.
După ce m-am consolat că, veți pleca la Mircea,
a sosit cea alăturată. Astfel va trebui, cred să
procedezi în chipul următor, urgent: Să te
sfătuiești cu bătrânul. Poate va găsi dânsul o
soluție. La tot cazul să nu întârzii a-i preda lui
Mircea, cele trimise de mama Lenci. Ori să-i
telefonezi să vină, trecând spre București, la
Sebeș, spre a vă înțelege verbal. Încercări să
vindem pădure am făcut și tu și Nicu și eu și

advocatul Iadaruic. Casa din Cluj? Nu e nimeni
să poată ori să voiască să cumpere case.
Juvaere? Aurel ar putea să povestească, ce greu
să pot vinde și în Capitală, după ce evreii au
plecat și cei ce mai dispun de numerar oferă
prețuri minimale știind că vânzătorul e silit să
primească, fiind ajuns la ultimul expedient.
Dacă poți expediază-i pe adresa: Veturia
Rudnean, str. Mircea Vodă 10 o sumă, cât vei
putea cu ajutorul căreia să-și poată ajuta măcar
cu hrană familia. Cum Mircea, cred că va trebui
să-și încerce norocul la București, trebuie să
dispună de cheltuieli de călătorie și să-și știe, în
absență, familia scutită de miserie.
Am auzit că unii cari au încercat
trecerea clandestine au fost uciși și spoliați,
fiind, de un timp organizate la ambele frontiere
bande de bandiți, ușurând paza sumar. Noroc că
Pissi a scăpat relativ eftin.
Cât timp Daisy nu e în rând cu scaunul,
ar fi mai hygienic să umblați pe jos. Săniatul ori
căruțatul mai curând contribue la constipație.
De aceea, fără de a nu fi fost vesel că, unchiul
v-a invitat să-l surprindeți cu visita voastră,
totuși am avut mulțumirea că fiind topită
zăpada și 10˚ căldură, nu v-ați putut sănia.
Scrisoarea lui Mircea e destul de
elocventă, încât pot fi sigur că, vei găsi totul ce
vei putea, spre a-i ajuta în aceste momente
catastrofale, urgent și expeditiv. Poate bătrânul
ar putea să amaneteze. Ar fi cel mai simplu și
de preferit mod de soluție. Nu știu cine mi-a
adus pălăria nouă, pe care cuscrul mi-a cinstit-o
când am vizitat cu el fabrica. Te rog, să-i predai
mulțumitele mele și sărutări de mâini
Doamnelor. Pe Daisy și pe tine vă îmbrățișează
iubitorul vostru Tată.
N.B. Fii bun scrie-mi dacă unchiul s-a reîntors.
Îl salut împreună cu Tante Ida. Dar Cristea ce
face? Cred că nu e bine să luați hotărâri fără
participarea lui.

Note
1. În sensul de peripețiile tale.
2. Harry S. Truman (1884-1972), președinte al S.U.A. între anii 1945-1953, initiator a planului Marschall de
refacere a economiilor occidentale europene distruse de război, al Organizației militare NATO.
3. James F. Byrnes (1882-1972) membru al Partidului Democrat, secretar de stat al S.U.A. între anii 1945-1947.
4. Iuliu Hossu, episcop de Cluj-Gherla, primul cardinal român, deținut politic după anul 1948.
5. Sever Dan (1885-1961), advocat și om politic, publicist. Membru marcant al Partidului Național Țărănesc.
6. Termen folosit pentru a desemna monedele de aur aflate în circulație în România după anul 1944.
7. Cea mai veche bancă românească din Transilvania, creată în 1867 și desființată de comuniști în 1948.
8. Operație după numele celebrului chirurg olandez Alfred Denker (1863-1941).
9. Celebră fabrică de pantofi care a funcționat la Cluj-Napoca și care a fost înființată în anul 1911.1.
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Niște cărți și câteva concluzii.
Prof. Ioan NISTOR

Motto: Lângă bronzul eroilor, gândul răsună liber...
Un studiu monografic exemplar
Băimăreanul Laurențiu Batin a publicat
nu demult o lucrare excepțională: „Maramureșul
și maramureșenii în timpul primului război
mondial” (Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2014,
472 pagini, prefață de Alexandru Surdu). Scrisă
cu sufletul, mai întâi, dar bazându-se pe
documente de primă mână și pe un bogat material
fotografic, ea deschide o fereastră spre destinul
românilor din NV în anii primului Război
Mondial. Unică, după știința mea, ea merită toată
atenția. Iată doar câteva aspecte.

Cartea se referă la invazia rușilor în
Maramureș în 1914 și la lupta legiunilor poloneze
ajutate de localnici pentru a-i izgoni din zonă.
Prezintă istoria Regimentului 85 Infanterie din
Maramureș și Ugocea și jertfa de sânge de la
Sighet. Se continuă cu prezentarea acțiunilor
Regimentului III Vânători german, încheindu-se
cu prezența voluntarilor români la finalul
Primului Război Mondial în Armata română, la
Alba Iulia și la eliberarea Maramureșului. Un loc
important se acordă cimitirelor militare din

spațiul maramureșean, dar și celor din Serbia,
Galiția și Italia, unde sunt îngropați
maramureșeni (Manilowa, Ikwa, Wzsocko, CasMeneguzza și Balassagyarmat), precum și
cimitirului Ossario (Monte Grappa, Italia).
Autorul a reușit să recupereze fotografii,
documente, mărturii, hărți, realizând o lucrare
demnă de respectul cititorilor de formații diverse.
Se fac referiri și la soldații din Oaș, fostul comitat
Satu Mare sau din partea românească a
comitatului Ugocea, soldați care au căzut pe
diferite fronturi. Am extras doar câteva date. Doar
trei localități sunt menționate, Călinești (Oaș?) cu
38 de morți, Gherța Mică – 12 morți, Huta cu 2,
dar jertfa de sânge a sătmărenilor a avut o aploare
mult mai mare. Lucrarea este un model pentru
cercetătorii sătmăreni, rămâne să aflăm cine o va
scrie. Au trecut peste o sută de ani de la acele
evenimente. A fost și paranteza comunistă, când
nu puteau fi „supărați” cei care s-au făcut vinovați
de o adevărată exterminare a românilor
transilvăneni prin trimiterea lor la moarte sigură
în liniile întâi ale fronturilor unui Imperiu
anacronic, care le refuzase dreptul la școlarizare,
la limbă, la existență. Revista sătmăreană „Eroii
neamului” a deschis calea, publicând numeroase
date despre locuri și monumente, despre miile de
morți, cărora măcar acum, după Revoluție, li se
face dreptate pomenindu-li-se numele pe niște
cruci comunale.
Din Țara Oașului mii de români au murit
pe front. S-au ridicat în anii din urmă niște
monumente pe care încap cu greu numele
morților. Lipsește însă o Carte Îndoliată a
dramelor din Primul Război Mondial.
Maramureșenii, iată, și-au făcut una. Mărturiile
vii, neconsemnate, dispar odată cu trecerea
timpului. Și timpul nu iartă.
Se naște o întrebare, care vine după ce
am văzut atâtea gesturi ale urmașilor celor care au
stăpânit Transilvania, de a avea în posesie tot ce sa construit pe-aici nu doar din sudoarea lor, ci a
tuturor. Din sudoare, din impozite, prin sânge.
Evoc aici o întâmplare care m-a marcat. Prin
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1966, am auzit o întrebare rostită, în prezența
avocatului Ioniță G. Andron, în autobusul Sighetu
Marmației-Satu Mare, de un certezean care,
întors la vatră din Siberia, povestea despre
chinurile îndurate în lagăr și despre cauzele
străine pentru care și-a vărsat sângele. Spunea
simplu, concentrat, revoltat: „Tata a murit în
primul rezbel, un unchi tot atunci, fratele meu a
murit în armata ungară în 1943, eu am luptat tot în
armata lor pe frunt, în Rusia, apoi am fost prins și
am făcu ani de Siberie... Și pentru ce? Numai așa,
di' ce calul are p...!”. Aici, eleganța limbajului nu
e în limite acceptabile, dar adevărul dramei e
copleșitor. Revolta acelui bărbat din Oaș e
justificată. Personal, am doi unchi, Lișca Vasile și
Pop Gheorghe, care au murit în aceleași condiții
în 1944. Pot fi doi dintre împușcații și îngropații
de la Moișeni.
Școlile construite în județul Satu Mare
până la 1918 se află în posesia bisericilor
maghiare, deși au fost construite pentru copii și
pentru părinții care au copii. Dar iată că, azi, chiar
și pentru spațiile destinate elevilor maghiari se
plătește chirie. Încât se ivesc mai multe
nedumeriri. Oare zidurile nu au fost făcute din
piatră sătmăreană, din sudoarea și truda celor
trimiși să moară pe front? Cine ține socoteala
corectă?...
Despre felul în care au fost construite
aceste sedii școlare, e suficient să amintesc un
fragment din cea mai recentă monografie a
județului Satu Mare. Într-unul din capitole,
cercetătorul Póti Eduárd János, pe baza unor
studii temeinice, arată cine au fost contributorii
edificiilor școlare sătmărene. Am ales doar un
exemplu, în legătură cu una dintre aceste clădiri.
Iată un scurt fragment:
„Între anii 1805-1822 s-a construit
parterul de azi al clădirii Liceului Teologic
Reformat din numeroase donații: orașul a donat
300.000 de cărămizi și o cantitate mare de lemn,
locuitorii orașului au adunat 5719 forinți,
protopopiatul sătmărean 2938 forinți, episcopiile
reformate au donat 2230 forinți, nobilimea din
Ardeal 857 forinți, meșteșugarii orașului 640
forinți, cei săraci au muncit gratis la construcție
(s.m.I.N.). Clădirea a fost lărgită de mai multe ori
în secolul XIX, căpătându-și forma de azi la
începutul secolului XX.” (Póti Eduárd János, în
„Monografia județului Satu Mare”, Argonaut,
Cluj-Napoca, 2016, p. 172).
Așadar, clădirile școlare nu numai că
ocupă un teren neimpozitat al orașului, dar s-au

făcut prin larga contribuție a cetățenilor, inclusiv
a celor săraci. Erau făcute pentru copiii orașului.
Pentru toți copiii!
Multe mărturii despre supraviețuitorii
celor două conflagrații, în două războaie care nu
erau ale lor, dar care au adus mii de morți prin
satele sătmărene, au trecut și ele la cele veșnice...
Multe dovezi s-au pierdut. Câteva recuperări s-au
făcut în paginile publicațiilor „Eroii Neamului”,
„Informația de Duminică” și „Mărturii culturale”,
prin semnături diverse, unele dintre ele fiind
neșterse în memoria degustătorului de istorie
locală: Viorel Câmpean, autorul celui mai vast
program de investigare a istoriei județene, Marta
Cordea, Daniela Bălu, Viorel Ciubotă, Ioan
Corneanu, Ștefan Haiduc (memorabil rămâne
articolul despre Neamțu Toader din Racșa,
participant la ambele războaie mondiale), Carol
C. Koka, Nicolae Pop etc. Mai pot fi amintite
zecile de monografii ale localităților sătmărene.
Lipsește însă Cartea unificatoare a istoriei
sătmărene!
Calea sigură spre cinstirea istoriei
este cunoașterea
E de notorietate că în intervalul 19141918 în satele ardelene s-a produs un adevărat
omor etnic. Floarea satelor, bărbații cei mai
capabili, au fost zmulși de la treburile lor și
aruncați în liniile morții. În registrele stării civile
mențiunea „mort pe front” umplea paginile.
E bine să amintim că, în perioada
comunistă, morții Ardealului au fost uitați
intenționat. După 1989, au existat doar inițiative
sporadice, particulare, timide, fără suflu.
Excepțiile merită semnalate. În lucrarea lui
Marian Nicolae Toni, „Maramureșul istoric în
date” (Ed. Grinta, 2005), se poate vedea că
tributul românilor din Maramureș, în vieți de om,
a fost enorm. Iată un scurt citat din recenzia și
considerațiile poetului clujean Vasile Gogea
despre volum, cu titlul „Maramureșul și
maramureșenii în primul război mondial”, (în
Confesiuni, nr. 27, mai 2015): „dintre românii din
Maramureș au fost mobilizați în armata austroungară 10.398 de persoane (98% dintre ei erau
plugari). Dintrea aceștia, 1.208 au murit, 1.651 sau întors cu diferite invalidități, iar 1.040 au fost
dați dispăruți. În urma războiului, în Maramureș
au rămas 1.039 văduve și 2.556 de copii orfani”.
Am citat aceste cifre pentru că situația din Satu
Mare a fost identică. Apare o întrebare: copiii
orfani și urmașii lor nu meritau să revendice ori să
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primească în dar, sau la prețul de un leu, după o
cutumă occidentală, niște școli?... Sau măcar
câteva cărămizi din construcțiile școlare făcute în
Ardeal până la 1918 și din impozitele românilor?
Mai ales că acele cărămizi erau frământate din
pământ ardelean nu din cel adus din grădina
Împăratului. Dacă recunoștința e floare rară,
poate omenia sau decența s-ar fi cuvenit să fie
luate în seamă. Și nu e vorba doar de elevii
români, ci de toți elevii.

Cetățenii știu că ceva nu e în regulă. Se
plătesc chirii în timp ce orașul și județul au nevoie
de atâtea obiective noi, pentru toți. Presa nu a
trecut cu vederea fenomenul. E suficient să
amintim doar titlurile unor articole de
investigație din presa locală. M-am oprit la
articolele ziaristei Adriana Tivadar: „Cultele
romano-catolic și reformat au primit până acum
pentru chirii 3,3 milioane euro de la Primăria
Satu Mare” cu subtitlul „Din 2005, primăria
plătește pe an aproximativ 300.000 de euro
pentru 8 unități de învățământ” (Adriana Tivadar,
în „Informația zilei, 25 ianuarie 2017, p. 9). Și:
„Primăria Satu Mare plătește chirii de 300.000
euro pe an pentru școli – Cel mai mult se plătește
pentru Liceul Kolcsey Ferenc, 28.035 lei/ lună”,
(de același autor, în „Informația zilei”, 20
ianuarie 2017, p. 3). Concluziile sunt dramatice:
se plătește pentru licee de top, pentru grădinițe (în
total 22 de unități), deși unele sunt patronate chiar
de culte, deși primăria plătește pentru reabilitare,

deși unele spații sunt subînchiriate de culte pe
sume mari. Nu se ține seama că unele au fost
răscumpărate de statul român după 1918.
Comentarii agresive vin dinspre unele
personalități revanșarde din țara vecină. Și asta în
timp ce statul român, prin domnii Tăriceanu și M.
R. Ungureanu, a făcut cadou proprietățile Gojdu
în valoare de miliarde de euro statului ungar.
În acest timp, nimeni nu se gândește să
ceară chirii pentru clădirile de pe întregul cuprins
al județului, făcute de statul român după 1919
pentru toți copiii. Și e bine așa deoarece ar fi tot o
căciulă proprie pe care ar trebui să ne-o furăm
singuri.
E bine să evocăm numeroasele știri,
unele evocate chiar de Patriarhul României cu
ocazia vizitei S-Sale Papa Francisc în România
despre spațiile de cult oferite, sau despre
donațiile făcute de bisericile din Occident către
enoriașii români stabiliți acolo. Altă civilizație,
alte obiceiuri, alt suflet creștinesc!?
Discutabilă e și modalitatea de a stabili
chiriile, făcută aproape neîntrerupt din 1990
încoace de edili aflați invariabil de partea
confesiunilor respective. Iar situația nu are
perspective de normalizare. Sistemul electoral
bătut în piuneze de majoritatea parlamentară a
anilor 2019-2020, cu sprijin etnic, a decis alegeri
dintr-un singur tur, ceea ce indică o perspectivă
injustă, în spiritul unor aranjamente
politicianiste: alegerile democratice bazate pe
logică și moralitate și nu pe jocuri interesate vor
mai aștepta.
O carte necesară
Recenta apariție a volumului „Pe urme
de eroi” (Editura Citadela, Satu Mare, 2016),
semnat de Voicu Șichet, suplinește lipsa de care
am pomenit. Este o adevărată „geografie” a
eroismului sătmărean, o descriere utilă, vizuală,
aș spune, a monumentelor. A celor care au fost
înălțate, întrucât mai există și monumente în
așteptare. Adâncirea în tranșeele arhivelor,
răsfoirea documentelor din Primul Război
Mondial, din Al Doilea, cercetarea arhivelor din
țară, de la Budapesta, din Viena va fi, probabil,
viitorul pas...
Volumul reprezintă o ințiativă a
autorului, un efort personal și un noroc. Pentru
cei morți, precum și pentru cei vii, de azi, de
m â i n e . . . E u n î n c e p u t s a l u t a r. D a r
instituționalizarea, finanțarea, susținerea unor
cercetări mai ample ar însemna un gest
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pat, erau și copiii de țâță, erau și femeile aflate la
ceasul facerii, unii erau, Doamne odihnește-i, pe
năsălie... Uită respectivii că românii au resimțit
mereu actul de la 1 Decembrie 1918 ca un lucru
firesc. Unirea era ca aerul pe care-l respirau și s-a
hotărât prin reprezentanți aleși. Nu s-au
înregistrat evenimente de contestare printre
români, nu s-a legat vreun român cu lacăte de
porțile Albei Iulia pentru a contesta Unirea.
Dimpotrivă, entuziasmul era unanim. Lucian
Blaga a fost un martor direct al acelor clipe
înălțătoare. Și atunci? Să arunci, preluând necritic
opiniile istoricului și publicistului Lucian Boia,
cu îndoieli în idealurile seculare, în cea mai
măreață realizare, în cel mai nesperat noroc al
neamului... iată un trist exemplu de gândire
stranie, cu atât mai mult cu cât domnia-sa e citat
în străinătate de contestatarii Unirii.
S-au auzit voci care ponegresc Actul
referendar din 1918 și, reîntorcându-ne în timp,
putem întreba: oare, la momentul respectiv, în ce
tabără s-ar fi aflat? După mentalitatea pe care o
etalează azi, atunci ar fi fost în tabăra inamicilor
viitoarei Românii Mari.
nicidecum eroic, ci normal. Contopirea tuturor
monumentelor presărate peste tot în BRONZUL
unei Cărți precum „Județul Satu Mare în oglinda
monumentelor istorice” (Casa Cărții de Știință,
Cluj-Napoca, 2019) a devenit echivalentul unor
lecții de istorie. Iar ca preț, în treacăt fie spus,
reprezintă doar câteva ore din șirul lung de
Festivaluri dodoloațe și fără noimă. Dar marea
monografie, similară celei din Maramureșul
vecin, așteaptă. Sustrasă agresiunii lăstărișului,
deși atât de târzie, ar însemna o reparație morală
și ar deveni un ceas de istorie pentru tineri.
În Primul Război Mondial au murit
pentru România aproape un milion de oameni. A
spune că Unirea a avut temelii de sânge nu e o
simplă frază. În același timp, a existat sprijinul
popular entuziast și există mărturii copleșitoare în
acest sens, chiar dacă atunci televiziunile nu
erau… prezente. Dar numai pentru cei ce vor să
vadă, să citească, să afle adevărul. Sunt, din
nefericire, voci afectate de microbul
vedetismului, care susțin că azi românii nu ar mai
vota pentru unire. Urechile mi-au auzit așa ceva și
m-am crucit, ca simplu cetățean învățat să judece.
Și se mai spunea că la Alba Iulia nu au participat
toți (!) românii. Adică: nu au votat Unirea TOȚI!
Ceea ce poate fi adevărat după argumentele lor,
deoarece existau la data respectivă și bolnavi la

Marile personalități – cariatide pe
care s-a clădit istoria Neamului
În aceeași notă a restituțiilor se înscrie și
respectul față de personalitățile noastre. România
postrevoluționară a devenit țara marilor ratări.
Existau oportunități care ne puteau propulsa în
fața altor țări care au scăpat din lagărul comunist:
prestigiul obținut prin sacrificiile din timpul
revoluției, lipsa datoriilor, o industrie care trebuia
doar retehnologizată. Tradiția regalității era o
cale sigură de intrare în elita europeană. De preț
puteau fi revenirea emigranților în țară, modelul
și experiența democratică a partidelor
tradiționale bazate pe ideologii verificate. Se
putea asocia elanul tineresc cu experiența politică
a personalităților de talia Seniorului C. Coposu,
pentru a da un singur exemplu. Mai rămânea
iertarea greșelilor celor vinovați de excesele
regimului apus... E de mirare și nu prea de ce după
1989 clasa politică a fugit mereu de modelul
Regal, prezent în țări cu o democrație adevărată.
Se trecea sub tăcere tot ce amintea de Casa Regală
(imnul cel mai frumos din Europa, coroana
Independenței din steagul țării, repusă din fericire
la loc, Ziua națională împrimăvărată de la 9 sau
10 Mai, care ar fi acoperit toată puzderia de zile
ale orașelor și comunelor). A sustrage, din motive
partizane, niște pagini de măreție din memoria
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empatiei naționale – o gravă greșeală este. O țară
are nevoie de pagini pline de glorie, ca temelie
pentru demnitatea tineretului. Două axiome:
istoria luminoasă a poporului român nu poate fi
ștearsă, crimele regimului comunist nu pot fi
uitate. Dar modelul nu era bun pentru visele de
mărire ale politicienilor noștri submediocri.
Câteva exemple puteau fi la îndemână. Prezența
fiicei lui Carol I printre bolnavi, până la propria
îmbolnăvire și deces putea servi de exemplu
noilor potentați (majoritatea profitori ai
Revoluției) pentru a trece prin orfelinatele
groazei, printre copiii străzii sau printre aurolaci.
Să-i mângâie măcar pe creștet, dacă nu mai mult.
Sau să vadă de ce sunt atâtea colibe pe maluri de
râuri, culcușuri pe sub poduri, decedați pe băncile
din parcuri... N-a fost să fie.
Prezența Reginei Maria pe front nu era,
cum se vede, un bun exemplu pentru profitorii
tranziției care ar fi putut renunța la jafuri sau ar fi
putut trece un ceas pe frontul refacerii economiei,
sau ar fi putut sacrifica o părticică din averea
agonisită nedrept și să lase economia țării să
meargă mai departe. Modelul atașamentului
regal față de popor era prea strălucitor pentru
murdarele lor fețe... Mi se va spune că regalitatea
e depășită. Greșit! E depășit doar ceea ce nu e util.
Utilitatea Casei Regale a fost Independența, a fost
unirea Dobrogei, a fost făurirea României Mari.
Ținuta regală a impus ordine și onoare. În fața lui
Carol I, unui prim-ministru plagiator, spre
exemplu, i s-ar fi înroșit ghilimelele de rușine…
Ar mai fi fost posibilă mizeria politicianistă a
celor trei decenii? Dacă din 1859 încoace am fi
avut doar politicieni fără viziune, precum
majoritatea celor afirmați după 1989, care „ne-au
stat decenii la rând pe cap”, cum se spune în
popor, România ar fi avut doar suprafața
județului Ilfov. Sărmanii noștri politicieni de azi
se raportează doar la conturile proprii. Regii se
gândeau că vor da socoteală în fața Istoriei și a lui
Dumnezeu!
Patriotismul Reginei Maria s-a
manifestat în numeroase forme, puțin cunoscute
de publicul larg. Un public (nu pot ști ce procent
are, dar presupun…) mai interesat de telenovele
despre seraiuri decât de istoria națională. Dar și
într-un domeniu estetic: în vestimentație. Regina
Maria a fost prima personalitate a lumii care a
descoperit frumusețea fără egal a costumului
popular românesc și l-a promovat în lume.
Frumoasele românce au descoperit și ele în

ultimii ani că, îmbrăcând străvechile ii, își
sporesc farmecul.
Frumusețea ei legendară are o explicație
biografică, dar ea a crescut și s-a nutrit în mijlocul
frumuseții neamului nostru, în fruntea căruia a
chemat-o Providența. Agenții cominterniști neau șters-o din memorie și au înlocuit-o cu chipul
și freza Anei Pauker. Au reușit pe termen scurt.
Decenii. Dar adevărul nu poate fi suprimat.
Lecții neuitate...
Am recurs la aceste considerații dintr-un
motiv precis. În Satu Mare, Dariu Pop și primarul
orașului din 1919 au stabilit ca o stradă
sătmăreană să poarte numele Reginei Maria,
după trecerea acesteia prin oraș, dinspre Carei
spre Baia Mare. După Revoluție nu s-a revenit la
acest nume. Strada respectivă, destul de lungă,
putea fi delimitată pentru a avea două nume de
răsunet: 1 Decembrie 1918 și Regina Maria. O
asociere onorantă pentru noi și pentru oraș.
În ultimul său cuvânt, Regina Maria
(17/29 oct. 1875 – 18 iulie 1938), înainte de a-și
da obștescul sfârșit, a transmis esența crezului său
de o viață: „Te binecuvântez, iubită Românie,
țara bucuriilor și durerilor mele, frumoasă țară,
care ai trăit în inima mea și ale cărei cărări le-am
cunoscut toate”. A cunoscut și cărările orașului
nostru. S-au împlinit în 2019 o sută de ani de la
călătoria Suveranilor români în nord-vestul
Transilvaniei eliberate, și sunt necesare câteva
gesturi patriotice.
Avem în oraș o redutabilă asociație cu
numele Reginei Maria.
Greu, dar sigur, vom avea, cred, și în
Satu Mare un Bulevard care să-i omagieze
numele.
***
Evenimente tragice de la noi și din alte
părți ale lumii aduc laolaltă oamenii. Pentru
foarte puțin. Lacrimile și suferințele unesc. Se
conștientizează că frumusețea lumii se află în
pericol, că însăși viața e tot mai des sub semnul
fragilității... Dar se va uita repede. Profunzimea e
asociată cu sentimentul finitidinii, seriozitatea
apare când durerea ne copleșește... Apoi se revine
la dispute meschine, la o luptă fără scrupule
pentru putere și pentru agoniseală. Dar istoria cu
armia sa de Eroi ai Neamului, care se odihnesc, ne
aduce aminte mereu care e calea…
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Ortodoxia în istoria și
în societatea contemporană (I)

Introducere.

Pr. prof. Gheorghe-Radu SĂLĂGIAN
Parohia Ortodoxă Română Bercu Nou
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Satu-Mare

Credincioşii, ca şi Biserica, nu pot să lucreze
pentru mântuire dezlegaţi de realitatea materială a
vieţii, dezlegaţi de pământ şi de timp, căci atât
după făptura lor materială, cât şi după cea
duhovnicească, trăiesc şi lucrează în timp. De sub
scurgerea timpului nu se poate sustrage nimeni.
Biserica însăşi este supusă scurgerii timpului.
Pentru îndeplinirea misiunii sale, Biserica îşi
desfăşoară activitatea şi îşi duce exsitenţa prin
oameni, iar aceştia nu există decât în condiţiile
vremii şi de aceea Biserica n-a acţionat şi nu va
putea acţiona altfel, decât ţinând seama de
ansamblul condiţiilor în care trăieşte omul sau de
ansamblul stihiilor vremii.
Pentru viaţa şi misiunea Bisericii, cea mai de
seamă dintre realităţile istorice ale vieţii omeneşti,
în continuă transformare, este STATUL. Precum
Biserica nu şi-a formulat o teză de credinţă despre
o anumită vreme sau despre condiţiile ei, tot aşa,
ea nu şi-a fixat o învăţătură sau o doctrină a ei
despre stat şi raporturile sale cu statul, aşa încât, în
această privinţă este lucru lămurit că ea nu are o
axiomă dogmatică (cu statul), ci, în fapt, se
ghidează numai după unele principii care decurg
din situarea şi lucrarea ei în timp. Într-adevăr, nici
în Sfânta Scriptură, nici în Sfânta Tradiţie şi nici în
Sfintele Canoane nu se găseşte vreo învăţătură
despre stat. În Sfânta Scriptură nu se vorbeşte
despre stat, ci numai despre stăpânirea pe care o
reprezintă statul în genere, despre atitudinea pe
care trebuie s-o aibă credincioşii şi Biserica faţă de
această stăpânire, după cuvintele Mântuitorului:
„Daţi deci Cezarului cele ce sunt ale Cezarului şi
lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu”
[MATEI 22,21; LUCA 20,25]. Şi Sfântul Apostol
Pavel ne îndeamnă în scrierile sale să ne supunem
stăpânirii de stat, astfel: „Tot sufletul să se supună
înaltelor stăpâniri, căci nu este stăpânire decât de
la Dumnezeu, iar cele ce sunt, de la Dumnezeu
sunt rânduite. Pentru aceea, cel ce se împotriveşte
stăpânirii se împotriveşte rânduielii lui
Dumnezeu. Iar cei ce se împotrivesc îşi vor lua
osândă. Căci dregătorii nu au avut frică pentru
fapta bună, ci pentru cea rea. Voieşti, deci, să nu-ţi

fie frică de stăpânire? Fă binele şi vei avea laudă de
la ea. Căci ea este slujitoare a lui Dumnezeu şi
răzbunătoare a mâniei Lui asupra celui ce
săvârşeşte răul. De aceea este nevoie să vă
supuneţi, nu numai pentru mânie, ci şi pentru
conştiinţă” [R O M A N I 13,1-5]. Pe lângă
îndemnul de a se supune stăpânirii de stat, Sfântul
Apostol Pavel adresează slujitorilor Bisericii
îndemnul de a se ruga pentru stăpânirea de stat:
„Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceţi cereri,
rugăciuni, mijlociri, mulţumiri pentru toţi
oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi care sunt în
înalte dregătorii, ca să petrecem viaţă paşnică şi
liniştită întru toată cuvioşia şi buna cuviinţă” [1
TIMOTEI 2,1-3].
Aceste îndemnuri din Sfânta Scriptură, deşi
nu pomenesc nominal Biserica, ele se referă totuşi
la atitudinea Bisericii faţă de stat, şi anume la
atitudinea credincioşilor, ca şi a conducerii lor
deopotrivă, faţă de stat. Prin cuvintele
Mântuitorului: „Împărăţia Mea nu este din lumea
aceasta...” [IOAN 18,36] se arată că Biserica, deşi
organizată în chip de comunitate pământească,
totuşi, ea nu se opune statului şi nici nu concurează
cu împărăţia acestuia, ci serveşte doar pentru
dobândirea împărăţiei crerurilor. Că acesta este
înţelesul adevărat al cuvintelor, îl adevereşte
faptul că Mântuitorul Însuşi a rezistat pilduitor
pentru conducătorii de totdeauna ai Bisericii
ispitei de a lua în stăpânire împărăţia lumii
acesteia [MATEI 4,8-9; LUCA 4,5-6].
În felul acesta a înţeles, a crescut şi s-a
comportat totdeauna, faţă de stăpânirea
pământească a statului, conducerea Bisericii
Ortodoxe, care nu a căutat să se suprapună
statului, cum a căutat Biserica Romano-Catolică.
Deci, după învăţătura Bisericii Ortodoxe, creştinii
sunt datori să respecte statul şi rânduielile lui, în
mod conştient, nu din frică.
Atitudinea aceasta a Bisericii faţă de stat s-a
reflectat şi în normele ei legale, în canoane (chiar
în cultul ei) publice, prin rugăciunile ei speciale
pentru stăpânirea politică şi de stat. În cea mai
veche colecţie de canoane, citim: „Dacă va
defăima cineva, fără dreptate, pe împărat sau pe
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dregători, să ia pedeapsă: dacă va fi cleric să se
caterisească, iar de va fi laic, să se afurisească”
[CANONUL 84 APOSTOLIC].
Din textul citat se vede clar atitudinea de
loialitate deplină a Bisericii faţă de stat, atitudine
cu care nu este compatibilă defăimarea puterii de
stat de către credincioşii sau slujitorii Bisericii,
atâta vreme cât sunt ţinuţi nu numai să respecte
statul, dar şi să facă rugăciuni pentru conducerea
statului [1].
În decursul istoriei, relaţiile Bisericii
Ortodoxe cu statul nu au fost totdeauna aceleaşi.
De la întemeierea Bisericii şi până la Constantin
cel Mare, care a promulgat, prin Edictul de la
Milan, la anul 313, libertatea creştinismului,
Biserica a suferit mari prigoane, în primul rând din
partea iudaismului şi în al doilea rând din partea
stăpânirii romane păgâne. Constantin cel Mare a
fost primul împărat care a dat libertate
creştinismului, punând creştinismul în egalitate cu
celelalte culte, pe când împăratul Teodosie cel
Mare a declarat creştinismul ca „religie oficială de
stat” [2].
Relaţiile Bisericii cu Statul după Constantin
cel Mare aşa de mult s-au întărit, încât împăratul
Iustinian devine „căpetenia civilă a Bisericii” [3],
şi toţi episcopii devin „demintari de stat” [4].
Prin legislaţia sa foarte complexă referitoare
la Biserică (Codex şi Novele), împăratul Iustinian
apare în ipostaza de „pontifex maximul al
Bisericii” [5].
Relaţiile dintre Biserică şi stat s-au înrăutăţit
în timpul perioadei iconoclaste (iconoclaştii erau
luptători împotriva cinstirii sfintelor icoane),
perioadă stârnită de Leon III Isaurul, printr-un
decret de confiscare a icoanelor, emis la anul 725.
Această criză a durat până la 11 martie 843, când în
întreaga Ortodoxie s-a restabilit cultul icoanelor,
iar relaţiile dintre Biserică şi stat s-au îmbunătăţit
din nou, durând până la anul 1453, când a căzut
Constantinopolul sub turci, iar Imperiul Bizantin
s-a prăbuşit.
Deşi străină şi anticreştină, stăpânirea
turcească venea însă cu acelaşi sistem feudal în
ceea ce priveşte orânduirea socială. Noua
stăpânire n-a alungat de pe poziţiile lor pe ierarhii
şi slujitorii Bisericii, ci a încercat să le restrângă
mijloacele economice de care dispuneau.
Conducerea Bisericii a aceptat noua stăpânire
turcească ca pe o stăpânire legitimă, căreia i-a dat
cuvenita ascultare. Sultanii turci şi-au asumat o
seamă din drepturile împăraţilor bizantini, ca şefi
de stat. Astfel, Biserica a recunoscut sultanului
dreptul de a investi pe patriarhii

Constantinopolului, iar sultanul l-a recunoscut pe
patriarh, nu numai în calitatea sa de căpetenie
religioasă a creştinilor, ci şi în calitate de
conducător al acestora, adică etnarh sau
reprezentantul creştinilor în imperiu. Paralel cu
viaţa publică turcească s-a dezvoltat şi viaţa
publică creştină în limba şi cultura greacă [6].
Dacă ne referim la relaţiile Bisericii
Ortodoxe Române cu statul, vedem că aceste
relaţii erau foarte strânse, mai ales în evul mediu,
când pentru Biserică şi statul român, Pravila lui
Matei Basarab (1652) şi Exabiblosul lui
Constantin Armenopolos (1345) au constituit
principalele coduri de legi pentru stat şi pentru
Biserică, până în vremea lui Cuza-Vodă [7].
Cuvintele Mântuitorului „Daţi Cezarului ce
este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui
Dumnezeu” [MATEI 22,21; LUCA 20,25],
Biserica Ortodoxă Română le-a respectat şi chiar
în cei mai negri ani de stăpânire comunistă care a
durat între anii 1948-1989, dând Cezarului mai
mult decât i se cuvenea, ca de exemplu preoţi
martiri care au fost supuşi la tot felul de chinuri în
închisorile comuniste. Acest martiraj al oamenilor
Bisericii Ortodoxe Române din această perioadă,
suferinţele pe care le-au îndurat din partea
regimului totalitar-comunist, care a încălcat în
modul cel mai grosolan cele mai elementare
drepturi ale omului, scoate în relief faptul că
Biserica nu a fost aservită puterii comuniste cum
au susţinut corifeii Bisericii Greco-Catolice. Întradevăr, o oarecare supunere faţă de autorităţi în
această perioadă exista, pentru că dacă Biserica
întru totul nu se supunea stăpânirii, puteam ajunge
ca şi Albania, un stat declarat ateu, şi atunci cine
mai răspundea de mântuirea credincioşilor?
Oricum a fost regimul totalitar comunist,
Biserica Ortodoxă Română a fost alături de popor:
copiii au fost botezaţi, tinerii a fost cununaţi,
morţii au fost înmormântaţi, deci Biserica şi-a
menţinut existenţa în timpul acelui regim. Şi mai
mult decât atâta, la serviciile Bisericii au recurs şi
activiştii de partid, oameni ai armatei, miliţiei şi
securităţii, deoarece credinţa în Dumnezeu a fost
sădită adânc în sufletele acestora „în timpul celor
şapte ani de acasă”. Este adevărat că se făceau în
secret cununiile şi botezul copiilor, chiar şi
înmormântările, dar nu s-au rupt de asitenţa harică
a Bisericii. De asemenea, nici Biserica nu le putea
refuza serviciile sale unora ca aceştia, chiar dacă
au prigonit-o, pentru că nici Mântuitorul n-a
refuzat să vindece pe sluga sutaşului din
Capernaum, deşi acesta era păgân.
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1. Biserica Ortodoxă Română şi prigoana
comunistă.
Este un adevăr general necontestat că această
instituţie a fost nedespărţită de poporul nostru, în
zbuciumata lui istorie, din veac în veac. Au
mărturisit-o, cu scrâşnet din dinţi, până şi
manualele şcolare din epoca apocalipticului
dictator. Pentru vremea noastră, ea are o evidenţă
specifică [8].
Poate este cazul să amintim, mai înainte,
problema raporturilor dintre Stat şi Biserică. În
consecvenţă şi bună tradiţie bizantină, acestea au
fost acolo mai totdeauna relaţii de colaborare şi de
simfonie ale celor două puteri. Biserica
propovăduia credinţa ortodoxă în cuprinsul
întregului imperiu în schimbul unităţii morale a
societăţii şi a cultivării înaltelor valori culturalartistice. Statul apăra Biserica şi-i garanta libera
exercitare a cultului şi a celorlate activităţi [9].
La noi, după anul 1948, Biserica a fost
teoretic despărţită de Stat – care a adoptat o
ideologie ateistă –, dar în fapt manipulată uneori şi
limitată la desfăşurarea cultului în locaşurile sacre.
Activitatea ei de propovăduire în largul societăţii
era considerată propagandă religioasă şi pedepsită
prin lege. În acelaşi cadru redus se practica şi
acţiunea ei filantropică. În schimb, afirmarea
sistematică a ateismului de stat era protejată de
nenumărate forme legale, susţinându-se prin
instituţii specializate şi ascunse. Legiferarea
aceasta şi-a atins scopul în mare parte, deoarece
activităţile „educative” ale tineretului se
organizau duminica. Pe de altă parte, munca în trei
schimburi – cu ziua de odihnă mutată miercuri sau
joi – împiedica participarea oamenilor la orele de
cult [10]. Învăţământul religios s-a legiferat doar
pentru viitorii slujitori ai altarului, studentele fiind
respinse din principiu. Locaşuri de mare valoare
istorico-artistică şi de evlavie renumite au fost
demolate cu formalităţi grăbite, iar unele mănăstiri
au ajuns să fie desfiinţate într-o noapte. Datorită
măsurilor restrictive concertate la diferite nivele,
păstorii au rămas singuri, fiind retribuiţi din
bugetul Statului cu o dotaţie de 680 lei (jumătatea
salariului minim al uni om de serviciu
necalificat!), cu drept de completare, acolo unde
se putea şi în măsura în care era posibil. Zeci de
ani, pensiile soţiilor de preoţi au numărat doar
câteva sute de lei. Nu mai deschidem dosarele
fiilor slujitorilor altarului, condamnaţi să fie
cetăţeni de rang inferior şi excluşi practic din viaţa
societăţii.
O dată cu alte condiţii vitrege, greutatea
rezistenţei bisericeşti de atunci s-a mărit cu

absenteismul acelor enoriaşi care nu au mai călcat
pragul vreunui lăcaş de cult cu zecile de ani. În
acest caz, ei au rămas creştini numai cu numele, în
fapt devenind membri de partid ateu în masă. În
schimb, ştiuţi şi neştiuţi, împuterniciţi civili ai
Departamentului Cultelor „au ajutat” pe preoţi în
activitatea lor cotidiană, spionându-le fapta şi
predicile.
Dar acţiunile oamenilor şi îndeosebi ale
conducătorilor nu pot fi tăinuite până la sfârşit. Ele
ies la iveală, spre aprecierea istoriei, chiar şi atunci
când sunt departe în faldurile unei mincinoase
„epoci de aur”. În felul acesta începe să se
contureze clar astăzi cealaltă componentă
religioasă a rezistenţei poporului român faţă de
dictatură, rezistenţă care cândva a însemnat un
adevărat calvar.
Şi la asediul Constantinopolului, unitatea şi
moralul puţinilor ostaşi de pe metereze au fost
întărite de rugăciunile călugărilor şi ale femeilor
din biserici, ca şi trasul clopotelor parohiilor [11].
Datorită acestei asistenţe faţă de „cei
prigoniţi pentru dreptate”, nenumăraţi slujitori ai
altarelor au umplut ei înşişi temniteţele
totalitarismului [12]. Totuşi, preotul Ioan Şt.
Boboc din Scărişoara Cislăului – Buzău a
desfăşurat un sfânt apostolat creştinesc şi
românesc în zeci de parohii din Muntenia şi
Ardeal, în care a fost mutat la ordin. Cei 21 de ani
de puşcărie grea ai preotului Gheorghe Calciu
Dumitreasa, cei 16 ani ai preotului Constantin
Voicescu din Bucureşti, cei 10 ani ai preotului
Gheorghe Dumitriu din Iaşi, constituie lanţul de
aur al aceleaşi suferinţe la datorie pentru slava
Domnului şi dragostea de oameni.
De altfel, tot al treizecilea preot ortodox al
ţării a cunoscut detenţia şi dizgraţia ce i-a urmat
până în decembrie 1989.
Profesorul de teologie Nichifor Crainic, tot
pentru propovăduire ortodoxă a trebuit să
ispăşească ani grei de puşcărie. Când savantul
istoric bisericesc Teodor N. Popescu a demascat
masacrele pe care polonezii le-au suferit la Katyn,
răzbunarea opresorilor nu a întârziat să se
manifeste sub forma multor ani de închisoare.
Mai aproape de zilele noastre, gânditorul de
recunoaştere europeană, Pr. Prof. Dumitru
Stăniloae, a putut conferenţia la Universităţile din
Munchen, Oxford ş.a., dar nu i-a fost îngăduit să
apară la pupitrul Televiziunii din patria sa decât în
primele săptămâni ale libertăţii. Cei 6 ani de
detenţie comunistă ai P.C. Sale au atârnat greu în
impunerea acestei interdicţii.
Dintre atâţi ierarhi surghiuniţi din eparhiile
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lor în anii obsedantelor decenii, Episcopul Nicolae
Popovici al Oradiei a murit departe de ai săi, cu
plămânii sfârtecaţi de suferinţă.
Nu este acum momentul să amintim în
detaliu pe numeroşii clerici cărturari, care au
luptat cu arma scrisului şi a Adevărului împotriva
totalitarismului. Suportând cinicele amputări
sufleteşti, faptele lor se dovedesc conforme
adevărului şi voii lui Dumnezeu în revendicările
oamenilor. Astfel, Biserica a învăţat că are datoria
să părăsească pe Nabucodonosor şi să stea alături
de Cirus, de Constantin şi de Justinian.
Grijile omului cinstit şi suferinţele poporului
înlănţuit, ea le-a cunoscut însă şi le-a împărtăşit
fără contenire. Când soţul şi fiul unei mame au fost
arestaţi, preotul a aflat-o cel dintâi, întărindu-i
nădejdea în căderea tiraniei. A consolidat-o apoi
prin ceasurile de rugăciune şi a încurajat-o zilnic
cu ştirile bune venite prin unde eterice în fapt de
seară. El i-a scris rândurile destinate deţinutului şi
a acordat ajutor celui prigonit, celui urmărit, fie
chiar şi sub numele ocolit al pomenii creştineşti.
Prin evidenţa paremiei biblice, i-a arătat că nu este
trainic decât ceea ce se întemeiază pe dreptate şi pe

adevăr. Când a sfinţit existenţa creştinului prin
ceasurile sărbătorii, i-a întărit rezistenţa lui
sufletească, neştiută, pentru cele ce aveau să vină.
De aceea, datorită nevăzutelor străfunduri, tinerii
noştri au scandat pe baricadele Libertăţii:
„Dumnezeu este cu noi!”. Tot aici trebuie să
căutăm şi sursele sentimentului cu care românul a
întâmpinat rigorile cenzurii şi ale umilinţei. Ne
gândim în treacăt la Prea Cuviosul Arhimandrit
Bartolomeu Anania (din 1993 Arhiepiscop al
Vadului, Fleacului şi Clujului şi din 25 martie
2006 Mitropolit al Clujului), la Arhimandritul
Benedict Ghiuş. Astăzi vedem bine şi parcă nu ne
vine să credem că speranţa în judecata imanentă,
care a căzut asupra tiranilor „la plinirea vremii”,
speranţă pe care slujitorii altarelor au purtat-o şi au
sădit-o şi în sufletele altora, nu a fost zadarnică.
Prin intermediul mamelor, tinerii parohiilor
noastre au devenit Eroi ai Libertăţii, ai adevărului
social şi ai demnităţii naţionale. În acest sens, ei se
aseamănă cu Sfântului Mucenic Nestor, luptător
împotriva păgânului Lie, şi Sfântului Marelui
Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă, care a
omorât balaurul întunericului [13].

Note
Note bibliografice şi însemnări:
[1] Arhid. Prof. Dr. Ioan N. FLOCA – Drept canonic ortodox şi legislaţie bisericească – vol. 2, pg. 279-230;
2] Idem, pg. 297;
[3] Idem, pg. 299;
[4] Ibidem;
[5] Ibidem, pg. 299-300:
[6] Idem, pg. 304;
[7] Idem, pg. 306;
[8] Pr. Conf. dr. Gheorghe I. DRĂGULIN – Iubi-te-voi Doamne! (Pagini de publicistică religioasă), ALL
EDUCAŢIONAL, pg. 106;
[9] Ibidem;
[10] De un astfel de regim am avut şi eu parte. Atât înainte de satisfacerea stagiului militar obligatoriu (1984-1986) cât şi
după (1987-1989), fiind muncitor la uzina UNIO Satu-Mare, aveam ziua de odihnă sâmbăta care se respecta cu stricteţe în
lunile de iarnă, iar la IPSUIC Satu-Mare, lunea (dar aici se mai putea jongla cu şefii), invocându-se problema curentului
electric, duminica având obligaţia de a merge la muncă, fiind declarată zi normală de lucru. Cei care erau în schimbul 1, nu
puteau participa la Sfânta Liturghie. Dacă sărbătoarea Naşterii Domnului cădea în timpul săptămânii, cei ce lucrau în
schimbul 1, nu puteau participa la Sfânta Liturghie, iar cei din schimburile 2 şi 3, fiind obiceiul de umblat la colindat, cu
tristeţe, nu beneficiau de această plăcere de a umbla la colindat.
[11] Doamne ajută! Suntem în anul 2020, nu în anul 1453. La asediul Constantinopolului, ostaşii au fost ajutaţi de
rugăciunile călugărilor şi a femeilor din biserici şi totuşi turcii au câştigat cetatea. Guvernanţii noştri în vremea unei
„pandemii”, un virus nevăzut, echivalent cu o gripă, nu s-au sfiit să interzică participarea credincioşilor să se roage în
biserici în Postul Mare şi de marele praznic al Învierii Domnului, precum şi în duminicile următoare, iar prin acest gest eu,
cu toată responsabilitatea, îi consider adevăraţii duşmani ai poporului. Bizantinii, ajutaţi de rugăciuni, au pierdut
Constantinopolul, iar noi ce să zicem că în vreme grea de pandenie, conducătorii au închis bisericile pentru credincioşi,
deşi Biserica este izvor de tămăduiri! Creştinii atunci au luptat eroic împotriva turcilor, creştinii noştri de astăzi au plecat
capetele şi au ascultat pe cei ce le-au vorbit de un inamic nevăzut – coronavirusul. Mai mult, au fost cazuri de „creştini”
turnători. Dacă au sesizat că undeva sunt credincioşi la biserică sau la mănăstire, repede au alertat poliţia. Se pare că ne
întoarcem la o prigoană împotriva Bisericii, mai ceva ca în perioada stalinistă.
[12] Aici iarăşi putem face o paranteză. Atunci slujitorii altarelor au umplut temniţele comuniste, astăzi, în vremea
pandemiei, slujitori ai altarelor şi credincioşi au îngrăşat bugetul de stat plătind amenzi uriaşe, cum a fost cazul din Parohia
Recea, jud. Maramureş, când preotul a fost amendat cu 20000 lei pentru că au participat credincioşi la Prohodul Domnului
şi credincioşii, fiecare cu 2000 lei. Nici miliţienii ultimilor ani ai dictaturii nu au fost aşa „zeloşi”, lucru cunoscut de către
mine căci un an, ca militar în termen, am patrulat cu ei pe străzile municipiului Baia Mare, dar ei erau preocupaţi de a
descoperi adevăraţi infractori, nu credincioşi care merg la slujba Prohodului Domnului.
[13] Pr. Conf. dr. Gheorghe I. DRĂGULIN – op. cit., pg. 106-109.
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nul 2020, an fatidic pentru omenire, iată
că pentru săucani aduce un sentiment de mândrie
istorică, manifestat prin menţionarea în
documentele vremii, pentru prima oară în anul
1220 - a localităţii noastre sub numele de Predium
Demetrii1. Pană la numele actual al localităţii,
documentele istorice menţionează o serie de
denumiri ca Zendemeter-1346, Szeuka-1570,
Szoka-1850 şi Szodemeter sau Seuca în 1854.
Dar să parcurgem principalele evenimente
istorice din Transilvania şi nord-vestul
Ardealului de la data acestei atestări, până astăzi.
Voievodatul Transilvaniei, al Banatului,
Crişanei şi Maramureşului era deja sub stăpânirea
Coroanei Ungariei, după înfrângerea
formaţiunilor statale româneşti existente aici.
Ocuparea treptată a Transilvaniei, începută în
jurul anului 1000, a durat circa două secole.
Marea majoritate a populaţiei era românească
autohtonă, continuatoare a populaţiei romanice
din Dacia, cu denumiri romano-slave de
localităţi; iar ca formaţiuni administrative existau
districte româneşti, alături de cnezatele de
odinioară. Documentele din secolele XIII-XIV
menţionează pentru zona noastră asemenea
districte ca: Medieş şi Ardud (Satu-Mare), Suplac
şi Vlacău (Zalău) etc.2 Voievod al Transilvaniei la
anul primei atestări documentare era aşa numitul
NEUKA (Nevke), între 1219-1221.
Odată cu ocuparea Transilvaniei, ungurii au
adus aici, treptat, oamenii lor, care s-au integrat în
modul de viaţa al românilor, dar şi-au impus în
timp, printre români, limba şi cultura lor. În afară
de unguri au fost aduşi secuii, care au fost aşezaţi
la hotarele regatului, pentru a păzi teritoriile
ocupate. De asemenea, pentru exploatarea
zăcămintelor miniere şi dezvoltarea
maşteşugurilor şi a comerţului, au fost aduşi
coloniştii germani-saşii, care au fost
improprietăriţi şi ulterior şi-au construit oraşe
înfloritoare ca Sibiu, Braşov, Mediaş etc.
În condiţiile istorice existente, în
Transilvania s-au format comunităţi etnice
puternice de unguri, secui ş saş , care au
conv eţu t ş munc t împreună cu populaţ a
românească de-a lungul secolelor, până în z lele
noastre. Trebu e menţ onat faptul că în toată

per oada stor că de până la al p rea Ardealulu la
ţara mamă d n decembr e 1918, ponderea
populaţ e româneşt a fost major tară,
menţ nându-ş aproape continuu limba şi cultura
românească, iar voievodatul Transilvaniei a avut
o autonomie largă faţă de Regatul Ungariei şi apoi
în cadrul Imperiului Habsburgic
În anul 1541, după bătălia de la Mohacs,
sfârşeşte dominaţia Regatului Ungariei în
Transilvania, când se constituie Principatul
Autonom al Transilvaniei sub suzeranitatea Porţii
Otomane, ca un stat aparte, condus de voievozi
transilvani.3
Anii 1599-1600 aduc prima unire istorică a
ţărilor române (Ţara Românească, Transilvania şi
Moldova) sub Mihai Viteazul. Deşi vremelnică,
această unire s-a putut realiza cu sprijinul
nemijlocit al populaţiei majoritare româneşti din
cele trei provincii, aflate sub stapânirea otomană.
Merită să menţionăm aici luptele de la Goroslău,
pe valea Zalăului, împotriva lui Sigismund
Bathory – principe al Transilvaniei. În amintirea
acestei lupte (august 1601) aici s-a ridicat un
ansamblu monumental numit „Dealul lui Mihai”.
În 1699, prin pacea de la Karlowitz,
Transilvania trece sub stăpânirea Imperiului
Austriac cu urmări nefaste asupra populaţiei
româneşti, care nu este recunoscută, vremelnic,
ca naţiune de sine stătătoare, ţăranii devin supuşi
şi pierd dreptul de proprietate asupra pământului.
Din punct de vedere religios, se produce ruperea
unităţii ortodoxe majoritare, tradiţionale, a
românilor, prin forţarea trecerii la Biserica Unită
cu Roma, care îl recunoaşte pe papa ca şef al
bisericii, confesiunea ortodoxă nu mai este
recunoscută oficial, dar ea îşi continuă
manifestarea.
Revoluţia de la 1848 reprezintă o nouă
etapă de afirmare a comunităţii româneşti din
Transilvania în lupta politică, socială și naţională.
Pe Câmpia Libertaţii de la Blaj, în 5/17 mai,
fruntaşii revoluţiei române au adunat 40.000 de
oameni din toate colţurile Transilvaniei care, în
final, au votat o rezoluţie în patru puncte, printre
care s-a cerut: naţiunea română se declară şi se
proclamă de sine stătătoare şi parte integrantă a
Transilvaniei; libertăţi egale pentru toate
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naţiunile care trăiesc aici. Pentru prima oară în
istoria Transilvaniei, pe Câmpia Libertăţii s-a
strigat: „Noi vrem să ne unim cu ţara” (Ţara
Românească).
Ca urmare a evenimentelor revoluţiei de la
1848, se recunoaşte populaţia românească ca
naţiune a Transilvaniei şi dreptul la confesiunea
ortodoxă, prin constituţia dată de împaratul Franz
Josef la 1863. De asemenea, dieta de la Cluj
votează desfiinţarea iobăgiei în Transilvania,
Banat, Crişana şi Maramureş.
Anul 1867 aduce formarea imperiului
Austro-Ungar, iar Transilvania este din nou
încorporată Ungariei, cu consecinţe nefaste
pentru populaţia românească majoritară. Această
situaţie va dura pană în 1918 când, la sfârşitul
primului război mondial, se desfiinţează imperiul
Austro-Ungar şi are loc formarea statului
naţional unitar român (România Mare), cu
încorporarea tuturor provinciilor româneşti în
Regatul România.
A urmat apoi perioada interbelică, în care
România a cunoscut cea mai înfloritoare
dezvoltare din istoria sa, perioadă care a durat
până la 30 decembrie 1947, când monarhia
condusă de regele Mihai I a fost obligată să
abdice şi se instaureză regimul comunist, impus
de Uniunea Sovietică.
Evoluţia istorică din perioada comunistă
este mai bine cunoscută de generaţia actuală, ea
fiind caracterizată prin distrugerea clasei
burghezo-moşiereşti, prin persecuţii şi crime. La
sate s-a impus colectivizarea forţată şi pierderea
dreptului de proprietate asupra pamântului,
ţăranii au devenit muncitori agricoli. Perioada s-a
menţinut până la revoluţia anticomunistă din
decembrie 1989 când a fost inlăturat regimul
comunist şi s-a revenit la un regim politic cu
adevărat democratic; ţăranii recăpătându-şi
proprietăţile avute, ţara a revenit la principiile
statului de drept şi a devenit membră a NATO şi
a Uniunii Europene.
În semn de omagiu pentru cele 8 secole de
istorie ale localităţii mele natale, eu trăind acum

la Iaşi, am scris câteva versuri, pe care le public în
continuare sub titlul:
Imn pentru SĂUCA
Te-ai născut cu secole în urmă
Din dacii liberi, transilvani,
Ai trecut prin foc şi prin furtună
De-alungul celor opt sute de ani!
Eşti vatra noastră strămoşească,
Colţ de pâmânt ce îl iubim,.
Eşti casa noastră părintească
Ş a c no vrem în pace să tră m!.
Rupta-i fost de mândra ţară,
Avuta-i stăpâni străini de noi,
Ce ne-au negat neamul şi fala,
Ş cred nţa noastră au târât-o în noro .
Dar credinţa cea străbună
Din Ardealul nostru sfânt,
A condus, la Alba, naţia română
Spre reântregire, ca veşnic legământ.
Ai trecut apoi prin comunista eră,
Când pământul cu sila ţi-a fost luat,
Cincizeci de ani ai dus o viaţă austeră
Până când revoluţia din *89 a triumfat.
Astăzi ai câmpii mănoase,
Dealuri cu pomi şi cu vii,
Ai în sat gospodării frumoase
Ş acasă poţ , cu drag, ca să rev !
În memoria eroilor noştri care
Pentru ţară s-au jertfit,
Spre-a lor veşnică onoare
Mândru, falnic, monument am făurit!.
Hai să dăm mână cu mână
Cei cu sânge de săucani,
Să înălţăm vatra străbună
Ş astăz ş de-a pururi peste ani!
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Sfântul Apostol Andrei, părintele spiritual
al Poporului Român
C

Ing. Mircea PÎRLEA
Biblioteca Județeană Satu Mare

uvântul ANDREI își are etimologia în
limba greacă: andria = bărbăție; andreios =
curajos; andros = bărbat. Nume biblic, purtat de
Sfântul Apostol Andrei.
Potrivit datelor biblice, acesta s-a născut
în Betsaida Galileei, pe la începutul secolului I.
Andrei era fiul lui Iona și fratele mai mic al
Sfântului Apostol Petru. Din copilărie fusese
inițiat în pescuit și învățase legea și proorocii.
Foarte de tânăr s-a apropiat de Sfântul Ioan
Botezătorul în pustiul Iordanului, devenindu-i
ucenic.
Într-o zi îl aude pe acesta zicând despre
Mântuitorul: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care
ridică păcatele lumii!” (Ioan I, 29). Apropiinduse de Mântuitorul, Sfântul Apostol Andrei
împreună cu un alt ucenic al Sfântului Ioan
Botezătorul l-au întrebat: „Învățătorule, unde
locuiești și el le-a zis: Veniți și veți vedea!” (Ioan
I, 38-39). Aceștia l-au urmat pe Mântuitorul, apoi
Sfântul Apostol Andrei, mergând la fratele său
Petru, i-a istorisit cele întâmplate, zicând: „Am
găsit pe Mesia – care se tâlcuiește Hristos!”
(Ioan I, 41).
Pe malul Mării Galileei, Mântuitorul îi
întâlnește și le adresează chemarea: „Veniți după
Mine și vă voi face pescari de oameni! Iar ei,
îndată lăsând mrejele au mers după El“ (Matei
IV, 19-20).
Din acel moment, Sfântul Apostol
Andrei, „cel dintâi chemat” la apostolie, a rămas
alături de Mântuitorul, fiind martor la alegerea
celorlalți apostoli, I-a auzit învățăturile și a văzut
minunile săvârșite, patimile și Învierea acestuia.
În dimineața Învierii s-a bucurat văzând pe
Mântuitorul zicând apostolilor: „Pace vouă!”
(Ioan XX, 19). A fost prezent la Înălțarea
Domnului și la Pogorârea Sfântului Duh și, întărit
fiind în credință, primind împreună cu ceilalți
apostoli porunca: „Mergeți în toată lumea și
propovăduiți evanghelia la toată făptura”
(Marcu XVI, 15), a plecat să propovăduiască

cuvântul evangheliei, potrivit sorțului căzut, în
Ierusalim, Iudeea, Galatia și Samaria, iar mai
apoi, precum spune Tradiția. A mers să
propovăduiască în Asia Mică, în Bitinia și Pont,
până la Sinope – port la Marea Neagră, ajungând
pe țărmul Mării Negre până în Dobrogea, Sciția,
Epir și Ahaia.

Sfântul Apostol Andrei
Sfântul Apostol Andrei avea puterea de
tămăduire a bolnavilor. În Sinope a suferit
necazuri și torturi. A fost bătut cu pietre și târât pe
jos, împlinindu-se prin aceasta spusele
Mântuitorului: „Iată Eu vă trimit pe voi ca pe
niște oi în mijlocul lupilor... Nu vă temeți de cei ce
ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă...”
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(Matei X, 16, 28). Prigonitorii, considerându-l
mort, l-au scos din cetate, dar Sfântul ridicânduse nevătămat a venit în Bizanț, unde a hirotonit ca
episcop pe Stahie. Sfântul Andrei reușește să
convertească la creștinism pe Maximila, o
patroană romană al cărui frate Egheat era mai
mare la Curtea Imperială și frate al proconsulului.
Soția acestuia a fost vindecată de o boală grea.
Egheat, fiind închinător la idoli și prigonitor al
creștinilor, văzându-și soția și sora convertite, îl
prinde, îl întemnițează, îl judecă și îl răstignește
cu capul în jos pe o cruce în formă de X –
denumită de atunci „Crucea Sfântului Andrei”, în
localitatea Patras din Ahaia (Peloponez), în ziua
de 30 noiembrie 87. Nu după multe zile, ucigașul
Egheat, căzând într-o râpă, moare greu
chinuindu-se.
Trupul Sfântului a fost luat de către
Maximila dimpreună cu Stratoclis, convertit de
Sfântul Apostol Andrei și hirotonit episcop de
Patara, și așezat într-o raclă dintr-o biserică ferită
de persecutori. Toți cei cu credință curată și
adevărată, bolnavi și sănătoși, atingându-se de
moaște, au primit tămăduiri și mângâieri de-a
lungul veacurilor. De aici, moaștele au fost duse
la Constantinopol, de către Sfântul Artemie, la
anul 357, în vremea domniei împăratului
Constanțiu, fiul lui Constantin cel Mare, cu
prilejul sfințirii Bisericii Sfinții Apostoli. În
secolul IX au fost mutate la Tesalonic, la Atena,
iar înainte de cucerirea Constantinopolului de
către turci la 1453, au fost duse la Patras, iar de
aici la Roma. Racla cu capul Sfântului Andrei a
fost înapoiată la 26 septembrie 1964 de Biserica
Romano-Catolică, în timpul Papei Paul al VI-lea,
Bisericii Greciei, ca semn al dragostei frățești,
restabilită între cele două Biserici, fiind depusă în
Catedrala Mitropolitană din Corint.
Sfântul Apostol Andrei este părintele
spiritual al poporului român și biserica îl
prăznuiește în fiecare an, în ziua de 30 noiembrie.
Creștinarea geto-daco-romanilor s-a făcut
deodată cu romanizarea lor, așa că noi, românii
am apărut în istorie, dintru început, ca români și
creștini. După tradiția creștină, în provinciile
nord-vestice ale Asiei Mici, în care locuia și o
populație traco-frigiană, și la traco-geto-daci, a
predicat Sfântul Apostol Andrei. Tradiția este
păstrată de istoricul Eusebiu de Cezareea (+340),
consemnând relatările mai vechi de un secol ale
scriitorului alexandrin, Origen, reluate, în secolul

al XIX-lea, de istoricul bizantin Nichifor Calist,
relatându-se că în Sciția, pe care cei mai mulți
istorici o identifică cu Sciția Minor sau Dacia
Pontică (Dobrogea), de la gurile Dunării, a
predicat Sfântul Apostol Andrei. Iată însuși
cuvântul istoricului Eusebiu: „ Când Sfinții
Apostoli și ucenici ai Mântuitorului nostru s-au
împrăștiat peste tot pământul locuit, Toma,
precum cuprinde tradiția, a luat (spre
evanghelizare) țara Parților, Andrei, Sciția...
Acestea sunt istorisite întocmai de Origen, în
cartea a III-a a Comentariilor asupra Genezei.”
După o veche tradiție, păstrată de
locuitorii Dobrogei, Sfântul Apostol Andrei,
sosind în părțile acestea, s-a oprit cu însoțitorii săi
pe plaiul dregătorilor Cutuson și Dura, în satul
Cusgun, numit în prezent Ioan Corvin. La
marginea satului se află o pădure care adăpostește
două peșteri, una mai mică și alta mai mare, care
au servit Sfântului Apostol Andrei și însoțitorilor
săi, ca loc de odihnă și închinare. Aceste peșteri
au fost folosite ca locașuri de cult pentru primii
creștini ai Sciției Minor (Dobrogea), convertiți la
credința creștină de Sfântul Apostol Andrei, între
care cei mai numeroși erau geto-daco-romanii.
Sfântul Apostol Andrei a putut propovădui
credința în Hristos prin cetățile: Histria, Tomis
(Constanța), Callatis (Mangalia), Dionysopolis
(Balcic) și a făcut ucenici dintre schimnicii
dacilor închinători lui Xamolxe, arătând pe
adevăratul părinte al luminilor, pe Hristos,
lumina lumii. Prin predică și minuni a convertit
pe mulți din cetățile dacice, așezate pe Dunăre, pe
malurile râurilor mari, precum și în păduri și
munți. Credem că el, ca și ceilalți apostoli, a
rânduit episcopi și preoți în cetățile Pontului
Euxin, care i-au continuat mai apoi lucrarea de
încreștinare a locuitorilor de aici. În sprijinul
evanghelizării românilor de către Sfântul Apostol
Andrei vin și unele colinde și creații folclorice
păstrate până azi. Prin părțile de sud ale Dobrogei
întâlnim răspândită balada numită „Peștera
Sfântului Andrei”.
Străromânii au numit „Undrea” luna lui
decembrie, în amintirea Sfântului Apostol
Andrei, care se sărbătorește cu o zi înainte de
începutul acestei luni. Deci, cuvântul Sfintei
Evanghelii, pe teritoriul patriei noastre, a fost
semănat de „Întâiul chemat” al Mântuitorului la
propovăduire, de Sfântul Apostol Andrei, care a
devenit, prin aceasta, izvor din izvorul
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Mântuitorului. Pe nescrisul certificat de naștere al
poporului român au stat dintru început cuvintele:
român și creștin.
Informații referitoare la Sfântul Apostol
Andrei găsim în documente vechi: în Sinaxarul
Bisericii de Constantinopol, în Doctrina siriană
a Apostolilor și în Omilia lui Pseudo-Atanasie. În
secolul al VIII-lea, monahul și preotul Epifanie
dă la lumină lucrarea sa intitulată Viața, faptele și
sfârșitul Sfântului și lăudatului Apostol Andrei,
cel dintâi chemat. Simeon Metafrastul, în secolul
al X-lea, om de stat bizantin, scrie Viețile
Sfinților, aducând amănunte folositoare cu
referire la viața Sfântului Apostol Andrei. În

secolul al XIV-lea, istoricul bizantin Nichifor
Callist amintește în scrierile sale faptul că Sfântul
Apostol Andrei a propovăduit cuvântul
evangheliei și în „pustiurile scitice”. Jacques
Benigne Bossuet (1672 – 1704) – prelat, orator și
scriitor francez scrie Panegiricul Sfântului
Andrei, apostolul – predică ținută la Paris în 30
noiembrie 1668, iar Paul Cludel (1868 – 1955) –
poet, dramaturg și eseist francez scrie Corona
benignitatis anni Dei, „Sfântul Andrei” la anul
1915. În cinstea Sfântului Andrei au fost pictate
nenumărate icoane. Multe biserici și așezăminte
creștine îl au drept ocrotitor, iar o mulțime de
credincioși îi poartă numele.
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Muzicieni sătmăreni
pe scenele naționale și internaționale
P

Prof. Emilia BELEANU

rintre „orașele muzicii” pe care le trecea în
revistă muzicologul George Sbârcea în cartea sa
cu același nume, se afla și Satu Mare. Pentru a
justifica această paradigmă, se aduceau o serie de
argumente, mai ales legate de istoria orașului,
evoluția localității din punct de vedere economic,
social, cultural, de existența unor instituții ce
reprezintă cultura sătmăreană, mai ales
Filarmonica, Teatrul și Școlile de Artă.
Cred cu tărie că această sintagmă, „orașele
muzicii”, se potrivește cel mai bine astăzi, când
Satu Mare este reprezentat cu cinste de o serie de
muzicieni care s-au format aici, și care sunt
apreciați și recunoscuți pe mari scene din țară și
străinătate. Subiectul mă interesează cu atât mai
mult cu cât majoritatea s-a format în cadrul
Liceului de Artă „Aurel Popp” din Satu Mare,
instituție care în acest an școlar a împlinit 50 de ani
de existență. De asemenea, în această școală miam desfășurat întreaga mea activitate de profesor,
iar o parte dintre acești-, astăzi muzicieni de
prestigiu, mi-au fost elevi. De aceea, consider o
datorie faptul de a reliefa câteva personalități care
merită să fie mai mult cunoscute, prin prisma
operelor pe care le crează sau le interpretează.
Nu demult, s-a desfășurat la Muzeul de Artă o
expoziție comemorativă – Ion Popdan – însemnat
om de cultură sătmărean, pictor, poet, profesor și...
teolog. A fost un gest merituos al familiei și al
muzeului de a readuce în atenție opera regretatului
artist plastic sătmărean, familie în care s-au
armonizat perfect artele plastice cu muzica.
Claudia Popdan, profesor de canto în Satu Mare,
și printre primii directori ai Liceului de Artă
„Aurel Popp”, a format de-a lungul carierei artiști
apreciați pe scenele lirice: Corina Circa,
mezzosoprană la opera din Cluj-Napoca și la cea
din București, Mariana Riț, Agneta Contraș, la
opera din Timișoara, Luiza Fatyol, soprană la
opera din Düsseldorf – Germania. De asemenea,
pe plan local este bine cunoscut tenorul și
profesorul Marius Boroș, care a cântat și pe scena
operei din Cluj-Napoca, și Roxana Cheresteș,
profesor de canto.
Unul dintre cei mai talentați muzicieni
sătmăreni este Vlad Răceu, absolvent al Liceului
de Artă din Satu Mare și al Academiei de muzică

„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, printre
mentorii săi fiind violoniști de talie internațională
ca Liviu Prunariu, Gabriel Croitoru sau Silvia
Marcovici. La Satu Mare a studiat vioara cu tatăl
său, Daniil Răceu, concertmaistru în orchestra
Filarmonicii „Dinu Lipatti”, la rându-i un apreciat
violonist. Luminița Răceu, mama lui Vlad, este și
ea absolventă a liceului de artă sătmărean și
violonistă în orchestra filarmonicii.
În prezent, Vlad Răceu este lector universitar
la catedra de vioară de la Conservator și susține
cursuri de măiestrie în orașe din țară, precum
Arad, Deva, Sibiu, Cluj-Napoca, Baia Mare și
Chișinău. A concertat în Germania, Elveția,
Ungaria, Olanda. Violonistul abordează un
repertoriu foarte variat, dovedind o tehnică
desăvârșită, mai ales că acordă viorii o timbralitate
apropiată intonației vocii umane. Fiind pasionat al
muzicii de cameră, el este și fondator al formației
clujene „Transilvanian Piano Trio”, aducând în
atenția publicului un repertoriu de mare
popularitate.
În 2007, Vlad Răceu a obținut Locul I la
Concursul Internațional „Stefan Ruha”, în același
an obținând și Marele Premiu la Concursul
Internațional „Remember Enescu”. Fiind solist
concertist al Filarmonicii „Dinu Lipatti”, este mult
apreciat ce către publicul sătmărean, de fiecare
dată când este invitat la Satu Mare.
Un nume care merită menționat și mai bine
cunoscut de publicul sătmărean este cel al
dirijorului de orchestră Mihaela Cesa-Goje. Este
și ea absolventă a Liceului de Artă „Aurel Popp” și
a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din
Cluj-Napoca, specialitatea dirijat, la clasa prof.
Florentin Mihăescu. Palmaresul succeselor
obținute pe parcursul carierei sale este
impresionant. În anul 2011, Mihaela Cese-Goje a
fost selectată, dintre 160 de candidați, pentru
celebrul Master-class cu Bernard Haitink, în
cadrul „Lucerne Festival String Orchestra”. În
același an intră într-un Master-class al unuia dintre
marii dirijori ai lumii – Gustavo Dudamel,
ajungând astfel să dirijeze „Los Angeles
Philarmonic”, apoi orchestrele „Baltimore
Symphony” și „Colorado Symphony” din SUA.
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Pentru aceste succese a primit distincția „Women
Conductor Grant”, din partea Ligii orchestrelor
simfonice americane.
În România, Mihaela a dirijat orchestrele
simfonice din Cluj-Napoca, Arad, Oradea, Târgu
Mureș, Satu Mare. În prezent, Mihaela deține titlul
de Conferențiar universitar la Academia de
Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.
Un alt muzician sătmărean este clarinetistul
Răzvan Cosmin Poptean, și el fost absolvent al
Liceului de Artă „Aurel Popp” din Satu Mare și al
Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din ClujNapoca. Răzvan este fiul cunoscutei interprete de
muzică populară din Țara Oașului Maria Poptean.
Actualmente este lector universitar la academia
muzicală clujeană, fiind coordonatorul
Concursului Internațional de Muzică „Gheorghe
Dima”, care reunește soliști instrumentiști din
întreaga Europă și din lume. Demn de remarcat
este faptul că Răzvan Poptean a cântat în
Orchestra Națională de Tineret, sub conducerea
dirijorului Cristian Mandeal. În aceeași orchestră
a cântat și violonista Roxana Bârsan, fiica unei
familii de instrumentiști al Filarmonicii „Dinu
Lipatti” din Satu Mare, fiind și ea absolventă a
liceului de artă sătmărean.
Un nume cu care sătmăreni se pot mândri este
cel al compozitorului Dan Variu, și el absolvent al
Liceului de Artă „Aurel Popp” și al Academie de
Muzică „Gheorghe Dima” – clasa de compoziție a
profesorului Peter Tűrk. A continuat masteratul cu
un reputat compozitor român, Cornel Țăranu, și
doctoratul cu Cristian Misievici. Titlul tezei de
doctorat, „Stilul ca parametru”, se regăsește în
conținutul aparte al compozițiilor sale, îmbinând
folclorul românesc cu jazzul, folclorul oșenesc cu
folclor turc-musulman și muzică contemporană.
Au rezultat, astfel, lucrări reprezentative:
- Poveste românească – lucrare realizată în
colaborare cu Opera Națională din Cluj-Napoca,
cu ocazia Centenarului României, având
premiera în noiembrie 2018. Este o operă despre
istoria poporului român, din vremuri arhaice,
până în zilele noastre;
- Noi umblăm să colindăm – un complex de
prelucrări de folclor oșenesc și maramureșean,
combinat cu stil baroc, care a fost interpretat de
mai multe ori de corul Filarmonicii
„Transilvania” din Cluj-Napoca (al cărui membru
este și Dan), dar și de grupul de muzică
tradițională „Icoane”, condus de artistul și
profesorul Ioan Bocșa;

- La belciugu mirelui – este o meditație
asupra unei balade populare din Țara Oașului,
care a fost interpretată atât de Filarmonica
„Transilvania” din Cluj-Napoca, cât și de
Filarmonica Națională din Chișinău.
Lucrările sale sunt cu atât mai valoroase cu cât
puțini compozitori au valorificat folclorul inedit al
Țării Oașului.
Un dirijor mult apreciat în prezent este Andrei
Feher. Și-a început educația muzicală în Satu
Mare, la Liceul de Artă, fiind fiul unei familii de
muzicieni. După clasele primare, familia s-a mutat
în Canada, unde Andrei și-a continuat studiile
muzicale, în final absolvind Conservatorul din
Montreal. În 2011 s-a orientat către dirijat,
devenind, la doar 22 de ani, cel mai tânăr dirijor al
Orchestrei Simfonice din Quebec. În 2013 a dirijat
concertul de închidere al Festivalului de Tineret
din Praga. Notorietatea câștigată atât de repede i-a
deschis calea unor colaborări cu mari dirijori ai
lumii, ca Zubin Mehta, Valery Gergiev, Thomas
Hengelbrock, iar în 2014 a fost numit asistent al
directorului muzical al Orchestrei din Paris,
dirijând orchestra „La Philharmonie din Paris”. El
a mai dirijat și orchestra din Toulouse – Franța,
orchestra de cameră din Lausanne, orchestra din
Monte Carlo, dar și Orchestra Națională Radio din
București și Orchestra Filarmonicii „Dinu Lipatti”
din Satu Mare.
Cred că nu este puțin lucru să avem un număr
însemnat de muzicieni care provin din Satu Mare
și au studiat la liceul nostru de specialitate. Am
mai putea nominaliza pe: Murgu Dorel, dirijor al
orchestrei simfonice din Valladolid – Spania,
Szabo Eduard, flautist în orchestra Națională a
Franței, Nicoleta Ardelean, soprană la Opera din
Constanța, care a cântat și la opera „La Scala” din
Milano, dar a fost prezentă și în județul Satu Mare
în cadrul unor acțiuni culturale desfășurate la
Ardud și Satu Mare.
Am considerat că abordând o temă despre
muzică în revista Eroii Neamului nu este un lucru
inoportun. Faptele eroilor au inspirat dintotdeauna
pe creatorii de artă, deci și pe creatorii de muzică,
rezultând adevărate capodopere. „Imnul eroilor”,
compus de Ionel Brătianu în anul 1918, este cântat
mereu la festivitățile de omagiere a eroilor români
din toate timpurile și locurile. Eroii neamului în
muzica compozitorilor români ar putea fi o temă
frumoasă, care ar îmbina fericit istoria cu muzica.
Mulțumesc redacției pentru onoarea de a face
parte dintre colaboratorii revistei Eroii Neamului!
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Creație, educație, tradiție sau „Dar din dar...”
Prof. Cristina Gloria OPRIȘA

A

fi creator este un dar, căci prin talantul
primit, tu, dăruitul, devii un darnic, un generos,
unul dintre aceia ce știu a aplica altruist zicerea
„dar din dar se face rai”.
Dacă, pe lângă darul talantului, tu mai ești de
profesie și educator, lucrurile se amplifică și ai, pe
lângă bucuria împărțirii darului tău cu semenii, și
aceea de a crea noi și fecunde pepiniere de
făuritori de frumos.
Sunt artist plastic și dascăl, astfel că am avut
șansa de a forma tineri artiști, fie prin munca mea
la catedră, fie prin activitatea pe care o depun în
calitate de coordonator al Cercului de pictură
„Coloria”. Mulți dintre elevii mei sunt profesori
și artiști, am devenit colegi pe simezele
expozițiilor, ceea ce este o mare împlinire.
Mi-am asumat și calitatea de organizator de
expoziții la nivel național și internațional, precum
și de tabere de creație, aducând în urbea
sătmăreană, și nu numai, arta, bucuria privirii cu
ochiul și cu sufletul.
Copiii membri ai cercului „Coloria” au
devenit la rândul lor ecouri de talent, inocența și
pasiunea lor pentru artă materializându-se în
unicul lăcaș pictat de copii într-o biserică,
biserica „Bunavestire” din Satu Mare, unde s-a
născut „Capela Îngerilor”. Scene din marile
sărbători religioase și împlinirea lor în
contemporan îmbracă pereții lăcașului sfânt cu
imagini de o mare sinceritate și emoție, așa cum
numai copiii le pot realiza.
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Ei, copiii, au fost și participanți la numeroase
expoziții ce au oferit talentului lor recunoaștere
prin numeroasele premii obținute. Recenta
expoziție internațională online „Bundița” sau
concursul „Tradiții” sunt manifestări unde ei au
pus în valoare tradiția neamului românesc - portul
și obiceiurile moștenite din strămoși.
Șansa de a participa la taberele de creație
organizate la Vetiș și Ardud, județul Satu Mare,
sau la Abrud, județul Alba, precum și aceea de a
expune alături de artiștii consacrați la Muzeul de
Artă sătmărean, în cadrul expoziției anuale
„Micul Prinț”, a însemnat și înseamnă
familiarizarea lor cu arta și cu locul unde, poate,
mulți dintre ei vor practica frumosul.
Taberele de creație sunt și ele „cuptoare de
coacere” a viitoarelor creații. Locul în care se
desfășoară acestea nu este ales întâmplător, el
fiind de fiecare dată izvor de inspirație pentru
valoroase creații ce înfățișează meleaguri și
semne ale trecerii oamenilor pe aceste meleaguri.
Fiecare expoziție este un dar, ea înseamnă
trăiri, trudă, talent, toate oferite cu generozitate
publicului. Mai mult, ea este un mesaj pentru
privitori - mesaj de emoție, bucurie și
recunoștință. Troițe, case străbune, peisaje,
oameni ori fapte de vitejie, toate acestea renasc
prin talent și sunt redate, prin talanții înmulțiți,
tuturor celor deschiși a le primi, iar noi, ca
făuritori de frumos, suntem mâna pe care
creatorul a înzestrat-o pentru a dărui.

Scrisoare către cei de acasă
Vasile NEGREANU
Suflete auzi cum ochii-mi văd plecarea
Din plaiul meu, născut să plângă greu de
stele
Și cum se-ndreaptă pumnii, pământului
cărarea
Refugiului s-o curme din locurile acele!
Suflete tu vezi cum mama, tata, plâng
Rămași în pragul casei să-ntrebe pe
orișicine
De fiul lor plecat. Și Doamne, câte
strâng
Dureri în ochii lor și cine să-i aline?
Suflete, tu știi, albite mâini întorn
Spre sfinții din biserici sculptați pe
lemn, imagini
S-aștept în miez de noapte, durerile din
corn
Să-mi dea napoi pe plaiu-mi cer căzut pe
margini.
Suflete, mă crezi, la mamă-mi scriu
scrisoare
Iar tatălui nădejdea, s-o facă-n mână
coasă,
Că știu: plecarea mea pe mama mult o
doare
Iar tatăl meu ar vrea să fiu curând acasă,
Mamă,
Durerea mea e grea
Și-o simt cu mândra stea
Ce-a răsărit nu demult
Pe cer ca s-o ascult,
Cum tainic îmi spune

Ce trist soare apune
La voi, în fiecare zi,
Doamne, Doamne, ce-o mai fi?
Mamă,
Mă doare c-am plecat
Dar Dumnezeu de le-o dat
Amurgirile, rătăcirile
Le-om purta
C-o veni vremea de-om răzbuna
Ș-a mea și durerea ta.
Frații m-au primit, m-au primit
Cu lacrimi în ochi și-au presimțit
Că m-oi întoarce lângă tine
Că știu că ți-e dor de mine,
Să plângi mamă, să-i înece
Pe dușmani lacrimi și să-i sece
Durerea ta, durerea ta
O mama mea, o mama mea!
Iar tu tată să m-aștepți cu pumnii
Nădejdea mea și-n hunii
Răi să mi-o faci coasă,
Sânge de-i vărsa oi merge –acasă.
Să nu plângi, să nu plângi tată
Ci să-ți strângi durerea toată
Să poți săruta dreaptă luptă,
Năvala lor să fie ruptă.
S-aștepți dragă tată, s-aștepți
Că Dumnezeu e bun cu cei drepți
Și voi veni tată, într-o zi
Și la gând ți-oi odihni,
La gândul tău, la gândul tău,
O, tatăl meu, o tatăl meu!
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