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   nirea Transilvaniei cu România s-a
realizat  prin mijlocirea unui document 
fundamental adoptat de românii ardeleni, mai 
exact de cei 1228 de delegați ai acestor români, 
trimiși în mod democratic la Alba Iulia. 
Documentul este astăzi la îndemâna tuturor, dar 
continuă să rămână puțin cunoscut chiar și de 
aceia care îl menționează.

În ultimii ani s-a discutat, mai potolit sau 
mai înverșunat, despre autonomia teritorială. 
Această discuție a fost legată cel mai adesea de 
așa-zisul Ținut Secuiesc și de minoritatea 
maghiară, pe de o parte și de Transilvana în 
general, pe de altă parte. Ca argument în acest 
sens, al susținerii ideii de autonomie, se invocă de 
multe ori „Declarația”, mai exact „Rezoluțiunea 
Adunării Naționale de la Alba Iulia”, adoptată la 1 
Decembrie 1918. 

Este absolut necesară reamintirea faptului 
că trăim într-o societate relativ democratică (mai 
democratică, în acest moment, decât odinioară și 
decât societățile anumitor țări vecine României, 
inclusiv ale unora dinspre Vest sau Nord-Vest), pe 
care am construit-o cu greu, cu sacrificii umane și 
pe care trebuie s-o apărăm cu orice preț. Or, într-o 
societate democratică libertatea de gândire, de 
conștiință, dreptul de a petiționa și multe altele 
similare sunt nu doar permise, dar chiar garantate 
de Constituție. De aceea, le este îngăduit 
cetățenilor români să ceară autorităților orice sau 
aproape orice. Cu o condiție: cererile lor să se 
bazeze pe Constituție, să se încadreze în legislația 
democratică a statului numit România și în 
reglementările Uniunii Europene. În acest spirit, 
însă, autonomia pretinsă de unele organizații din 
România sau din afara țării nu are nimic de-a face 
cu democrația și nici cu Rezoluția Marii Adunări 
Naționale de la Alba Iulia. Să vedem de ce!

Mai întâi, termenul de autonomie, în 
înțelesul (interesat și adaptat) invocat de petenți, 
nu este folosit decât o singură dată în textul 
Rezoluției respective, anume la articolul al II-lea: 
„Adunarea Națională rezervă teritoriilor sus 

ind ica te  (Trans i lvan ia ,  Bana t  ș i  Ța ra 
1Ungurească ) autonomie provizorie până la 

întrunirea Constituantei, aleasă pe baza votului 
universal”. După cum se vede, este vorba despre 
decretarea autonomiei teritoriilor locuite în 
majoritate de români, unite cu România (circa 
100 000 de km pătrați), teritorii privite în 
întregimea lor.

 În al doilea rând, chiar și acestor teritorii, 
Adunarea le-a acordat autonomie provizorie, 
doar până la întrunirea adunării, alese prin vot 
universal, menite să dea Regatului României o 
nouă Constituție. Toate aceste prevederi s-au 
respectat cu strictețe, iar Transilvania cu Banatul 
și Părțile vestice s-au încadrat definitiv în 
România, fără nicio autonomie, doar după 
îndeplinirea condițiilor indicate. Cei care critică 
neaplicarea Rezoluției de la 1 Decembrie, „uită” 
o chestiune esențială: scopul principal al Adunării
Naționale a fost „decretarea” unirii. Prin urmare, 
punctul nodal al documentului este tocmai unirea 
românilor respectivi și a teritoriilor menționate cu 
România. Iar această unire a fost „decretată” de 
către cei 1228 de delegați, aleși în chip 
democratic și posesori de documente oficiale 
(„credenționale”), încredințate lor de românii în 
cauză. După unire, toți locuitorii, chiar și cei 
nereprezentați la Alba Iulia, în speță, minoritățile 
etnice, au aderat la actul de la 1 Decembrie și s-au 
recunoscut părți integrante ale României. Este 
drept că minoritatea ungară, spre deosebire de 
toate celelalte minorități, nu a recunoscut 
niciodată în mod explicit, global și oficial Unirea 
cea Mare. De aici se cuvine plecat.

Nerecunoașterea actului de la Alba Iulia 
nu dă cuvânt celor care cer autonomia să invoce 
tocmai acest act, pe de o parte respins, pe de alta 
invocat. Dar chiar și așa, principiile în cauză, 
analizate la rece, corect și obiectiv, spun orice 
altceva decât autonomie pentru anumite grupuri 
etnice sau pentru unul dintre aceste grupuri. 
Presupusele prevederi favorabile autonomiei sunt 
invocate uneori în necunoștință de cauză, alteori 

Rezoluția	de	Unire	de	la	1	Decembrie	1918	
de	la	Alba	Iulia	și	chestiunea	autonomiei

Academician,	prof.	univ.	dr.	Ioan	Aurel	POP
Președintele	Academiei	Române
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în mod intenționat, știindu-se că puțini români le 
mai citesc azi sau, dacă le citesc, și mai puțini le 
pot interpreta corect. Orice intelectual român este 
în măsură să citească atent Rezoluția Marii 
Adunări Naționale și să judece singur. Adunarea 
pomenită – după decretarea solemnă a Unirii – a 
stabilit următoarele principii fundamentale: 
„deplina libertate națională pentru toate 
popoarele conlocuitoare”, „egala îndreptățire și 
deplina libertate autonomă confesională pentru 
toate confesiunile din stat”. „Deplina libertate 
națională” este explicată clar, fără putință de 
interpretări paralele și ea însemna, pentru autorii 
Rezoluției, dreptul „popoarelor conlocuitoare” 
de a se „instrui, administra și judeca în limba 
proprie”, de „a fi reprezentate în corpurile 
legiuitoare” ale României, de a fi reprezentate în 
guvernarea țării. 

Ce se poate constata în legătură cu aceste 
principii? Că uneori au fost respectate aproape 
integral, alteori doar parțial. Astăzi, însă, 
maghiarii din România „se instruiesc” în limba 
lor, în mod gratuit și, adesea, cu burse din partea 
statului, de la grădiniță până la doctorat și la 
studiile post-universitare. Nu există program de 
studii superioare, la Universitatea „Babeș-
Bolyai” de exemplu, cerut de maghiari care să nu 
fi fost aprobat de conducerea instituției și de 
organismele statului român. Condiția este cea mai 
generoasă din Europa: să existe cel puțin zece 
doritori care să urmeze acea specialitate. Dar, în 
spiritul discriminării pozitive, se aprobă și 
specializări cu 7-8 cursanți. Prin urmare, pentru 
câte 10 amatori de studii în maghiară sunt plătiți 
de stat câte circa 20 de profesori. Iar dacă nu sunt 
10 doritori de astfel de studii în România, pot veni 
și vin tineri din Ungaria, care, în spiritul 
reglementărilor europene, studiază în România, 
în ungurește, pe locuri bugetate de statul român. 
Mai mult: un student care învață în ungurește 
primește de la stat finanțare dublă (iar unul care 
învață în nemțește primește de 2,5 ori mai mult) în 
raport cu unul care studiază în românește. Sigur, 
au fost și perioade mult mai puțin faste în acest 
sens. Dar niciodată, în România de după 1918, 
sistemul de educație de toate gradele în limba 
maghiară nu a fost oprit, ci doar restricționat, în 
vremea comunismului naționalist (în anii '80 ai 
secolului al XX-lea). Maghiarii din România au 
șansa să fie perfect bilingvi și să poată ocupa orice 
funcție, oriunde în țară, surclasându-i pe etnicii 
români. Din păcate, din cauza politicii păguboase 
a unor lideri, această șansă este adesea pierdută, 

nevalorificată. 
Despre administrația în limba proprie, la 

fel: peste tot în țară, maghiarii sunt reprezentați în 
administrație în proporție cu numărul lor, iar în 
satele, comunele, orașele, municipiile și județele 
unde ei predomină, administrația este, practic, 
maghiară, desfășurată în limba maghiară. 
„Judecarea” se face, de asemenea, în teritoriile 
majoritar maghiare, cu judecători și grefieri 
maghiari. Statul român asigură traducători ori de 
câte ori este necesar. Prin urmare, orice 
împricinat, martor etc. poate vorbi în fața 
instanței, în mod neîngrădit, în ungurește. 

Încă din epoca interbelică, minoritățile 
etnice au avut partide proprii, reprezentate în 
parlament. Când nu au mai avut, atunci vorbim de 
regimuri totalitare, în vremea cărora s-au 
desființat toate partidele, inclusiv cele românești 
(din 1938 și până prin 1944). După 1944, 
maghiarii au condus o vreme Transilvania prin 
„Regionala Ardeal a Partidului Comunist din 
România” și chiar prin „Partidul Muncitoresc 
Român”, iar apoi au fost mereu prezenți în fruntea 
României, în toate organismele centrale, în 
proporție cu numărul lor și chiar mai mult. Azi, 
maghiarii participă la guvernare mereu, inclusiv 
atunci când nu fac coaliție cu vreun partid 
majoritar. În Camera Deputaților și în Senat nu a 
fost vreodată vreo legislatură fără deputați și 
senatori maghiari, în proporție chiar mai mare 
decât cea obținută pe cale electorală. Nu există 
instituție de interes național, cât de cât 
importantă, fără reprezentant/ reprezentanți ai 
partidelor maghiare, de la Banca Națională a 
României până la Institutul Cultural Român. 

Este drept că, în documentul invocat, se 
mai folosește odată cuvântul autonomie (mai 
exact adjectivul „autonom”, cum s-a văzut), 
anume în articolul al III-lea, atunci când se 
vorbește despre „deplina libertate autonomă 
confesională pentru toate confesiunile din stat”. 
Dar aici este vorba, evident, despre religie, despre 
confesiuni și nu numai despre cele maghiare 
(calvină, romano-catolică din Ardeal, unitariană 
etc.), ci despre toate.

Prin urmare, în documentul de la 1 
Decembrie 1918 de la Alba Iulia nu este vorba 
nicăieri despre acordarea autonomiei (teritoriale, 
culturale, regionale, judiciare, administrative, 
politice etc.) pentru vreo minoritate (sau „popor 
conlocuitor”, cum se zicea atunci), ci despre 
asigurarea „deplinei libertăți naționale”, în 
sensurile precizate, anume dreptul de a se instrui, 
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administra, judeca în limba proprie, de a fi 
reprezentate în guvern, parlament etc. Or, toate 
acestea s-au îndeplinit și se îndeplinesc zi de zi. 
Firește, nu există nici aici – ca în orice lucru 
omenesc – perfecțiune. Niciodată, un maghiar nu 
se va simți în România precum în Ungaria, 
„patria-mamă”, cum le place multora să spună. 
Necazul este că unii lideri maghiari vor să 
readucă Transilvania în Ungaria (cum au avut 
iluzia să creadă odinioară), ceea ce nu se mai 
poate. Soluția este aceea de a ne concentra cu toții 
eforturile pentru construirea eficientă și cinstită a 
noii Românii, în cadrul Uniunii Europene și nu 
aceea de a căuta nostalgii medievale, cum ar fi 
autonomiile teritoriale. În condițiile democrației, 
cetățenii români sunt liberi să nu iubească 
România, dar au obligația legală să o respecte. 
Altminteri, ei intră în coliziune cu legea.

De altminteri, „decretarea” unirii 
Transilvaniei cu România, la 1 Decembrie 1918, 
decisă de majoritatea absolută a populației 
Transilvaniei, a fost în acord cu toate prevederile 
internaționale aflate atunci în vigoare și ratificată 
de Conferința de pace de la Paris din 1919-1920, 
revalidată apoi la Conferința de pace din 1946-
1947, recunoscută de alte documente cu valoare 
juridică internațională, deopotrivă înainte și după 
1989. Rezoluția de unire de la Alba Iulia este un 
act complex, de valoare națională și universală. În 
el se enunță o serie de principii general valabile, 
privind libertățile „popoarelor conlocuitoare”, 
privind egalitatea confesiunilor, votul universal, 
libertatea presei, libertatea de asociere, de 
î n t r u n i r e ,  r e f o r m a  a g r a r ă ,  d r e p t u r i l e 
„muncitorimii industriale” etc. Dar, trebuie 
precizat că Parlamentul României nu avea nicio 
obligație de a-l aplica întocmai și imediat în 
ansamblul său. Pentru moment, Parlamentul 
României a luat act de rezoluția menționată și a 
dat putere de lege decretului de unire cuprins 
acolo. Iar singura decizie cu putere de lege din 
rezoluție era unirea românilor și a teritoriilor 
locuite de ei (cuprinse odinioară în Austro-
Ungaria) cu România, iar această decizie a 
devenit lege și în Parlamentul de la București. 
Restul erau principii, idei, recomandări, 
deziderate etc., bune de aplicat într-o societate 
democratică pe cale de a se edifica în viitor. 
Românii nu voiau să se transforme din asupriți în 
asupritori, iar acest lucru – atât cât a fost el 
omenește posibil – s-a respectat. Natural, ungurii 
din Ardeal nu s-au mai putut simți, în Regatul 
României și apoi în România, precum în 

„Ungaria istorică” (în care discriminarea era 
principiu de stat) și nici nu au putut renunța peste 
noapte la mentalitatea de stăpâni, inoculată 
secole la rând. Dar, dincolo de aceasta, trebuie să 
încetăm cu o legendă păguboasă, aceea că 
Rezoluția de la Alba Iulia ar cuprinde în ea 
principiul autonomiei (teritoriale sau de orice alt 
fel) pentru vreo minoritate ori pentru vreun 
teritoriu și că statul român nu a recunoscut și 
aplicat un asemenea principiu. Această idee este o 
contrafacere, care nu duce la altceva decât la 
confuzie, neînțelegere, minciună și chiar tensiune 
etnică. 

Pe de altă parte, în cadrul rememorării 
semnificațiilor Zilei Naționale, s-ar cuveni făcute 
eforturi pentru cunoașterea în detaliu a condițiilor 
din 1918, a celor interne și a celor din vecini, din 
Cehia, Slovacia, Croația, Polonia, Lituania, 
Letonia, Estonia etc. Toate aceste popoare și țări 
din Europa Central-Orientală au reînviat în 1918 
și este firesc să rememoreze acele momente 
fundamentale din istoria lor. Românii și-au făcut 
statul lor unit în concordanță cu alții și cu regulile 
acceptate de comunitatea internațională. 
Altminteri, românii nu sunt sfinți, dar nici 
căpcăuni sau distrugători de identități, cum sunt 
pe alocuri prezentați de unele minți înfierbântate. 
Gândind la anul de grație 1918, ne reunim de 
obicei, oameni și instituții, ca să punem la cale 
ceremonii frumoase, pertinente, cuminți, dar mai 
ales să publicăm volume de izvoare și sinteze, să 
scoatem la lumină noi mărturii de epocă, să 
renovăm clădiri istorice, să primenim și să 
redeschidem muzee, să reparăm străzi care duc la 
cruci și la monumente închinate anului 1918, să 
ridicăm statui și alte imnuri de mărire Regelui 
Ferdinand, Reginei Maria, lui Ion I. C. Brătianu, 
lui Gheorghe Pop de Băsești, lui Vasile Goldiș, lui 
Iuliu Maniu, lui Iuliu Hossu, lui Miron Cristea, 
lui Alexandru Vaida Voevod și câtor altora care au 
lăsat deoparte orice ranchiună spre a se pune în 
serviciul națiunii române. În acest an este mai 
greu să facem asta faptic, dar gândul bun și 
generos nu poate să fie oprit de nimic. Este bine să 
fim în armonie și să funcționăm simfon și 
sincron, așa cum se cade la mare praznic. 
Democrația nu trebuie să devină un paravan 
pentru discriminare, deoarece riscăm să 
periclităm ceea ce marii bărbați de stat menționați 
au construit acum un secol. Iar obligația noastră 
de cetățeni ai României este aceea de a ocroti casa 
noastră comună, de a o păstra, dezvolta și lăsa 
moștenire urmașilor. 

4



    șa după cum menționam în numărul 
precedent, pe raza județului nostru s-au mai 
ridicat în ultima vreme monumente ale eroilor în 
unele localități, însă restricțiile datorate 
pandemiei de coronavirus au amânat sfințirea și 
inaugurarea lor.

Iată că, de Ziua Armatei Române, 25 
Octombrie 2020, homorodanii și-au luat inima în 
dinți și au inaugurat Crucea Pătimirii Noastre, 
obiectiv ce se constituie atât în monument al 
eroilor locali căzuți în cele două războaie 
mondiale, cât și al celor deportați în perioada 
ocupației horthiste de după Dictatului de la Viena 
din 30 august 1940. 

Ideea înălțării unei cruci de dimensiuni mari 
în memoria eroilor și martirilor deportați din 
Homorodu de Mijloc, dar și din celelalte localități 
aparținătoare comunei (Homorodu de Jos, 
Homorodu de Sus, Solduba, Chilia și Necopoi) 
aparține unui fiu al satului, domnul Valer Tătar. 
Pentru ducerea la bun sfârșit a acestei inițiative, 
domnia sa a apelat la Asociația „Codrenii”, 
găsind în președintele acesteia, ing. Ionel 
Costescu, precum și în colaboratorii săi, sprijinul 
necesar, financiar și logistic, astfel că proiectul a 
fost dus la bun sfârșit.

Drept urmare, am fost invitat să particip la 
sfințirea crucii și la un scurt ceremonial religios 
în memoria eroilor codreni, săvârșite duminică, 
25 octombrie, după încheierea Sfintei Liturghii. 
Crucea-monument, confecționată din metal, cu 
înălțimea de 7 metri, a fost amplasată în cimitirul 
de la intrarea în Homorodu de Mijloc (pe partea 
dreaptă a șoselei, mergând dinspre Satu Mare), la 
bază având un soclu pe care sunt înscrise 
denumirea – Crucea Pătimirii Noastre (în față), 
inițiatorul și realizatorul – Valer Tătar și 
Asociația „Codrenii” (în spate), eroii din 
primul război mondial din localitate (în partea 
dinspre sat) și deportații și eroii din al doilea 
război mondial (în partea dinspre cimitir). 
Detalii privind acest proiect, inclusiv lista celor 
înscriși pe monument, le puteți afla din articolul 
d-lui inginer Ionel Costescu. 

Interesant este că organizatorii au publicat în 
broșura pregătită pentru acest eveniment, pe 
lângă enumerarea eroilor și deportaților, două 
situații statistice.

Prima îi vizează pe cei 19 eroi din primul 
război mondial, având 5 rubrici: 1. Mort pe 
câmpul de luptă (7); Mort în pribegie, temniță sau 
spital (4); Dispăruți (8); Văduve (12) și Orfani 
(27). A se observa că de la 12 eroi care și-au lăsat 
soțiile văduve au rezultat 27 de copii orfani, 
media fiind peste 2, dar sunt și cu 4 copii. De ce 
remarc acest lucru? Pentru că, în ziua de azi, prea 
se lamentează părinții dacă sunt ținuți copiii 
câteva minute în soare sau frig pentru a participa 
la evenimente ce evocă jertfa acestor eroi ce nu au 
avut privilegiul nici măcar să-și ducă copilul de 
mână în prima lui zi de școală!!! Și asta, pentru ca 
noi, astăzi, să o putem face, ba mai mult, copiii și 
nepoții noștri să învețe în propria limbă, cea 
lăsată nouă de strămoși: LIMBA ROMÂNĂ!

Cea de-a doua situație oferă o statistică pe 
localitățile componente ale comunei Homoroade, 

Jurnalul	cimitirelor	şi	monumentelor	eroilor	
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privind: Populația românească în 1921; 
Participanți la Primul Război Mondial; Morți pe 
câmpul de luptă; Morți în pribegie, temniță sau 
spital; Dispăruți; Invalizi; Văduve; Orfani; 
Pagube materiale; Refugiați în urma Dictatului 
de la Viena, pe care le puteți studia în articolul 
domnului Ionel Costescu. Ceremonialul religios 
a fost săvârșit de parohul local Nicolae Văsuț și 
de cel din Chilia, Emilian Săvianu, acesta din 
urmă rostind și un frumos și emoționant cuvânt 
de învățătură, îndemnând sătenii prezenți să se 
adune măcar o dată pe an la acest monument 
pentru a comemora cum se cuvine, creștinește, 
eroii locali, dar și pe toți eroii și martirii neamului 
românesc. A vorbit și președintele Asociației 
„Codrenii”, inginerul Ionel Costescu (proaspăt 
pensionar), aducând un omagiu vibrant tuturor 
celor ce și-au dat viața pentru neam și țară. 
Sugrumat de emoție, a rostit câteva cuvinte și 
inițiatorul proiectului, domnul Valer Tătar.

Alături de preoți, homorodani și conducerea 
Asociației „Codrenii”, au fost prezenți alți doi 
membri ai colegiului de redacție al revistei Eroii 
Neamului, dr. Viorel Ciubotă și dr. Viorel 
Câmpean, iar de undeva de sus, suntem cu toții 
convinși, ne-a fost alături și prietenul dr. Aurel 
Pop, plecat cu o săptămână mai devreme spre 
eternitate, cel care era aproape nelipsit de la astfel 
de evenimente.

Din păcate, nu au fost prezente oficialitățile 
locale și județene. Dacă pentru cei de la județ 
există motivația desfășurării la aceeași oră a 
manifestărilor de la Monumentul Ostașului 
Român din municipiul Satu Mare, nu am înțeles 
absența primarului Simion Ardelean (pe care îl 
cunosc ca fiind un bun român și implicat în 
î m b u n ă t ă ț i r e a  c o n d i ț i i l o r  d e  t r a i  a l e 
homorodanilor!!!) și a consilierilor locali nou 
aleși. Chiar dacă au existat unele divergențe în 
legătură cu amplasamentul monumentului, faptul 
că o organizație reprezentativă pentru toată Zona 
Codrului, dar și pentru întregul județ Satu Mare, a 
făcut eforturi financiare și materiale, chiar în 
vremuri neprielnice, pentru a „dota” reședința de 
comună cu un obiectiv de cinstire a memoriei 
înaintașilor, de care aceasta ducea mare lipsă, 
autoritățile locale nu puteau absenta de la 
ceremonialul de inaugurare!! Ba chiar ar fi fost 
frumos să aducă mulțumiri inițiatorului și 
realizatorilor!! Grea boală este orgoliul și 

egoismul!!!
Venind vorba de Ziua Armatei Române, vom 

consemna faptul că în acest an manifestările au 
fost foarte sobre, cele de la Satu Mare și, mai ales, 
de la Carei, nu au mai beneficiat de prezența unor 
oficiali de prim rang din fruntea statului, doar 
ministrul Apărării Naționale, generalul Nicolae-
Ionel Ciucă, reprezentând autoritățile centrale de 
la București. Fără parade, fără lume multă, fără 
discursuri... Însă un lucru este demn de remarcat: 
la Satu Mare, după depunerea celor 4 coroane 
„oficiale”, militarii au rămas în formație până au 
făcut același lucru și rezerviștii, veteranii, 
pensionarii, partidele politice și alte organizații 
sau instituții. E un început, că prea erau acaparate 
aceste momente de către oficialități, de parcă 
ceilalți nu ar avea voie să-și onoreze eroii și 
înaintașii!!!

Tot în 25 Octombrie 2020, și tot după 
încheierea Sfintei Liturghii, Asociația „Uniți 
pentru Satu Mare” a organizat o manifestare 
religioasă și laică la Monumentul Eroilor din 
Gerăușa, renovat anul trecut cu sprijinul acesteia. 
Am fos t  i nv i t a t  ș i  a co lo  (mu l țumesc 
organizatorilor!), însă am considerat că e mai 
importantă inaugurarea noului monument de la 
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Homorodu de Mijloc, la Gerăușa putând 
participa și la anul. Din câte îmi aduc aminte, nici 
cimitirul eroilor din Gerăușa nu ar strica să intre 
într-un proces de reabilitare, astfel că invit, pe 
această cale, Asociația „Uniți pentru Satu Mare” 
să se preocupe de un astfel de demers, împreună, 
desigur, cu Primăria și Consiliul local Ardud, 
poate și cu alte entități sau persoane fizice. Spun 
aceasta pentru că Gerăușa, Tătăreștiul și 
Socondul sunt localitățile rurale în care au fost 
doborâți, de gloanțele și obuzele inamice, cei mai 
mulți ostași ai Armatei Române, pe teritoriul 
județului nostru, în octombrie 1944, și ar fi păcat 
să se deterioreze nepermis de mult mormintele 
ce lo r  67  de  e ro i  î nhuma ț i  a co lo .  I a r 
ceremonialurile de cinstire a memoriei acestora 
ar fi bine să se desfășoare acolo, la căpătâiul lor!!

Pentru că am amintit de Tătărești, voi spune 
că și noi, Asociația Fiii Satului Tătărești și 
Parohia ortodoxă locală, am organizat un mic 
ceremonial religios la Ansamblul monumental 
Eroii Neamului, în dimineața zilei de 22 
octombrie 2020, din păcate cu o participare spre 
zero a credincioșilor și membrilor asociației. 
Pandemia, bat-o vina!!! 

Din păcate, nici Ziua Națională nu a fost ferită 
de restricții, ba chiar au fost mult mai drastice 
decât la Ziua Armatei, dat fiind că jumătate din 
județ, inclusiv municipiul Satu Mare, era în 
carantină. În plus, semnalul unor manifestări 
restrânse la minimum a fost dat chiar de la 
București, autoritățile centrale anunțând de cu 
bună vreme înainte acest lucru. No comment! În 
aceste condiții, s-a descurcat fiecare cum a putut. 
În plan oficial, s-a depus o singură coroană din 
partea autorităților județene și municipale la 
Statuia lui Vasile Lucaciu, cu participare redusă 
la un număr de 100 de persoane și fără Gardă de 
Onoare și paradă militară!! Noi, cei de la 
Asociația Civică Tempora și reprezentanții 
rezerviștilor militari de la toate armele am depus 

o coroană la Monumentul Eroului Necunoscut, 
inaugurat și sfințit în urmă cu 2 ani. (foto la 
sfârșitul articolului)

Dat fiind că am mers în zona Codrului, am 
considerat binevenită vizitarea și a altor obiective 
specifice acestei rubrici din comuna Homoroade, 
astfel că am poposit la mai vechiul monument al 
eroilor din Homorodu de Jos și la cel mai nou din 
Necopoi. Motivul vizitării monumentului din 
Homorodu de Jos a fost reabilitarea lui de către 
Muzeul Județean Satu Mare, sub coordonarea 
Consiliului Județean Satu Mare, în cadrul 
proiectului finanțat de către Ministerul Culturii și 
Identității Naționale prin Programul „Centenar”, 
interesat fiind să văd cum arată după intervenția 
specialiștilor, pentru că îl mai prezentasem într-
un număr anterior. Am constatat că este în ordine, 
la fel ca alte obiective reabilitate în cadrul 
aceluiași program, important fiind ca, în viitor, 
Primăriile și Consiliile locale să le acorde atenția 
cuvenită, să se preocupe de întreținerea lor, astfel 
încât să nu mai fie nevoie de intervenții de la alte 
nivele!!! 

La Necopoi este o altă situație. În anul 
Centenar, în curtea bisericii ortodoxe, s-a ridicat, 
inaugurat și sfințit un monument al eroilor din 
localitate căzuți pe fronturile celor două războaie 
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mondiale ale secolului trecut, precum și un Catarg 
de susținere a Drapelului Național. La vremea 
respectivă nu am reușit să fiu prezent la 
ceremonialul de sfințire, astfel că îmi fac acum 
datoria de a lăsa consemnat pentru posteritate 
câteva date despre acest obiectiv.

Așa cum spuneam, monumentul a fost ridicat 
în anul 2018 și are 3 părți componente, toate din 
piatră placată: un postament cubic, un trunchi de 
piramidă pe care sunt aplicate, în față și în spate, 
două plăci de marmură cu înscrisuri, și o cruce. Pe 
latura din față este înscrisă celebra poezie Nu 
plânge, maică Românie!, „găsită în ranița unui 
soldat mort în toamna anului 1918, pe muntele 
Sorica din Carpații de curbură”, așa cum și stă 
scris pe monument, pe care o publicăm la pagina 
78. Pe partea din spate este înscris următorul text: 
Spuneți generațiilor viitoare, că noi am făcut 
suprema jertfă pe câmpurile de bătălie, pentru 
întregirea neamului nostru românesc: Budahazi 
Paul, Flontaș Vasile, Gășiță Gavril, Hajnal 
Alexandru, Hajnal Alexandru (n.n. Nu este o 
greșeală, sunt doi eroi cu același nume), Iancu 
Dumitru, Mihalca Gheorghe, Munteanu Traian, 
Mârza Gavril, Pop Petru, Pop Salvina, Pop 
Elvira, Pop Eleonora, Pintea Gheorghe, Pintea 
Vasile.

Apoi: 
Nici decorați n-au fost vreodată
Pe haina simplă și uzată.
În cinstea lor: „Eroilor”

Am ridicat această piatră!
Necopoi

Anul Domnului 2018

Având în vedere că sunt trecute și 3 persoane 
de sex feminin, credem că nu este vorba doar de 
eroi căzuți pe front, ci și de localnici care, foarte 
probabil, au dat o mână ajutor ostașilor români în 
cel de-al doilea război mondial, căzând apoi 
victime ale represaliilor inamice, la fel 
întâmplându-se la Tătărești și în alte sate 
românești prin care Armata Română a înaintat în 
toamna anului 1944 pentru eliberarea Ardealului 
cedat Ungariei horthiste prin Dictatul de la Viena 
din 30 august 1940. 

Nu putem trece cu vederea faptul că în acest 
ultim trimestru al anului pandemic universal 
2020, au avut loc alegeri importante în România, 
SUA și Republica Moldova. Dacă în ceea ce 
privește țara noastră lucrurile nu sunt încă foarte 
clare cu privire la alianțele, mai bine zis jocurile 
care se vor face pentru guvernarea țării, ne 
exprimăm bucuria pentru alegerea doamnei Maia 
Sandu în funcția de președinte al Republicii 
Moldova, având speranța că aceasta va aduce țara 
soră mai aproape de Europa și, de ce nu? mai 
aproape de reeditarea momentului 1918: Unirea 
cu România! Cât despre alegerile prezidențiale 
din SUA, este greu să ne pronunțăm dacă 
rezultatul acestora va fi benefic pentru țara 
noastră, în condițiile în care părerile analiștilor și 
a celor ce cunosc mai bine dedesubturile politicii 
americane și mondiale sunt împărțite. Cert est că 
fostul președinte a încercat, cel puțin aparent, să 
se ia la „trântă” cu așa-zisa „Ocultă mondială”, 
care ar urmări instaurarea unei alte ordini 
mondiale în folosul bogaților acestei lumi, pe 
când cel ales este un politician crescut în acel 
mediu, care și-a desfășurat întreaga carieră 
polit ică după regulile impuse de marii 
corporatiști, bancheri și multimiliardari. O să 
vedem ce va fi, însă un lucru este cert: nici Trump 
din Biden nu o să pună pe masa românului pâinea 
cea de toate zilele, așa că speranța noastră, a 
fiecăruia, trebuie să fie propria noastră muncă și 
inteligență! 

În final, pentru că tot am pomenit mai sus de 
regretatul prieten dr. Aurel Pop, se cade să 
aducem un pios omagiu atât lui cât și altor două 
personalități marcante ale vieții publice 
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sătmărene din ultimele decenii, respectiv 
academicianul dr. Virgil Enătescu și profesorul 
Teodor Curpaș, toți 3 acești importanți oameni 
de cultură stingându-se în această toamnă în 
decurs de circa 3 săptămâni. Prin dispariția lor, 
Sătmarul a pierdut foarte mult în plan cultural, 
publicistic și științific, aceștia lăsând un gol 
imens, care nu știu dacă și de cine va fi umplut 
vreodată. Pe lângă faptul că toți 3 au publicat mai 
multe cărți sub semnătură proprie (profesorul 
Curpaș aproape 30, Aurel Pop vreo 15, iar 
Enătescu mai puține, dar fiind de natură 
științifică, rod al cercetărilor în domeniul 
psihiatriei, și nu numai, compensează cantitatea), 
ei au reprezentat adevărate repere în cel puțin câte 
un domeniu din cele multe în care au performat. 
Dacă în ceea ce-l privește pe academicianul 
Virgil Enătescu notorietatea se leagă de un 
domeniu medical despre care nu am căderea și cu 
atât mai puțin competența de a mă pronunța, nu 
știu cine, pe plan local, îl va egala vreodată pe 
Aurel Pop cu cele circa 300 de titluri de carte 
editate, sau pe Teodor Curpaș cu sutele de 

emisiuni pe teme culturale, educaționale sau 
spirituale! Dacă o va face cineva, sigur va fi spre 
binele vieții culturale sătmărene!! Până atunci, 
însă, nouă nu ne rămâne decât să ne rugăm ca 
Dumnezeu să le așeze sufletele în Împărăția Sa, 
convinși fiind că memoria lor va rămâne vie 
printre sătmăreni, încă multe decenii! 
 Din nefericire, când revista era în fază de 
finalizare, am primit vestea trecerii la cele 
veșnice a altor doi importanți oameni de cultură 
sătmăreni. Este vorba despre academicianul 
Gabriel Ștrempel, originar din județul nostru, 
mai exact din Pomi, a cărui vastă activitate 
științifică și literară, desfășurată la nivel național 
și internațional, face cinste deosebită ținuturilor 
sătmărene. Cel de-al doilea deces care merită 
menționat aici este al lui Radu Ardelean, 
director în cadrul Muzeului Județean Satu Mare, 
cel care s-a ocupat efectiv de derularea 
p r o i e c t u l u i  d e  r e a b i l i t a r e  a  o p e r e l o r 
comemorative de război despre care am vorbit 
mai sus. Să le fie și lor memoria binecuvântată!
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  r intre numeroasele chipuri  ale 
filantropilor din Ardeal, o serie dintre ele 
dovedesc în ce mod elementul feminin românesc, 
din contextul anilor premergători construcției 
României Mari, a „conjugat” filantropia imediată 
în mod cu totul remarcabil. Într-o altă lucrare 
realizată de curând am reușit să reunim – în 
colaborare cu Sorana Maier - o serie de chipuri 

1feminine  care au marcat, nu doar cultural, 
evoluția în bine a societății românești transilvane. 
Dintre aceste chipuri, Ioana Bădilă, fiica lui 
Dimitrie Moldovan, se distinge în mod deosebit. 
Pentru a putea identifica ethosul și cultura socială 
în care a dobândit harisma filantropiei vom 
evidenția dintâi efigia culturală a familiei sale - 
fundament în asumarea culturii intervenției 
sociale în foarte multe biografii pe care le avem la 
îndemână. 

Ioana Bădilă, așa cum am consemnat 
deja, este fiica lui Dimitrie Moldovan – un om-
sinteză a unei istorii românești zbuciumate. O 
prezentare a vieții sale, realizată „după amintiri” 
în 1924 - pornește prin identificarea rădăcinii 
moldovenești a familiei Moldovan ajunsă, în 
1720, la Deva, prin trei frați: Dumitrache, Iosif și 
Isaia. Memorialistul I. Georgescu, autorul 

2materialului amintit de noi , consemnează: 
„După vorbă, după port, păreau a fi din Moldova, 
de aceea le-a rămas porecla dată de locuitorii din 
loc și din împrejurimi: de Moldoveni. Au fost însă 
oameni cu scaun la cap, cunoscători de carte, cu 
frica lui Dumnezeu, înțelegători de a se găsi în 
împrejurări noi și îndată de la început au 
îmbrățișat trei ramuri de negoț, care le-au ridicat 
mult averea, bunăstarea și vaza înaintea 
oamenilor cu care viețuiau împreună. Poate că au 
fost niște boiernași prigoniți care neputându-se 
împăca cu stările de pe acele timpuri din 
Moldova, și-au părăsit țara și au căutat în părțile 
Hunedoarei o nouă patrie. La venirea lor în 
Ardeal a adus și o frumoasă icoană a Maicii 
Domnului, care pentru vechimea ei, ca amintire, 
va fi așezată în muzeul bisericesc, al Arhidiecezei 
ortodoxe române din Sibiu”.

În timp, familia Moldovan va marca 

istoria regiunii (proprietari, medici, avocați și 
președinți de Tribunal, ingineri de mine). Linia lui 
Iosif se stinge. Cel dintâi, Dumitrache, ajunge un 
om influent prin avere. Un nepot al său, tot 
Dumitrache, se căsătorește cu Ana, fata nobilului 
român Gheorghe Almași din Deva. Familia 
acestuia este binecuvântată „cu mulți copii” 
(treisprezece copii), dar Ana moare, în 1834, la 
nașterea unei fetițe. Cel dintâi, Dimitrie, se naște 
la 16 octombrie 1811, la Deva. Urmează școala de 
montanistică la Șemniț (Schemnitz), după ce 
absolvise școala primară din Zlatna, liceul la 
Sibiu și Politehnica de la Viena. Până în 1848 a 
condus afacerea minieră a familiei, Dumitrache 
cel bătrân dezvoltând o afacere cu mine la Băița, 
Trestia, Fizești și Crăciunești (în județul Zărand, 
în acea vreme). Ajuns jude primar al comitetului 
Hunedoara, în anul 1848 este desemnat să facă 

3parte din delegația Memorandului către Împărat . 
Din acest  mot iv  „ judecător ia  marț ia lă 
ungurească” îl condamnă la moarte. În 1849 se 
r e fug i ază  î n  Român ia ,  sub  p r e s iunea 
momentului, alături de Prefectul Solomon și de 
tatăl său Dumitrache, în  Severinul românesc. E 
perioada în care cunoaște o serie de oameni 
politici români, printre care pe I.C. Brătianu. Se 

4întoarce abia după bătălia de la Șiria . În 1853 
devine Comisar clasa I la Orăștie și din 1861 este 
avansat în funcția de secretar la Cancelaria Aulică 
Transilvană de la Viena. Ajunge consilier aulic 
(1863) și ocupă funcții politice în Dieta de la 
Sibiu (1863-1864) și în consiliul imperial de la 
Viena. În 1853, pe când realiza declarațiile de 
pagube avute de locuitori în 1848-49 și străbătea 
regiunea Alba Iulia, face cunoștință cu a doua sa 
soție - prima a fost Cecilia Csergedy, fiica unui 
nobil român din Miercurea Sibiului, care se stinge 
îndată după ce se măritase cu el - anume cu 
Iohanna Farkas, fiica unui avocat renumit al 
vremii, Farkas Tamas (ucis de revoluționarii 
români în 1848) și al unei românce nobile, din 
neamul lui Boer (descendentă a familiei Șuluțiu-
Ciura), care locuiau atunci în Abrud. Iohanna era 
nepoata de soră a Mitropolitului Unit Alexandru 
Sterca – Șuluțiu, care intervine la episcopul 

Tată	și	fiică	în	misiunea	filantropică	
a	Bisericii	Ortodoxe

-	Dimitrie	Moldovan	și	fiica	sa	Ioana	Bădilă	-

Conf.	univ.	dr.	preot	Constantin-Valer	NECULA

P
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catolic maghiar de Alba Iulia (Haynald) să treacă 
în legea Bisericii Unite. Memoria păstrează 
întâlnirea dintre ea și Episcopul catolic într-o aură 
anecdotică în care se arată firea ei de „balaur”- 
cum o „alinta” mama ei. Cum memoria păstrează 
și jocul de cuvinte al Mitropolitului Andrei 
Șaguna - ce o cunoștea din Abrud - la aflarea veștii 
că Dimitrie Moldovan o ia de soție: „mai bine ar 
lua pe o Hani Barany decât pe o Hani Farkas- 

5adică pe Iohanna Miel decât pe Iohanna Lup” . I. 
Gerogescu reține, pentru cititorii anului 1924, un 
amănunt de viață familială din care evidențiază 
modul în care Iohanna a fost crescută de ai săi: 
„Cât de ferită a fost de șovinism și de intoleranță 
casa ei părintească, în care a crescut se vede și din 
faptul că în Abdrud, unde tatăl ei Farkas Tamas a 
cumpărat casa preotului ortodox român, în care se 
făcea totdeauna mai întâi sfințirea apei la 
Bobotează și de unde pleca preotul cu crucea să 
boteze pe ceilalți credincioși, el a dat voie, cât 
timp a trăit și stăpânit casa, să vină preotul și mai 
departe la casa și curtea lui să facă sfințirea apei și 
să pornească de acolo cu crucea prin sat după 

6datina strămoșească, deși el era unitar ”. În 
contextul acestei relații de familie, Dimitrie 
Moldovan face efortul împăcării între cei doi 

7Arhierei, Șaguna și Sterca-Șuluțiu , aflați în 
conflict din vina unor manipulări de care nici 
vremea aceea, pare, nu era străină precum nici 
aceasta de acum nu este. Se pensionează în 1867, 
anul în care „împăcarea ungurească” zdrobea 
nădejdea de libertate a românilor. Invitat să ajute 
dualismul, refuză. Se retrage în afacerile familiei. 
Sunt anii care cimentează prieteniile sale cu 
Mitropolitul Andrei Șaguna, cu Mitropolitul 
Alexandru Sterca-Șuluțiu, baronul Vasile Pop, 
Axente Sever, Iacob Bologa, Ilie Măcelaru, 
Nicolae Popea (viitor episcop de Caransebeș) 
Petru Bădilă, Ioan Hanea, baronul David Urs. Din 
România rămăsese prieten cu ministrul de finanțe 

8al Țării Românești, Ghermani .
Sunt anii în care în familia sa apăruse o 

fetiță, devenită în timp o adolescentă sclipitoare și 
extrem de voluntară: Ioana. Se naște la 12 mai 
1854 la Orăștie, la acea vreme tatăl său fiind acolo 
„comisar cercual clasa I”. În 1860 se mută cu 
părinții la Viena, unde Dimitrie era consilier 
aulic. Odată cu dualismul arustro-ungar, la 1867, 
Ioana își urmează părinții, revenind în țară. Mai 
întâi la Deva, apoi la moșia de la Trestia - din 
comitatul Zarandului. Acolo cunoaște și apoi se 
căsătorește cu Ioan Bădilă (29 aprilie 1874), 
subjude regesc la Sibiu. Acesta era fiul asesorului 

consistorial și protopopului Ioan Bădilă din Sibiu. 
Momentul căsătoriei lor e fundamentul biografiei 
părinților Ioanei, care o urmează în cetatea 
Mitropoliei Transilvaniei. Dimitrie Moldovan 
vinde minele moștenite unei „societăți 
englezești” și din suma obținută (10.000 fonți 
sterlingi) cumpără casele pe care apoi le va dona 
ASTREI, fiind unul dintre marii Mecena ai 
momentului. Se va stinge din viață în 10 iunie 
1889, la Sibiu. Admirat, pomenit drept unul dintre 
marii binefăcători ai neamului și idealului 
românesc din Transilvania. Ceva din duhul lui 
fondator se păstrează în atitudinea fiicei sale, 
Ioana Bădilă. Ea pune bazele uneia dintre cele 
mai însemnate fundațiuni ale Asociațiunii 
Transilvane pentru Literatura Română și Cultura 
Poporului Român. Donează sume importante de 
bani pentru construcția Catedralei Mitropolitane 
și susține cu mult zel și efort financiar societățile 
culturale din Sibiu, donându-și întreaga avere, 
prin testament, pentru scopuri culturale și 
religioase.

Dar activitatea sa filantropică nu cuprinde 
doar ceea ce documentele de Arhivă ne aduc 
acum la îndemână. Înainte de a fi una din marile 
dăruitoare, Ioana Bădilă a făcut parte din câteva 
comitete de femei care au adus binele în mijlocul 
comunității. Astfel, știm că în 1877 - la vremea 
Războiului de Independență - Ioana Bădilă a fost 
alături de Iudita Măcelariu, Maria Hannia, Agnes 
Popa, Caliope Boiu, Maria Cosma, Ana 
Bechnițiu, Elefteria Cristea, Maria Cunțan, 
Sabina  Brote ,  Ana  Hodoș ,  Ana  Moga, 
Alexandrina Matei, Ermina Păcurariu, Iosefina 
Răcuciu și alte sibience care au format Comitetul 
Femeilor Române din Sibiu pentru a-i ajuta pe 
răniții din România, prin strângeri de fonduri și 
materiale sanitare. În repetate rânduri, spiritul 
întreprinzător al Ioanei se va sprijini pe 
experiența mamei sale pentru a da soluții în plan 

9practic în ajutorul de război.  Știm, de asemenea 
că, însoțită în acest efort de soțul său, au fost 
membri fondatori ai Reuniunii de muzică din 
Sibiu, Ioana Bădilă activând în cadrul Reuniuni în 

10perioada 1878 - 1885 . Pot părea, astăzi, lucruri 
nesemnificative, dar în vremea aceea munca de 
pionierat cultural abia înmugurea. În revista 
Familia, la pagina Salon, unde se face necrologul 
Ioanei Bădilă, autorul scrie: „Prin eminentele sale 
calități spirituale și culturale, umanitare, 
naționale și morale, răposata a avut un loc înalt de 
stimă în societatea românească și străină din 
Sibiu. Jalea pentru pierderea ei era dar generală. 
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La înmormântarea ei toată elita sibiană a luat 
parte. În deosebi o plângem însă noi Românii, 
pentru care a trăit și a murit, a căror podoabă ne-a 
fost și cărora ne-a lăsat cea mai vecinică suvenire 

11a iubirii sale de neam” . Se stinsese pe 21 
septembrie (stil nou) 1899. 

Prin ce anume reușise să marcheze atât de 
mult protipendada sibiană? Merită să amintim o 
serie de documente pe care Serviciul Județean al 
Arhivelor Naționale Sibiu le păstrează, iar revista 
Transilvania (Organul Asociațiunii pentru 
Literatura Română și Cultura poporului Român) 
le consemna ca atare în spațiul editorial. Astfel, 
aflăm că la moartea sa, în anul 1899, a lăsat prin 
testament 1.000 de florini Arhidiecesei române 
greco-orientale din Sibiu pentru fondul destinat 
Catedralei Mitropolitane, care urma să fie 
finalizată abia în 1906. O altă sumă, alți 1.000 de 
florini dona Asociațiunii ASTRA pentru a-i folosi 
la construcția Casei Naționale, pe care 
Asociațiunea a inaugurat-o în 1905. În același 
timp consemnăm că a dispus ca 500 de florini să 

12revină Reuniunii Femeilor Române din Sibiu . 
Se constituia astfel Fundațiunea Moldovan-
Bădilă, actul notarial „dresat” de D. Nicolae 
Penciu ca substitut al notarului public G. Zagoni 
fiind semnat la Săliște, în 6 August 1899. Pe lângă 
sumele amintite reținem un fragment din 
Testamentul său: „Pentru cazul morții mele drept 
ultima mea voință numesc şi instituez ca erezi 
universali la rămasul meu pe Asociațiunea pentru 
literatura română şi cultura poporului român cu 
reşedința în Sibiiu, - mai departe pe mama mea 
văduva Johanna Moldovan născută Farkas şi în 
fine pe consortele meu Ioan Bădilă în următoarele 
modalități. Las Asociațiunii pentru literatura 
română și cultura poporului român ca proprietate 
competența mea toată din casele aflătoare în 
orașul Sibiu – Nagyszeben – strada Urezului Nr. 9 
[acum str. Avram Iancu], și fără de aceasta 10.000 
florini în înscrisuri fonciare de ale institutului de 
credit și economii Albina, cu destinațiunea, ca din 
această fundațiune creată prin mine întru 
eternisarea memoriei răposatului meu părinte 
Demetri Moldovan, fost consiliariu de curte, să se 
înființeze și să se întrețină un internat în Cluj – 
Kolozsvár – pentru întreținerea gratuită de 
studenți universitari la facultățile universității 
regesci Francisc Iosefine din Cluj – Kolozsvár – 
lipsiți de mijloace, exclusiv de naționalitate 
română și aparținători confesiunilor greco-
orientale și greco-catolice cu bună conduită și 

13diligenți” . Grijulie, poartă de grijă mamei sale și 

unei chiriașe, Dna. Etter (văduvă), dar și 
finalități i  reale a donației făcute către 
universitatea din Cluj: „...dispun ca pentru cazul 
când universitatea din Cluj – Kolozsvar - nu ar 
mai exista, sau dacă internatul fundat nu s-ar 
putea susține sau din orice cauză s-ar dizolva, 
Asociațiunea pentru literatrura și cultura 
poporului român să distribuie din venitele acestei 
fundațiuni și stipendii la studenții români 
universitari, de confesiunea greco-orientală și 
greco-catolică lipsiți de mijloace, de bună 
conduită și diligenți pentru a asigura existența 
potrivită, având preferință ceterisparibus - 

14studenți la facultăți din străinătate” . 
Și în acest context, probabil, Comitetul 

central al Asociațiunii ASTRA se întrunește în 22 
septembrie st .  nou 1899 într-o ședință 
extraordinară în care președintele Iosif Sterca-
Șuluțiu anunță trecerea la cele veșnice a Ioanei 
Bădi lă ,  născută  Moldovan,  care  „pr in 
dispozițiuni testamentare a lăsat Asociațiunii un 
însemnat legat, asemeni și Casei naționale, și că 
din acest trist incident a dispus arborarea flamurei 

15negre pe edificiul Asociațiunii”.  Comitetul 
decide ca Asociațiunea să fie reprezentată la 
funeraliile binefăcătoarei de către Zaharia Boiu și 
Ioan V. Russu și luarea in corpore parte la 

16cortegiul funebral.  Desigur că la înmormântare 
participă Mitropolitul Ioan Mețianu. Ofițerimea 
naltă și ofițeri din toate armele, reprezentanții 
autorităților, ai tribunalului și judecătoriei, 
gimnaziului de stat, avocați și medici, o delegație 
de la Cluj (Ioan Scurtu, reprezentantul studenților 
clujeni a și rostit un cuvânt la înmormântare), 
mulțime de tineri și toată elita societății sibiene. 
Sunt reținute de presa transilvană numele 
familiilor Cozma, Moga, Dima, Lemeny, Herbay, 
dr. Beu, Rozvan, Dna. Dr. Brote, domnișoarele 
Dunca de Sajo, Dr. Amos Frâncu. Soborul 
momentului a fost alcătuit din Preoții Ioan Papiu 
(care era parohul Sibiului vremii), Dr. Eusebiu 
Roșca (Directorul Seminarului), administratorul 
parohiei din Sibiu Poarta-Turnului, Constantin 
Dimian și diaconul Ioan Popescu. Corul 

17Seminarului a fost dirijat de Dimitrie Cunțan . 
Reținem aceste amănunte din dorința de a întări 
imaginea de familiaritate cu Biserica și 
comunitatea diecezană a soților Bădilă, 
c o r d i a l i t a t e a  l o r  c u  f a m i l i a  s i b i a n ă 
interconfesională și multiculturală în cel mai 

18curat sens al acestor realități . 
O reamintire contemporană asupra 

donației Ioanei Bădilă ne este adusă dinainte de 
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ședința ordinară a Comitetului central al 
Asociațiunii ASTRA din 5 octombrie 1899, 
condusă de președintele Ilarion Pușcariu, în care 
a fost prezentată copia testamentului Ioanei 
Bădilă, născută Moldovan, consemnată prin 
decizia nr. 250. Procesul verbal al ședinței merită 
reținut: „Se prezentează copia testamentului 
doamnei Ioana Bădilă n Moldovan prin care 
aceasta testează Asociațiunii întru eternizarea 
memoriei  reposatului  ei  tată Demetriu 
Moldovan: 1) partea sa din casa aflătoare la Sibiu, 
str. Urezului nr. 9, și 2) fl[orini] 10000 – înscrisuri 
fonciare  de  a le  ins t i tu tu lu i  Albina cu 
destinațiunea ca din această fundațiune să se 
înființeze și susțină în Cluj un internat pentru 
întreținerea gratuită de studenți universitari 
exclusiv de naționalitate română și aparținători 
confesiunilor gr[eco]-or[todocși] și gr[eco]-
cat[olici] de la facultățile universităților de acolo. 
În cazul când universitatea din Cluj s-ar desființa, 
când internatul fondat nu s-ar putea susține sau 
din orice cauză s-ar dizolva, din venitele 
fundațiunii să se distribuie stipendii, având 
preferință caeterisparibus studenții de la 
facultățile din străinătate. În legătură fondatoarea 
roagă Comitetul central ca la distribuirea unui loc 
gratuit în internat sau a unui stipendiu să 
considere în mod deosebit pe unul din 
descendenții lui George Moldovan, frate cu tatăl 
fondatoarei, ai doamnei Ecaterina Dragits, soră a 
tatălui fondatoarei, și a doamnei Maria Herbay, 
nepoată a tatălui fondatoarei, prin aceasta însă nu 
vrea să impună o prioritate obligatoare. 
Uzufructul părții de casă rămâne doamnei 
Johanna Moldovan, n[ăscută] Farkas, mama 
fondatoarei, iar uzufructul sumei de fl 10.000 – 
domnului Ioan Bădilă, jude de tribunal, bărbatul 
fondatoarei, până când vor fi în viață. Suma de 
bani are să fie administrată Asociațiunii imediat. 
Fundațiunea se va numi Fundațiunea Ioana 
Bădilă și Johanna Moldovan n. Farkas întru 
memoria lui Demetriu Moldovan. Doamna Ioana 
Bădilă a mai lăsat fl. 10.000 – ca contribuire la 
proiectata Casă națională. Fondatoarea dispune 
mai departe, ca un colier al său din mărgele 
orientale să se vândă și să se constituie un fond ale 
căruia interese să se distribuie între descendenții 
lui George Moldovan, notar în Băița, și ai 
doamnelor Ecaterina Dragits și Maria Herbay din 
Arad când aceia se vor căsători. Acest fond va fi 
administrat de mama fondatoarei până va fi în 
viață; după moartea acesteia, fundatoarea roagă 
Comitetul central a administra acest fond. În 

legătură domnii Dr. Ilarion Pușcariu și Dr. Ilie 
Beu raportează că lăsământul s-a pertractat azi, în 
5 octobre a.c., înaintea notarului public Gavril 
Zagoni  din Sibiu,  reprezentând dânși i 
Asociațiunea la invitarea familiei și a notarului 
public, ambii au declarat în numele Asociațiunii 
că primesc ereditatea. Cu această ocazie, domnul 
Ioan Bădilă a depus la mâna domnului Dr. Ilarion 
Pușcariu fl 10.000 – în 10 scrisuri fonciare de ale 
institutului Albina, dintre care 8 cu cuponii de la 1 
Ianuarie și 2 cu cuponii de la 1 Aprilie 1900 
începând, și fl 1.000 – în libel de depunere de la 
aceeași bancă. De testamentul doamnei Ioana 
Bădilă Comitetul central ia act cu profundă 
recunoștință. Raportul domnilor Dr. Ilarion 
Pușcariu și Dr. Ilie Beu se ia spre cunoștință cu 
aprobare. Fundațiunea de sub aprobare se 
primește sub condițiunile din testament și se va 

19administra separat.”  După câteva zile, în 4 
noiembrie 1899, Comitetul central al Asociațiunii 
ia parte in corpore la parastasul ținut pentru 
fondatoarea Ioana Bădilă în biserica din Sibiu-

20Cetate.
Dintre documentele descoperite în cadrul 

realizării proiectului Chipuri feminine sibiene din 
21alte veacuri  de către cercetătoarea Sorana Maier 

Bițu s-au aflat și o serie de documente inedite 
publicului. Astfel, în fondul de manuscrise al 
Arhivelor din Sibiu este păstrată o scurtă 
biografie a Ioanei Bădilă și o fotografie originală, 
una dintre puținele, dacă nu chiar singura ce a 
rezistat în timp, redactate de urmașii săi. Textul 
integral: „Johanna Bădilă, fiica consilierului de 
curte Dimitrie Moldovan și a soției lui Johanna, 
născută de Farkaș, s-a născut la anului 1854 în 12 
mai și s-a căsătorit la anul 1874 în 29 Aprilie cu 
Ioan Bădilă sub jude la tribunalul din Sibiu. De la 
înființarea Reuniunei Femeilor Rom[âne] din 
Sibiu, a fost vicepreședinta acestei reuniuni, 
pentru care a lucrat cu mult zel și abnegațiune 
până la moarte. A fost un membru neobosit și la 
reuniunea rom[ână] de muzică din Sibiu, a luat 
parte activă la toate întreprinderile de binefacere 
române precum și la alte instituțiuni de caracter 
național, a dezvoltat mult interes și pentru masa 
studenților, înființată de Banca Albina, la care 
până la îmbolnăvire a dat tot sprijinul posibil, 
îngrijind ca o mamă, ca și întreprinderea asta să 
reușească cât să poate de bine. La anul 1899 în 21 
septembrie după un morb greu și îndelungat a 
încetat din viață, deplânsă fiind de soți ei, de o 

22mamă iubitoare și toate rudeniile” . Documentul 
și alte scurte înscrisuri pot fi cercetate în cadrul 
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Serviciului Județean al Arhivelor Naționale în 
Manuscrise Varia (III, 165/5, ff. 39-40) și în Fond 
ASTRA, Acte, nr. 138/ 1900 (200 de florini 
acordați Anei Moga și Maria Dima) și  nr. 
108/1903 (Normativ pentru administrarea 
fundațiunilor și fondurilor Asociațiunii, file 12-
13 în mss, Fundațiune Ioana Bădilă și Iohanna 
Moldovan n. Farks, întru memoria lui Dem. 
Moldovan- articolele 26- 30). 

Date despre donația Ioanei Bădilă mai 
aflăm și din faptul că la 2 ianuarie 1900, la orele 4 
după-amiaza, în cancelaria Asociațiunii s-au 
reuni t  membri i  Comite tului  centra l  a l 
Asocia ț iuni i  A S T R A pentru  o  ședință 
extraordinară prilejuită „din tristul incident al 
răposării domnului Ioan Bădilă, jude de tribunal, 
fost membru fondator (Comitetului Central al 
Astrei din 14 iunie 1899, prin decizia 143, este 
consemnată înscrierea lui Ioan Bădilă, jude de 
tribunal în Sibiu, ca membru fondator) al 

2 3A s o c i a ț i u n i i ” ,  ș e d i n ț ă  c o n d u s ă  d e 
vicepreședintele Asociațiunii, Ilarion Pușcariu, și 
la care aveau să confirme prezența asesorul 
consistorial Zaharia Boiu, directorul Seminarului 
Teologic, Eusebiu Roșca, secretarul Asociațiunii, 
Corneliu Diaconovici, preotul Nicolae Togan, 
medicul Ilie Beu, avocatul Octavian Russu, 
asesorul consistorial Nicolae Ivan, publicistul Ilie 
Dăian. La finalul ședinței, Comitetul a redactat și 
trimis familiei, respectiv nepoatei lui Ioan Bădilă, 
Anei Moga, născută Bologa, o scrisoare de 
condoleanțe prin care „a dat expresiunea 

24condolenței și recunoștinței sale”.  Ioan Bădilă a 
dispus prin testament să contribuie la creșterea 
fundațiunii create de soția sa prin patru acțiuni la 

25Banca „Albina”.
Consemnăm că la finalul anului 1902, 

Fundațiunea Ioana Bădilă și Iohanna Moldovan 
născută Farkaș, întru memoria lui Demetriu 
Moldova era unul dintre cele mai valoroase 
fonduri ale Asociațiunii Transilvane pentru 
Literatura Română și Cultura Poporului Român. 
În documentele ASTREI se reamintea: „Acest 
fond a fost creat de fericita Ioanna Bădillă născ. 
Moldovan, prin testamentul ei cu data Selisce 6 
Aug. 1899 şi are destinațiunea, ca din el să se 
înființeze în Cluj un internat pentru între ținerea 
gratuită de studenți universitari români de ambele 
confesiuni; iar încât acest internat nu s'ar putea 
susține, se vor da din această fundațiune stipendii 

26pentru studii universitare”.  În cifre stricte, 
economice, Fundațiunea era formată din scrisuri 
la Banca „Albina” în suma de 20.000 de coroane, 

din dreptul de proprietate asupra părții ce îi 
revenea fondatoarei din casele ei din Sibiu, 
Beispergasse Nr. 9, din 4 acțiuni la „Albina”, 
donate prin testament de Ioan Bădilă, soțul 
fundatoarei. În 31 Decembrie 1902 cuprindea 
acțiuni de 21.800 de coroane și numerar de 
1.009,99 coroane, valoarea totală fiind de 
22.809,99 coroane. La jumătate de secol distanță 
de momentul înființării sale, continua să fie una 
dintre cele mai mari fundațiuni, din care erau 
acordate burse și care aducea venituri consistente 
Asociațiunii ASTRA. Spre exemplu, în anul 
școlar 1942-1943 fuseseră acordate trei burse în 
valoare totală de 30.000 lei, iar taxele încasate și 
chiria care au revenit Asociațiunii de pe urma 
caselor care formau această fundațiune se ridicau 
la 382.326 lei, la care se adăugau veniturile din 

27dobânzi.  Din nefericire, astăzi nu mai avem o 
astfel de „execuție financiară” la îndemâna 
noastră în ce privește dinamica în iconomie 
umană a acestei femei remarcabile. Cât de atent 
surprindea imaginea ei reprezentantul studenților 
clujeni la înmormântarea ei: „Este nemuritoare 
Ioana Bădilă pentru că și-a creat în viața 
pământeană o viață eternă, de care prin moarte s-a 
învrednicit... Sufletul ei ideal, inima ei delicată, 
n-a voit să se bucure de gloria faptei nepieritoare, 
ca să nu se creadă că orgoliul puțin ideal, iar nu 
generozitatea pur ideală au dat viață fundațiunii 
atât de sublime... Cine-a cunoscut-o bine în viață, 
cine se găsește în cunoștința rolului distins și 
binefăcător pe care l-a avut în sânul lamurei 
strălucite a societății românești, - numai acela 
poate să admire fără surprindere monumentul viu 
ce și-a ridicat fericita defunctă în sânul poporului 
nostru, pentru vecii vecilor. Iar tinerimea 
universitară, generația de acum și generațiile 
viitoare, vor simți și resimți clipă de clipă, zi de zi, 
binecuvântarea sfintei fapte menite să ofere 
sprijinul cel mai cald și sucursul cel mai efectiv 
neamului, în calea-i spre cultura minții și a 

28sufletului” .
Prin astfel de efigii umane filantropia s-a 

manifestat ca harismă în mijlocul națiunii române 
în Transilvania. Erau preocupați de binele unor 
generații viitoare care nu i-au dezamăgit. Să 
spunem că mulți dintre cei stipendiați de 
binefăcătorii transilvani, din care chipul Ioanei 

29Bădilă  străluminează cu dârzenie și cumpătare, 
au fost tinerii care au făcut ca România Mare să 
devină realitate și să crească în alcătuirea sa ca 
stat național independent. Independența sa fiind 
dată, desigur, și de profesionalismul liderilor săi. 
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Modele	creştine	de	eroism	(XLI)
Eveniment

Întâmpinarea	icoanei	Sfântului	Nectarie	de	la	Eghina
la	Catedrala	Ortodoxă	„Adormirea	Maicii	Domnului”	

din	Satu	Mare.	8	noiembrie	2020	–	
100	de	ani	de	la	trecerea	sa	la	Domnul

Preot	dr.	Cristian	BOLOŞ

   rin darul lui Dumnezeu, cu ajutorul 
Maicii Domnului și prin jertfelnicia unor 
persoane deosebite, pelerini la Sfântul Munte, 
duminică, 8 noiembrie 2020, am fost părtași la un 
eveniment deosebit, la Catedrala Ortodoxă 
„Adormirea Maicii Domnului” din municipiul 
Satu Mare, primind cu emoție, în dar de la 
Mănăstirea Vatoped din Muntele Athos, icoana 
Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, pe care îl 
sărbătorim, anual, la data de 9 noiembrie. 

Întâmpinarea icoanei și a raclei cu o 
părticică din trupul Sfântului Nectarie (raclă 
venită de la biserica „Sfinții Împărați Constantin 
și Elena” din Satu Mare), s-a făcut, în dangătul 
clopotelor și în cântec de toacă, în curtea 
Catedralei, la ora 16.45, după care s-a înconjurat 
sfântul lăcaș, intrând în biserică. După așezarea 
icoanei la locul ei special pregătit în fața Sfântului 
Altar (unde va rămâne pentru totdeauna), preoții 
slujitori (pr. dr. Cristian Boloș, pr. Radu Șimonca, 
pr. dr. Vasile Onea și pr. Radu Maxim) au săvârșit 
Vecernia, împreunată cu Litia, și Taina Sfântului 
Maslu, timp în care credincioșii prezenți s-au 
rugat fierbinte Sfântului Nectarie spre a mijloci 
pentru noi înaintea tronului Preasfintei Treimi. 
Fiecare persoană a primit, ca amintire, una (sau 
mai multe) din cele 2000 de iconițe cu Sfântul 
Ierarh Nectarie, făcătorul de minuni, împărțite cu 
acest prilej. Se impune a fi menționat faptul că 
icoana Sfântului Nectarie a stat timp de 40 de zile 
în Altarul bisericii Mănăstirii Vatoped din Sfântul 
Munte Athos, fiind atinsă, zilnic, de Sfintele 
Moaște și de icoanele făcătoare de minuni 
existente în mănăstirea athonită, proces minuțios 
de care s-a ocupat, cu toată dragostea, părintele 
Kiril, căruia îi mulțumim pentru deschidere și 
rugăciuni. 

Credincioșii sătmăreni, în număr foarte 
mare, au venit, cu toată evlavia, spre a ne uni prin 

rugăciune ,  respectând,  to todată ,  toa te 
reglementările autorităților privind împiedicarea 
răspândirii noului coronavirus (COVID-19). 
Având în vedere situația grea în care ne găsim, 
avem încredere deplină că Dumnezeu, pentru 
rugăciunile Sfântului Nectarie Tămăduitorul, ne 
va izbăvi de această încercare, ajutându-ne să 
ieșim învingători, rămânând statornici în răbdare 
și în dreapta credință.  

Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina 
(Tămăduitorul și făcătorul de minuni), de la a 
cărui trecere în veșnicie s-au împlinit 100 de ani, 
este unul din cei mai iubiți Sfinți din întreaga 
creștinătate. 

El „s-a născut la 1 octombrie 1846”, 
conform Doxologia.ro, „în orășelul Silivria din 
nordul Greciei. La Botez a primit numele de 
Anastasie, fiind al treilea copil din cei șapte pe 
care i-au avut părinții săi, Maria și Dimos 
Kefalas. Primii ani de școală i-a făcut în orășelul 
natal, dovedindu-se un copil inteligent și dornic 
de învățătură, foarte atras de biserică și sfintele 
slujbe. În 1868, la vârsta de 20 de ani, părăsește 
Constantinopolul și pleacă în insula Hios. Aici, în 
satul Lithi, s-a ostenit ca învățător timp de 7 ani, 
educându-i nu numai pe elevi, ci și pe săteni, 
îndemnându-i la evlavie și virtute, dându-le 
exemplu de viață plăcută lui Dumnezeu, ducând 
un trai simplu, mai mult ascetic, în înfrânare și 
lucrarea virtuților. În 1873, părăsește satul și vine 
l a  Mănăs t i r ea  <<Nea Moni>>  (Noua 
Mănăstire), pentru a se consacra vieții monahale. 
După o ucenicie de trei ani, este tuns în monahism 
cu numele de Lazăr, în ziua de 7 noiembrie 1876. 
La data de 15 ianuarie 1877, a fost hirotonit 
diacon de către Mitropolitul Grigorie de Hios, 
prilej cu care i se schimbă numele din Lazăr în 
Nectarie. În 23 martie 1885, este hirotonit preot 
de către Patriarhul Sofronie al Alexandriei, iar pe 

P
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6 august, duhovnic și mare arhimandrit pe seama 
Reprezentanței patriarhale de la Cairo. În ziua de 
15 ianuarie a anului 1889, este hirotonit 
Mitropolit de Pentapole, în biserica Sfântul 
Nicolae din Cairo. Toți creștinii, nu doar din 
Cairo, ci și din tot Egiptul, îl priveau cu admirație 
și vorbeau cu mult respect despre el, zicând: 
<<Iată-l pe cel mai vrednic slujitor al Domnului; 
iată-l pe cel care este vrednic de scaunul 
patriarhal al Alexandriei!>> Popularitatea de 
care se bucura Sfântul în rândul maselor largi de 
credincioși a avut urmări nefaste pentru dânsul, 
căci i-a umplut pe unii de otrava invidiei. Aceștia 
au început să-l defăimeze pe Sfântul Nectarie în 
fața Patriarhului Sofronie. Eforturile Sfântului de 
a se dezvinovăți au fost zadarnice. A fost alungat 
definitiv din Egipt. Părăsește Egiptul și ajunge la 
Atena în anul 1889. Cu mare greutate reușește să 
obț ină  un  pos t  de  predica tor  la  Evia . 
Dreptcredincioșii de aici, ca și cei din Alexandria, 
nu încetau să dea, însă, slavă lui Dumnezeu 
pentru că trimisese în mijlocul lor un asemenea 
propovăduitor al adevărului Său. În luna martie a 
anului 1894 i se încredințează conducerea 
Seminarului Teologic <<Rizarion>> din Atena. 
Instalarea lui oficială ca director a avut loc pe data 
de 13 martie 1894. Ajuns director al Seminarului, 
Sfântul se ostenește cu dumnezeiască râvnă 
pentru a sădi dragostea de Domnul în sufletele 
elevilor săi, dar și pentru a le îmbunătăți 
pregătirea teoretică, pentru a le asigura tot ce era 

necesar ca ei să devină vrednici slujitori ai 
Altarului și luminători ai poporului. Noul director 
a restabilit bunele obiceiuri, purtându-se atât cu 
elevii, cât și cu profesorii, ca un părinte plin de 
dragoste și câștigând respectul și admirația 
tuturor. Părintele director le era un exemplu viu și 
cu neputință de dat uitării. În paralel cu munca 
deosebit de ostenitoare de la seminar, Sfântul își 
continuă și activitatea ca duhovnic, slujitor al 
Bisericii și mare iubitor de săraci. În luna iulie a 
anului 1898, imediat după încheierea anului 
școlar, Sfântul vizitează pentru prima dată 
Muntele Athos, unde rămâne o lună întreagă, 
trecând pe la cele mai de seamă mănăstiri și 
schituri. În 1904, bolnav deja, Sfântul se 
pensionează, după o slujire de 14 ani, care avea să 
rămână veșnic în amintirea tuturor celor pe care îi 
îndrumase. Sfântul Nectarie se retrage definitiv 
în insula Eghina și se consacră, pentru tot restul 
vieții, cu aprobarea Mitropolitului Teoclit al 
Atenei, ridicării mănăstirii, căreia îi dă hramul 
<<Sfânta Treime>>. Cuviosul urmărea cu 
strășnicie respectarea rânduielilor Sfinților 
Părinți și a celorlalte reguli monahale, îngrijindu-
se de deplina respectare a poruncilor lui Hristos. 
A interzis orice lucru nepotrivit și, ca un părinte 
iubitor, a sădit în sufletele maicilor frica de 
Dumnezeu, evlavia, cucernicia, dragostea față de 
aproapele, ascultarea de Biserica lui Hristos, el 
însuși trăind ca un călugăr și ascet desăvârșit, 
cumpătat la mâncare, simplu în purtări, fără 
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răutate, smerit și blând cu inima. Începând cu 
anul 1919, suferințele trupești ale părintelui încep 
să se intensifice. Nimeni n-a știut de boala lui 
până în 1919, când a mers să se închine unei 
icoane făcătoare de minuni a Maicii Domnului, 
aflată într-o mănăstire situată nu departe de 
<<Sfânta Treime>>. Aici a rămas în jur de două 
săptămâni în rugăciune, meditație și reculegere. 
Domnul îi descoperise că peste puțin timp îl va 
lua la Sine. Pe 20 septembrie, la stăruința 
maicilor, este internat, pentru tratament, în 
spitalul Areteio din Atena, unde va rămâne 
cincizeci de zile. La data de 8 noiembrie 1920, 
după o scurtă suferință, fericitul său suflet a intrat 
în pacea fără de sfârșit a Domnului. Era în vârstă 
de 74 de ani. Cinstitele sale moaște începuseră 
deja să izvorască mireasmă preafrumoasă; de pe 
față i se prelingea mir. Îndată a fost dus la Eghina, 
la mănăstirea ridicată de dânsul, pentru a fi 
înmormântat acolo. În anii ce au urmat după 
îngropare, mormântul Sfântului Nectarie a fost 
deschis în repetate rânduri. Trupul său a fost găsit 
întreg și neatins de stricăciune, răspândind 
mireasma sfințeniei ca un vas ales al Duhului 
Sfânt. Părticele din moaștele Sfântului Nectarie, 
ca și ale multor altor sfinți, au fost împărțite mai 
multor biserici. În 1961, Sfântul Nectarie a fost 
canonizat de către Patriarhia Ecumenică de la 
Constantinopol, având ziua de prăznuire 9 
noiembrie.

Sfântul Nectarie – mare făcător de 
minuni

1.În anii vitregi ai primului război 
mondial, maicile de la mănăstirea din Eghina, 
înfricoșate de perspectivele sumbre ce se 
întrezăreau în privința hranei zilnice, au vrut să 
pună deoparte, în hambare, cantități mai mari de 
grâu, ca să le ajungă pentru o mai lungă perioadă 
de timp, mai bine zis, pentru cât prevedeau 
dânsele că avea să țină războiul. Sfântul, aflând 
de intenția lor, le-a chemat și le-a spus îndată, cu 
tărie: <<Să nu faceți asta! Să nu adunați nici un 
fel de provizii! Iar dacă totuși stăruiți să adunați, 
să știți că nu vă veți putea hrăni din acel grâu; el 
va fi insuficient, iar voi veți flămânzi. Vă sfătuiesc 
să nu adunați defel grâu în plus și niciun fel de 
alte provizii!>> Maicile au ascultat sfatul 
părintelui lor, care voia să le învețe a-și lăsa 
întreaga viață în seama purtării de grijă a lui 
Dumnezeu. Așadar, în hambar n-a rămas decât o 
cantitate mică de grâu, cea care făcea față, de 
obicei, cerințelor mănăstirii. Dar, minune, din 
acea cantitate neînsemnată de grâu, ele s-au 

hrănit pe toată perioada războiului și nu numai 
ele, ci toți oaspeții care poposeau la mănăstire! 
Profund impresionate, monahiile au dat slavă lui 
Dumnezeu, Care le hrănise în chip minunat, 
datorită rugăciunilor cuviosului Său, Nectarie.

2. Întâmplându-se, într-un an, a fi mare 
secetă în Eghina, oamenii au venit la Sfântul 
Nectarie cu lacrimi, cerându-i să mijlocească, 
prin rugăciunile sale, iertarea poporului și 
milostivirea lui Dumnezeu. Sfântul n-a așteptat 
să fie chemat de două ori. Intrând împreună cu 
maicile în biserica închinată Sfântului Dionisie, a 
început a sluji Sfânta Liturghie, în timpul căreia 
s-a rugat neîncetat ca Domnul să aibă milă de 
insulă. Nici nu se terminase încă Sfânta 
Liturghie, când o ploaie îmbelșugată a început să 
se reverse din cer, spre folosul întregii făpturi, 
spre slava lui Dumnezeu, Cel minunat întru 
sfinții Săi.

3. O călugăriță ce suferea de multă vreme 
de o boală gravă a vrut să-l vadă pe Sfântul 
Nectarie, pentru a-i cere să se roage pentru 
însănătoșirea ei. L-a găsit slujind Sfânta 
Liturghie. Privind în Altar, l-a văzut pe Sfânt 
înconjurat de o lumină dumnezeiască ce strălucea 
mai tare ca soarele. Înfricoșată de această 
priveliște, n-a mai îndrăznit să se apropie și a 
făcut câțiva pași înapoi. Sfântul însă s-a întors 
spre ea și i-a vorbit: <<De ce nu te apropii? 
Vino!>> Călugărița a ascultat, s-a apropiat și s-a 
împărtășit, după care s-a tămăduit îndată de boala 
de care suferea.

4. O fetiță de șapte ani din satul 
Halasmeni, care de mult timp avea febră mare, a 
fost adusă de părinții ei la Sfântul Nectarie și a 
fost vindecată. O altă tânără care înnebunise din 
cauza unor farmece, venind la Sfântul Nectarie și 
spovedindu-se, s-a vindecat, după ce Cuviosul i-a 
citit câteva rugăciuni pentru însănătoșire. O 
femeie care avea mari dureri de cap și care nu 
putea fi vindecată de doctori, venind la Sfântul 
Nectarie, a fost tămăduită. Altă dată, a venit la 
Sfântul Nectarie un om care de multă vreme era 
lunatic. După ce Sfântul Nectarie i-a citit rugă-
ciunile de exorcizare, bolnavul s-a vindecat 
imediat și s-a întors acasă sănătos, slăvind pe 
Dumnezeu. Astfel, s-a dus pretudindeni vestea 
despre harul Sfântului Nectarie, făcător de 
minuni încă din timpul vieții sale pământești”.

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă pe Hristos 
Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
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Inaugurarea	
Monumentului	„Crucea	Pătimirii	Noastre”	

din	Homorodu	de	Mijloc

Ing.	Ionel	COSTESCU

 Duminică, 25 octombrie 2020, Asociația 
„Codrenii” și Parohia Ortodoxă Română din 
Homorodu de Mijloc au inaugurat și sfințit 
Monumentul „Crucea Pătimirii Noastre”, 
dedicat eroilor căzuți în cele două războaie 
mondiale și a refugiaților în urma Dictatului de la 
Viena din localitate.
 Și atâta timp cât mai există un licăr de 
dragoste de țară, un grăunte de credință în 
Domnul Sfânt, vom avea arma și pavăza 
existenței neamului nostru.
 De la Iisus Hristos încoace, Cel ce a luat 
crucea fărădelegilor noastre, ne identificăm 
fiecare cu câte o cruce personală, a familiei și a 
neamului. Și așa cum pe la răspântii de drumuri 
avem semnul Sfintei Cruci, care ne aduce aminte 
de jertfa lui Hristos pentru omenire, se cuvine să 
avem pe ogoarele noastre însemne pentru jertfa 
celor care s-au luptat pentru libertatea și existența 
neamului. Unii dintre ei aveau de apărat doar o 
limbă de pământ și o limbă de cuvânt!
 Au murit știind că:
 „Limba noastră-i limbă sfântă
 Limba vechilor cazanii 
 Care-o plâng și care-o cântă
 Pe la vatra lor țăranii”
                    (Alexei Mateevici - Limba noastră)
 Sădiți în sufletul copiilor voștri această 
armă a dragostei de țară și creșteți-i cu credință în 
Domnul Sfânt și vom dăinui ca neam și țară. 
 Admir cu câtă mândrie își cinstesc unele 
nații înaintașii, cât de mândri sunt de câte unii 
care au însemnat ceva pentru nația lor. E plin 
Săcmarul (așa pronunță codrenii!) de însemne 

cum  „pe aici a trecut de nenumărate ori… 
cutare”,  „aici a poposit… cutare”,  „aici a locuit 
un luptător din armata lui Garibaldi” etc., dar n-
am văzut un însemn „aici a murit un ostaș român 
pentru apărarea patriei”.
 Întrucât nu exista la nivel local nicăieri o 
evidență a eroilor din Homorodu de Mijloc, la 
inițiativa domnului Valer Tătar, originar din 
localitate, Asociația „Codrenii” a făcut acest 
însemn al Pătimirii  Noastre, al codrenilor din 
Homorodu de Mijloc, pentru credință, limbă și 
neam!
 Documentarea a fost făcută la Arhivele 
Naționale, în colaborare cu istorici și specialiști. 
Datorită situației speciale din 1940, o parte dintre 
eroi au luptat în armata maghiară, fiind 
încorporați în aceasta după Dictatul de la Viena. 
Pentru cunoașterea lor, s-a mers pe mărturiile 
descendenților depuse la parohul bisericii, 
părintele Nicolae Văsuț, însă, având în vedere cei 
75 de ani de la încheierea războiului, răstimp în 
care au dispărut mulți dintre urmași, suntem 
convinși că lista eroilor din Homorodu de Mijloc 
este incompletă. În schimb, pentru eroii din 
primul război mondial și pentru deportați am 
identificat documentele de arhivă care certifică 
identitatea acestora. 
 Crucea Pătimirii Noastre este din 
structură metalică, are o înălțime de 7,00 m, iar 
soclul este placat cu marmură neagră de Tripșor, 
pe care sunt încrustate numele eroilor din cele 
două războaie mondiale și al refugiaților în urma 
Dictatului de la Viena.
       Locul a fost ales la intrarea în localitate, în 

        otto:
 Noi prin vremi ce ne-ncercară
 Altă armă n-am avut
 Numai dragostea de țară
 Ce strămoșii ne-o lăsară
 Și pe Sfântul Domn de scut!
   (George Coșbuc- Scut și armă)

M
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așa mod încât toți cei care intră și ies din sat să 
vadă și să-și amintească! Au fost așezați nominal 
lângă neamul lor, în apropierea locului unde-și 
dorm somnul de veci părinții, poate soțiile, copiii, 
iar pentru unii dintre ei iubita…Sunt locuri în țară 
unde sunt cimitire de cruci pentru cei morți prin 
războaie. Dumnezeu să-i odihnească pe toți!    
 Proiectul aparține S.C. Domum  Proiect 
S.R.L., iar execuția S.C. Tehno Weld S.R.L. Prin 
specialiștii noștri, am asigurat și Diriginția de 
șantier. La realizarea acestei cruci au mai 
participat, pe lângă societăți comerciale, și 
persoane fizice.
 Numele tuturor a fost înscris pe un hrisov 
și a fost depus în soclul acestui monument, pentru 
ca peste timp, la eventuale lucrări de restaurare, 
cei ce vor veni să afle cine au fost binefăcătorii. 
Gestul lor este un îndemn de reîntoarcere la 
patrie, de reașezare în matca firească a poporului  
român. Le mulțumim pentru sprijin și colaborare!
 Ni s-a promis de către autoritățile locale 
că vor înfrumuseța acest loc (că doar omul 
sfințește locul), că  vor face o cale de acces mai 
largă și vor sprijini la realizarea iluminatului 
acestui monument dăruit satului, împreună cu 
Asociația „Codrenii”, de oameni cu dragoste de 
locul natal și de Codru!                            
 În frumoasa cuvântare a parohului 

Nicolae Văsuț ținută în biserică, acesta ne-a 
vorbit despre păcatul neștiinței. Acum îi știți!  Și 
părintele ne-a adus aminte de păcate și mai mari, 
precum lipsa de respect și ignoranța!  
 Asociația „Codrenii” lasă în grija 
autorităților locale, parohiei și școlii acest dar 
așezat la intrarea în localitate, ca semn de cinstire 
și respect a celor ce au murit pentru libertate și 
limbă, să știe pentru cine și ce s-au jertfit! 
 Veșnică le fie pomenirea!
 Date fiind condițiile sanitare, slujba de 
sfințire și de pomenire a eroilor a fost săvârșită de 
preoții Nicolae Văsuț din Homorodu de Mijloc și 
Emilian Săvianu din Chilia, în prezența unui grup 
de săteni din Homorodu de Mijloc, a conducerii 
Asociației „Codrenii” și, bineînțeles, a 
inițiatorului acestui proiect, domnul Valer Tătar.
 Preoții au vorbit celor prezenți despre 
cinstirea jertfei pentru neam și țară. 
 Membrii Asociației „Codrenii” au 
împărțit celor prezenți pliante cu date mai 
detaliate, statistice, despre eroii satului 
Homorodu de Mijloc, dar și despre eroii și 
deportații tuturor satelor din comună. S-au făcut 
și cuvenitele daruri în asemenea momente.  

Redăm în cele ce urmează tabelele 
nominale și situațiile statistice:                                                             
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Lista refugiaților din Homorodu de Mijloc în urma Dictatului de la Viena din 30 august 
1940: Tătar Vasile, Dumitrescu Sabin, Pintea Avram, Băițan Dumitru, Cadar Gheorghe, Mihalca 
Gheorghe, Găvruș Gheorghe, Găvruș Gheorghe, Gâta Elena, Gâta Floare.

Tabel cu eroii din Homorodu de Mijloc căzuți în al Doilea Război Mondial: Boloș Dumitru, 
Găvruș Ioan, Libotean Gheorghiță, Mihalca Ioan, Tătar Dumitru, Tătăran Gheorghe.

Bibliografie:
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Martinovici, C.; Istrati, N., Dicționarul Transilvaniei, Banatului și celorlalte ținuturi alipite, Cluj, 
Institutul de arte grafice „Ardealul”, 1921.

Bâtea, Ioan - Românii din Transilvania în Primul Război Mondial, Eurotip, Baia Mare, 2018

Ciubotă, Viorel - Lupta românilor sătmăreni pentru unire (1918-1919), Editura Muzeului 
Sătmărean, Satu Mare, 2004

Declarații ale aparținătorilor, pentru eroii din al Doilea Război Mondial.
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Povestea	unui	om	și	soldat	credincios:	
Florian	Tătăran	din	Potău

Dr.	Viorel	CÂMPEAN

    e nenumărate ori am auzit ori am citit 
întâmplări de pe front. Unele atât de frumoase 
încât, generațiile care le-au perpetuat au ajuns să 
le numească „povești”. Apoi, când societatea este 
atacată de duhul demolării și demitizării, toate 
aceste întâmplări-povești sunt trecute la capitolul 
frumoase… închipuiri.

În acest material ne-am propus să 
expunem povestea vieții unui om credincios și 
puterea credinței care l-a însoțit de-a lungul 
întregii vieți, îndeosebi într-un moment de 
cumpănă. Un om credincios, așa l-am putea 
cataloga cel mai bine pe Florian Tătăran. Fiu al 
Potăului, a văzut lumina zilei la data de 6 iunie 
1923, în familia lui Florian Tătăran și a Floarei 
Cădar (în Potău familia sa, pentru a fi deosebită 
de alte familii Tătăran, este cunoscută ca „a 
Bușechoaii”). A rămas orfan de mamă încă de la 
naștere. A crescut, alături de sora lui Maria, cu 
sprijinul total al tatălui și bunicii. De mic copil s-a 
atașat de Biserică, de slujbele oficiate de preoíi de 
atunci ai parohiei Potău, Gavril Berinde și Ioan 
Ilieș. Iubitor al cântărilor liturgice, în mod firesc, 
a fost component și al corului bisericesc din 
Potău. Toate acestea au făcut să fie un bun creștin 
de-a lungul întregii vieți, până la moarte. 

Și-a părăsit casa părintească pentru a-și 
croi un rost în viață, dar și pentru a-și sprijini 
familia. S-a înscris la școala militară, pe care a 
putut să o urmeze pentru scurt timp fiindcă avea 
să înceapă al Doilea Război Mondial. Fiind 
infanterist, a străbătut câmpurile de bătălie pe jos, 
alături de ostașii români. A dobândit gradul de 
sergent major. A fost rănit la Banská Bystrica (în 
Slovacia de azi). Aici intervine partea de poveste 
a eroului-sergent major Florian Tătăran. Având 
mereu în buzunarul de la manta Noul Testament, 
în timpul unei bătălii, un glonț a trecut prin acesta 
și astfel rana nu a devenit fatală. Acel Nou 
Testament se află azi în proprietatea nepotului 
eroului nostru, Florin Vlad Tătăran, fiul băiatului 
Florian, care ne-a pus la dispoziție cele două 
fotografii. Se dovedește încă o dată credința 
militarilor români, care aveau asupra lor, dar și în 
cămara sufletului, câte o cărticică de rugăciuni 

sau o carte sfântă, în scop de protecție a puterii 
cerești asupra vieții lor.

După război se întoarce spre casă, dar 
datorită condițiilor grele de atunci, a fost reținut 
prin diferite orașe din România, pentru exerciții 
militare. Numeroasele peregrinări l-au făcut 
să–și întârzie revenirea printre cei dragi, dar și să 
învețe o limbă română aproape perfectă.

După căsătoria cu consăteana Livia 
Valeria Estan (născută în 22 august 1928, fiica lui 
Ioan Estan și a Floarei Bărbuș) și nașterea celor 
trei copii: Ioan, Florian și Valeria, își continuă 
activitatea ca funcționar public la Sfatul Popular 
din comuna natală, până în anul 1964, când se 
mută cu familia la Satu Mare. unde lucrează în 
funcția de CTC-ist (controlor tehnic de calitate) 
la Intreprinderea de Piese Auto (I.P.A.). Toată 
viața și-a făcut datoria tot ostășește, adică cu 
conștiință desăvârșită.

Fiind membru al Asociației Veteranilor de 
Război și datorită sacrificiilor făcute în a doua 
conflagrație mondială, este promovat în gradul de 
Plutonier Adjutant.

D
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În anul 1985 își pierde soția, aceasta fiind 
grav bolnavă. În vara anului 2007 își pierde și 
primul fiu născut, Ioan, care moare subit la vârsta 
de 55 de ani. Suferind de mai multe boli, Florian 
Tătăran moare în toamna aceluiași an, la 

domiciliul din Satu Mare, la vârsta de 84 de ani. 
Lângă el au fost, până în ultima clipă a vieții, fiul 
Florian și fiica Valeria, cărora le lasă drept 
moștenire morală bunătatea și credința în 
Dumnezeu, adevăratele bogății care l-au ajutat să 
treacă prin iadul de nedescris de pe front și de 
greutățile cu care s-a confruntat de-a lungul vieții. 
Aceste greutăți l-au făcut să ducă o viață simplă. 
Niciodată nu avea nevoie de mai mult decât 
dobândea prin munca lui, mereu se mulțumea cu 
ce îi dădea Dumnezeu. Ieșea din casă rugându-se 
să îl ajute Domnul să ajungă cu bine înapoi, intra 
în casă mulțumind Domnului pentru că a ajuns cu 
bine. Pentru el, pe primul loc era aproapele lui și 
D u m n e z e u ,  l u c r u r i l e  m a t e r i a l e  e r a u 
nesemnificative.

Își doarme somnul de veci în cimitirul de 
lângă Gara Satu Mare. Pentru el, lucrurile 
materiale nu au fost semnificative. Apropierea de 
Dumnezeu a fost totul. Iar întâmplarea fericită de 
pe front a avut darul de a-i cimenta credința 
dobândită în satul său de baștină.

* Pentru realizarea acestui succint 
material aducem mulțumiri, pe această cale,  
domnilor Florian Vlad Tătăran (vrednic nepot al 
eroului nostru) și ing. Ioan Rogojan (devotat fiu 
al satului Potău).

23



1	Decembrie,	ieri	și	astăzi

S-a tot spus că data de 1 Decembrie 1918 
a reprezentat apogeul românilor, ora astrală a 
românismului, punctul unic de maxim al 
neamului nostru. Adevărul nu stă chiar așa. 1 
Decembrie 1918 a fost o zi deosebită, cu 
adevărat, dar nu a fost totul, și mai ales, nu ar fi 
însemnat prea mare lucru dacă acțiunea nu ar fi 
continuat. Dacă toți românii ar fi plecat liniștiți 
acasă după Marea Adunare de la Alba Iulia, 
România Mare ar fi continuat să rămână un vis, 
iar data de 1 Decembrie ne-ar fi rămas în memorie 
ca și, de exemplu, data proclamației de la Islaz. 

Dacă ne reducem la 1 Decembrie 1918, 
atunci încă nu exista România Mare, și este 
absurd să crezi că din 2 decembrie 1918 s-a creat 
această Românie Mare, în urma adunării 
populare. Este ca și cum ai reduce un întreg 
proces la o singură zi. Asta, deoarece, la 1 
Decembrie 1918, mai mult de jumătate din 
Transilvania era încă sub ocupația ungurilor care, 
cum era de așteptat, n-au luat-o la fugă nici de 
spaima proclamației de la Alba Iulia și nici de 
groaza hotărârilor de la Conferința de Pace de la 
Paris, ci doar când au simțit pe piele tăișul 
usturător al baionetelor românești. Astfel, o dată 
importantă o consider cea de 1 mai 1919, când 
trupele române au ajuns cu întregul front la Tisa, 
în urma contraatacului împotriva trupelor ungare 
bolșevice, realizând cu arma în mână stăpânirea 
românească pe teritoriul menționat de Eminescu 
în Doină, „De la Nistru pân-la Tisa”.

Totuși, data de 1 Decembrie 1918 rămâne 
o dată extrem de importantă, o dată crucială, mai 
ales prin importanța semnificației sale ca voință a 
maselor. A fost singura adunare națională, practic 
un plebiscit, un referendum, cu delegați din toate 
părțile Transilvaniei și Banatului, singura 
adunare națională ținută în toate provinciile 
desprinse din imperiul Austro-Ungar, prin care 
populația să fie întrebată ce dorește să facă cu 
viitorul ei. Independența cehoslovacilor, 
polonezilor, slovenilor, croaților, s-a decis de 
către conducătorii lor, era un curent favorabil, de 
necontestat pentru independență, dar singurii din 

cuprinsul întregului imperiu care au chemat 
populația să se exprime liber au fost românii 
ardeleni. Și ei au spus prin glasul celor peste o 
sută de mii de delegați, reprezentând poporul din 
toate colțurile Transilvaniei, „NOI VREM SĂ 
NE UNIM CU ȚARA!” Este un fapt de 
necontestat, și nimeni nu a îndrăznit să conteste  
adunarea națională de la Alba Iulia. Până și cei 
mai extremiști maghiari contestă tratatul de la 
Trianon, din 4 iunie 1920, dar despre valabilitatea 
rezoluției de la Alba Iulia nimeni nu zice vreun 
cuvânt, deoarece s-ar acoperi de ridicol. La fel 
cum astăzi s-ar acoperi de ridicol, de exemplu, 
toț i  cei  care ar  contesta  independența 
Muntenegrului, obținută tot prin referendum în 
mai 2006. Nici sârbii, cei mai defavorizați de 
acest referendum, nu contestă valabilitatea 
votului muntenegrean.

Deci, 1 Decembrie 1918 reprezintă o dată 
importantă într-un proces, nicidecum începutul 
sau sfârșitul procesului, un proces jalonat de alte 
date importante, începând cu 15 august 1916, 
data intrării României în război pentru 
Transilvania și Bucovina. Au fost zilele de luptă 
și eroism, de înfrângeri și trădări, de glorie și 
tragedii, ale căror date sunt așa de multe încât nu 
au cum să fie toate amintite aici. În răstimp de trei 
ani, între 1916 și 1919, România și românii au 
trecut prin cele mai cumplite chinuri, de la 
victoriile din Transilvania în toamna lui 1916, la 
dezastrul de la Turtucaia, de la eroismul soldaților 
prost echipați și înarmați în fața unui inamic 
superior ca oameni și armament, trădați de 
singurul aliat de pe câmpul de luptă, la disperarea 
evacuării a două treimi din teritoriu și drama 
retragerii în Moldova bântuită de frig, foame și 
tifos în iarna lui 1917. Eroismul și victoriile de la 
Mărășești, Mărăști și Oituz și trădarea rusească, 
care ne-a lăsat singuri în fața dușmanilor 
germani, austro-ungari, bulgari și turci. Am 
început lupta împotriva inamicilor și am sfârșit-o 
împotriva aliaților care ne-au înfipt cuțitul în 
spate.

Puține cazuri au mai fost în istorie de un 

Ing.	ec.	Cristian	MAREŞ

U
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asemenea dramatism, singuri împotriva tuturor, 
asaltați de nenumărați dușmani, trădați și apoi 
atacați de aliați, și totuși, neamul românesc a 
renăscut în 1918 din propria cenușă, înfigând 
drapelul românesc și ridicând opinca chiar în 
inima dușmanului, la Budapesta, la 4 august 
1919, o altă dată importantă în acest proces de 
creare a României Mari.

Ca exemplu, aș putea menționa situația 
conducătorului României la acea vreme, regele 
Ferdinand. A ajuns pe tron în 1914, în plin război 
mondial, după moartea lui Carol I. Plin de 
speranță în vara lui 1916, se retrage în toamnă în 
Moldova, la Iași, împreună cu guvernul și ce a 
mai rămas din armata țării. Din nou cu mândrie și 
speranță, în vara lui 1917, după victoriile de la 
Mărăști, Mărășești și Oituz, pentru ca mai târziu 
dinastia să-i fie amenințată (germanii cereau ca și 
o condiție a păcii alungarea regelui „trădător” 
față de nația germană) și chiar și viața să-i stea în 
cumpănă (de mâna aliaților ruși deveniți 
bolșevici). Apoi urmează unirea cu Basarabia, și 
ulterior regele intră în București tot de 1 
decembrie 1918. Câteva zile mai târziu primește 
vestea unirii Bucovinei și apoi a Ardealului la 
România, pentru ca în 1922 să fie încoronat la 
Alba Iulia ca rege al tuturor românilor.

Românii au luptat cu încăpățânare și 
eroism nemaiîntâlnit în acei ani, au luptat nu 
numai în România, ci s-au înscris voluntari 
pentru cauza românească în Rusia, în Franța, în 
Italia, în Statele Unite ale Americii. Au fost 
voluntari români care s-au organizat până și în 
Turcia, din elemente românești din unitățile 
austro-ungare din Siria. O însuflețire națională 
fără precedent a parcurs întregul mapamond 
cuprinzând întreaga suflare românească pe toate 
meridianele, cu un singur scop suprem: România 
Mare.
 Și au realizat-o, străbunicii noștri au făcut 
România Mare pe care ne-au lăsat-o moștenire cu 
un preț îngrozitor: unul din cinci bărbați mort, 
rănit sau invalid. Cu un imens preț de sânge, 
străbunicii noștri ne-au lăsat România Mare, 
clădită pe oasele și sângele lor. Ne-au dăruit-o ca 
și pe o moștenire de preț, plătită cu preț greu, prea 
greu. Numai rememorându-le faptele te întrebi 
din ce aluat au fost făcuți înaintașii noștri.

Bunicii noștri au luptat să o păstreze, 

semănând cu oasele și stropind cu sângele lor 
câmpurile de luptă din Basarabia până în Crimeea 
și Caucaz, Cotul Donului și stepa kalmucă, la 
Stalingrad, apoi din nou, spre vest, de la Oarba de 
Mureș până în munții Tatra și la râul Hron, 
trecând prin Carei și Budapesta. Soldaților noștri 
nu le-a fost dat să se întoarcă la căminele lor în 
pace după mai 1945, ci în cea mai cruntă dintre 
dictaturi, cea comunistă, aruncați în temnițe și 
lagăre de muncă. Ofițerii și generalii care se 
acoperiseră de glorie pe câmpurile de luptă erau 
exterminați în lagărele comuniste. Cea mai mare 
rezistență armată anticomunistă din țările căzute 
după 1945 în robia comunistă a fost înfrântă 
definitiv în 1962. Asta au făcut bunicii noștri să se 
arate demni de moștenirea lăsată lor de către 
părinți. Dar noi?

 1 Decembrie astăzi

 Ce înseamnă 1 Decembrie astăzi, pentru 
noi? Ce reprezintă astăzi 1 Decembrie pentru 
marea masă a populației? Un prilej de chef și 
beție prilejuită de o zi liberă?! Posibilitatea de a se 
înghesui pentru o porție gratuită de fasole cu 
cârnați?! Anul acesta, din cauza pandemiei, nici 
măcar atât nu s-a putut face!!

În SUA, de ziua lor națională, 4 iulie, veți 
vedea steagurile americane arborate la fiecare 
casă. Numărați steagurile românești arborate la 
casele românilor de 1 Decembrie! Care este 
diferența, unii simt mai bine spiritul unei zile 
naționale decât alții?

Am auzit de nenumărate ori pe la 
televiziuni expresia că de 1 Decembrie ne simțim 
cu toții români. Dar în rest, în celelalte 364 de zile 
din an? Ce fac aceleași televiziuni ca să ne simțim 
români și în restul anului? Ne difuzează până la 
saturație știri cu babe violate sau emisiuni cu 
pipițe siliconate pe post de vedete de moment, 
care habar nu au până unde se întinde România? 
Sau cu maneliști inculți și fotbaliști agramați, pe 
post de modele pentru toți românii? Cum pot 
românii de rând, consumatori de televiziune, să 
se simtă români când li se servesc în exces doar 
astfel de modele? Ce fel de ideal în viață poate să-
și aleagă un tânăr român dintre aceste pițipoance 
ale căror IQ poate fi exprimat printr-o singură 
cifră? Sau modelul unui politician compromis de 
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afaceri murdare, care își modelează discursul 
public plin de contradicții în funcție de linia de 
moment a partidului care îi acordă imunitate 
pentru furtișaguri din banul contribuabililor?

Unde s-a rupt echilibrul, unde s-a rupt 
legătura dintre alegător și ales? Răspunsul este 
mai simplu decât pare la prima vedere. Acum mai 
bine de o sută de ani, Gustave le Bon, membru al 
A c a d e m i e i  F r a n c e z e ,  î n t e m e i e t o r u l 
psihosociologiei, vorbea despre socialism și 
doctrina acestuia, asta înainte de apariția 
comunismului. El explică faptul că societatea este 
dusă înainte de către elite, care trag masele după 
ele. Este normal, doar marii cărturari și marii 
lideri au fost cei care au dus popoarele pe calea 
progresului, ele au fost cele care au impus 
schimbarea în bine a ordinii de fapt. Socialismul, 
și apoi comunismul, era adeptul egalitarismului, 
pe principiul că toți oamenii sunt egali, dar toți 
oamenii nu au cum să fie egali, este o 
imposibilitate. Unde au cucerit puterea, socialiștii 
și comuniștii au acționat pentru egalizarea 
maselor. Cum nu aveau cum să aducă masa la 
nivelul elitelor, au retezat elitele. Astfel, toți 
intelectualii, oamenii de vază, fruntașii, au fost 
exterminați sau înlăturați. Este ceea ce s-a 
petrecut și la noi în anii stalinismului. Ulterior, 
elitele nou apărute erau de origine sănătoasă, dar 
mult inferioare. Așa este și în cazul nostru, liderii 
politici sunt dintre cei apăruți în urma anihilării 
elitelor vechi, interbelice, și promovați ca atare, 
rude sau urmași ale noilor elite comuniste. Iar 
prestația și cunoștințele acestora, ca și tradiția lor 
ca elite sunt incomparabile cu cele vechi, 
exterminate de comuniști în lagăre sau închisori. 
Găsiți echivalentul de astăzi al unui Brătianu, de 
exemplu!

Iar aceste noi elite se feresc ca de foc să 
facă vreun gest care să amintească de originea lor 
comunistă. De aceea se feresc de orice gest 
patriotic ca să nu poată fi interpretat ca și unul 
patriotard ca și pe vremea spectacolelor pe 
stadion de pe vremea lui Ceaușescu. Atunci ni se 
spunea că românii au fost cei mai bravi, cei mai 
grozavi, cei mai și cei mai, iar cel mai dintre cei 
mai trebuia să fie conducătorul suprem, Nicolae 
Ceaușescu. N-am fost cei mai bravi, dar am fost 
bravi în momentele de cumpănă. N-am fost cei 

mai grozavi, dar am fost extraordinari când a 
trebuit. Dar am fost și altfel în alte momente, și 
asta va trebui să ne-o asumăm, cu toată tăria și 
toată responsabilitatea.

Dar asta nu întunecă cu nimic faptul că 
suntem români, și putem fi mândri de asta. Alte 
popoare au mult mai puține momente de glorie, 
mult mai puține realizări, au o vechime 
incomparabil mai mică ca și a noastră, dar sunt 
mândri de ele. Noi de ce nu putem fi mândri de 
noi, de realizările noastre, mai ales că au fost 
obținute în condiții incomparabil mai grele?! 
După cum spunea marele Nicolae Iorga, după 
atâtea furtuni, „este un miracol că mai avem o țară 
și un steag căruia să ne închinăm”. Ori, acesta nu 
este puțin lucru.

Chiar nu putem fi mândri de originea 
noastră, de faptul că suntem români?! Trebuie 
neapărat ca cineva să ne reamintească din când în 
când de necesitatea mândriei de a fi român? Nu 
putem fi mândri de noi numai atunci când un mare 
sportiv (vezi Simona Halep) sau un mare român 
ne reamintește acest lucru, ridicând un trofeu ori 
centura de campion mondial deasupra capului în 
fața întregii lumi spunând „Sunt mândru că sunt 
român”? Sau când un antrenor român câștigă cu o 
echipă străină în care juca doar un singur român 
cupa UEFA și poartă pe umeri steagul românesc 
în fața întregii lumi care urmărea finala la 
televizor? Doar atunci putem fi mândri de faptul 
că suntem români? În rest, ne întoarcem la 
pălăvrăgeala noastră cotidiană, în care politica 
internă și ultimele bârfe joacă rolul de prim rang!

Ne-am bătut cu cele mai mari imperii ale 
momentului și ne văicărim ca niște babe pentru 
fel de fel de mărunțișuri, gen austeritate, criză și 
mai nou pandemie. Dacă acum este criză, ce a fost 
pentru străbunicii noștri în Moldova bântuită de 
foamete și tifos în 1917 sau pentru bunicii noștri 
împilați de cotropitorii ruși? Apocalipsă? Oameni 
buni, poporul român s-a născut în criză și atunci a 
dat ce era mai bun din el, din criză s-a născut 
prosperitatea de mâine, din criză s-a născut 
inclusiv România Mare pe care o sărbătorim de 1 
Decembrie!

Dar este posibil ca un popor cu astfel de 
tradiții să se scufunde în timpurile prezente, să 
uite de ceea ce au realizat strămoșii și să se 
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complacă într-o atitudine de autodistrugere lentă 
sau rapidă, aruncând la gunoi secole de jertfă și 
glorie? Din păcate, răspunsul este afirmativ, este 
de ajuns să privim în jur. Grecii, care au creat cea 
mai veche civilizație europeană și cea dintâi 
democrație din lume acum două mii cinci sute de 
ani, acum câțiva ani se băteau cu scutierii pentru a 
nu li se impune un regim de austeritate ca să 
returneze o parte din banii împrumutați și 
cheltuiți tot de ei și pentru ei. Arabii, o civilizație 
înfloritoare acum o mie de ani, astăzi sunt unde 
sunt, sub regimuri tiranice de care unii abia s-au 
scuturat, dar viitorul lor nu se știe cum va fi, ei 
încă învinuind lumea întreagă pentru eșecurile 
lor, făcându-i pe mulți să îmbrățișeze cauza 
fundamentalistă.

Ce vină are Pericle pentru situația din anii 
trecuți a grecilor? Sau ce vină au arabii de acum o 
mie de ani pentru situația arabilor de astăzi? Sau 
ce vină are Coandă dacă nepotul său ajunge o 
secătură? Sau ce vină au străbunicii sau bunicii 
noștri dacă noi ne arătăm nedemni de moștenirea 
lor, lăsată nouă cu prețul sângelui lor, dacă noi ne 
arătăm nedemni de idealul lor, România Mare? 
Ce pot face ei, cum ar reacționa ei, dacă noi astăzi 
uităm în fiecare zi că suntem români, sau plecăm 
capul rușinați la auzul acestui termen?

Suntem împroșcați cu noroi la fiecare 
ceas de către alții, care nu prididesc să ne arunce 
cele mai diferite invective. Dar acesta ar trebui să 
fie un motiv de mândrie, nu de rușine. Credeți că 
Putin s-ar lua de papuași, de exemplu? Sau de 
somalezi? Nu, el și inamicii noștri se iau de noi 
fiindcă îi deranjăm, îi supărăm și le încurcăm 
socotelile numai prin faptul că încă mai existăm, 
și chiar și asta este o mare victorie. Se iau de noi 
fiindcă ne consideră o amenințare pentru 
planurile lor. Dacă nu ar fi așa, nu ar avea de ce să 
o facă. Și chiar acest fapt este important. Suntem 
o piedică și o amenințare pentru toți vecinii noștri 
ce nu ne suportă, și ar trebui să fim mândri de asta. 
Se iau de noi, înseamnă că se tem de noi. Se tem 
de ceea ce am putea fi sau am putea deveni dacă 
pentru o clipă ne-am aduce aminte de jertfa și 
idealul străbunicilor noștri. Se tem de o unificare 
inevitabilă cu Basarabia, pentru ce amenințare ar 
reprezenta asta pentru Ucraina, se tem de tot ceea 
ce însemnă român și România. Se tem de un stat 
românesc puternic, care aliat cu Polonia ar putea 

redeveni stavila expansionismului rusesc spre 
vest așa cum a fost în perioada interbelică. Și 
această teamă a lor are și temei.

Restul depinde doar de noi, și este atât de 
simplu. Nu trebuie altceva decât să fim români în 
fiecare zi, nu doar de 1 Decembrie. Să fim români, 
adică drepți și corecți, și să ne facem datoria, 
fiecare la locul său de muncă. Să fii român în 
fiecare zi nu înseamnă mult, dar poate fi esențial. 
La fel cum în fiecare zi te rogi la Dumnezeu și Îi 
mulțumești pentru tot ce ți-a dat, la fel să îți zici că 
ești român și punctum, vorba marelui Eminescu. 
Înseamnă să fii corect, să refuzi plicul cu șpagă 
sau să nu îl dai, să vorbești politicos și răbdător în 
limba română, pentru care au suferit atâția 
înaintași, să dai bună ziua și să respecți pe cei care 
muncesc. Să-l respecți și să-i strângi mâna 
bătătorită a țăranului ce lucrează pământul și a 
celui care mătură strada, la fel cum o strângi pe 
cea a președintelui unei corporații, fiindcă toți 
muncesc. Să-l tratezi cu respect pe omul care vine 
la ghișeu, deoarece din mâna lui îți iei salariul, din 
taxele și impozitele plătite de acesta. Și să-ți 
plătești taxele și impozitele, deoarece de acolo 
vin banii pentru sănătate, învățământ și securitate 
națională. Și să nu furi. Toți cei care fac asta sunt 
români care își fac datoria, sunt eroii zilelor 
noastre, sunt adevărata Românie, nu cerșetorii de 
peste hotare.

Uneori, trebuie să li se reamintească și 
străinilor acest lucru, așa cum au făcut tinerii 
români din Franța care i-au invitat pe francezi să-
și ia banii înapoi dați cerșetorilor din bolurile cu 
mărunțiș pe care le țineau în mâini, un protest 
foarte inteligent. La fel, acești tineri români au 
arătat o altă față Franței, și au spus că sunt mândri 
de originea lor românească. Asta este adevărata 
Românie, cea profundă, în fața căreia trebuie să 
ne descoperim, la fel cum trebuie să ne 
descoperim în fața oricărui român ce muncește.

Atunci când am putea realiza toate 
acestea, ne-am putea arăta demni de străbunicii 
noștri, am putea privi cu mândrie spre ei, spunând 
că nu am uitat sacrificiul lor. Și poate, dacă va fi 
cazul, vom  putea răspunde ca și ei la chemarea 
țării, arătând lumii, încă o dată, că românul nu 
piere!
 Până atunci, La mulți ani, România! 
Oriunde te-ai ascunde!                      
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Istorie,	EROI	și	„eroi”...

Dr.	Daniela	BĂLU

   elebra perseverență a redactorului 
coordonator, dl. col. (r) Voicu Șichet, a făcut ca 
Revista Eroii Neamului să vadă lumina tiparului 
și în acest an dominat și bulversat de epidemia 
mondială SARS COV 2. O revistă dedicată 
faptelor de eroism nu se putea lăsa bătută de un 
virus!  Iar  dacă în  acest  an omagierea 
evenimentelor istorice nu a putut fi realizată 
organizându-se doritele manifestări de amploare, 
totuși, prin revistă, prin articolele și gândurile 
scrise aici (scripta manet...), ele nu au fost date 
uitării. Reiterez acum, spre aducere aminte, 
numărul de excepție dedicat Trianonului, în care 
au fost publicate articole semnate de personalități 
ale vieții academice, ecleziale, culturale. Ne-au 
onorat Președintele Academiei Române, Dl. Prof. 
univ. dr. Ioan Aurel Pop, Prof. univ. dr. Dan 
Dungaciu, Conf. Univ. dr. Constantin Necula 
(care, deși e la sute de km distanță de noi îl simțim 
ca pe părintele nostru), Conf. univ. dr. Florian 
Bichir, alături de colaboratorii consecvenți ai 
revistei.

Doresc să adresez multe mulțumiri, și pe 
această cale, Domnului Ioan Aurel Pop, 
Președintele Academiei Române, ce mi-a trimis 
cu generozitate spre publicare articolele Domniei 
sale, savurate de cititori precum pâinea caldă! 
Sau, așa cum îmi mărturisea o colegă, profesor de 
istorie celebru în urbea noastră, rândurile 
Domnului academician „sunt un medicament 
pentru noi!”. Gratitudine și reverență!

 Odată cu evoluția tot mai împovărătoare a 
epidemiei, m-am întrebat dacă mai e cazul să 
scriem, dacă mai e cazul să fie tipărită o revistă de 
istorie. Cine mai are nevoie de ea în aceste 
timpuri în care mai importante decât orice sunt 
viața și sănătatea?! Cine mai citește reviste despre 
istorie și fapte de eroism? Dar... tot de la cititori a 
venit răspunsul. Am primit multe telefoane sau 
mesaje cu întrebarea: mai apare revista? Când 
apare revista? Chiar am fost uimită că în aceste 
vremuri cu multe, multe încercări, sunt oameni, și 
nu puțini, care așteaptă această revista. Care 
doresc să o citească. E ca o oază de refugiu dintr-o 
insulă a poverilor cotidiene! Căci și cotidianul a 

căpătat alte valențe, alte sensuri existențiale față 
de normalitatea ce ne plictisea sau nemulțumea 
înainte de pandemie. Care ne-a învățat cât de 
rapid și incredibil se trece de la viața normală, la 
goana disperată între și prin spitale! Și cum te 
abandonează cei ce sunt plătiți să te ajute, cum 
ești lăsat singur la necaz, cum numai Dumnezeu 
te mai ajută, desigur, dacă meriți! A tot fost rostit 
în aceste luni cuvântul erou, eroi, oferit celor din 
linia întâi în lupta cu Coronavirusul. Poate că ei 
există, din păcate eu nu i-am cunoscut! Nu am 
avut această onoare. Dimpotrivă! O mare, o 
foarte mare DEZAMĂGIRE! Și astfel...mă 
întorc la cei ce în vremuri istorice mult, mult mai 
grele, incomparabil de grele, și-au jertfit viața 
pentru binele neamului lor! 

Mă întorc la Biserică, la Preoții români, 
ortodocși sau greco-catolici, ei au fost cei ce au 
tămăduit sufletele greu împovărate, ei au dat 
sfaturi, ei s-au luptat, la propriu, pentru drepturile 
și demnitatea poporului român, mult și greu 
încercat de-a lungul istoriei! Voi reveni tot la 
documentele din perioada Dictatului de la Viena 
(de la semnarea căruia s-au împlinit 80 de ani la 
30 august 2020, eveniment despre care am mai 
scris în paginile revistei Eroii Neamului), 
documente ce oglindesc misiunea și rolul major 
pe care biserica, preoții români l-au avut într-o 
epocă a recrudescenței deznaționalizării și 
vexațiunilor, în care viața confesională, viața 
cotidiană a comunităților românești din teritoriul 
cedat Ungariei prin Dictatul de la Viena a fost 
puternic afectată, atât pentru cei rămași acasă în 
Ardeal, cât și pentru cei nevoiți să ia drumul 
refugiului. „Istoria nu mai era un discurs eroic, ci 

1pumnalul înfipt în fiecare inimă...” .
Din analiza surselor bibliografice și a 

documentelor vremii transpare atitudinea 
preoților în noua realitate politică, sub o stăpânire 
străină și deseori ostilă, dar pe care erau obligați 
să o accepte, făcând compromisuri menite să 
asigure continuitatea și existența bisericii, 
precum și pe cea a credincioșilor români. Trăitorii 
unor vremuri tulburi sau limpezi, preoții români 
au reprezentat pentru credincioși limanul dătător 

C
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de speranță: „veghea neamului a fost popa 
satului, preotul român. Prin pregătirea lor și prin 
sânge au fost destinați să conducă turma 
credincioasă peste orice obstacol și cu credință-n 
Dumnezeu. În jurul bisericilor se desfășoară viața 
noastră și ființa de cetățean. Orice treabă are 
țăranul, o discută cu popa… De aceea au rămas la 
mărginime până-n Tisa și Giula ca pietre de 
granit, cetățui de rezistență. Popa cu iclejia și 
neamul cu conștiința s-au găsit alături de țăranul 
părtaș al tuturor bucuriilor și necazurilor de care 
s-au izbit. Prin ele a viețuit și s-a consolidat pe zi 

2ce merge conștiința noastră de români!”  .
Biserica a reprezentat și în anii dramatici 

ai Dictatului de la Viena locul în care românii „și-
au vindecat rănile, alergând la altarele 
credinței...întru ușurarea sufletului zbuciumat de 

3vâltoarea vieții” . Biserica a fost locul unde 
românii nu se simțeau singuri sau abandonați, iar 
dacă „Țara și Neamul au fost zguduite din 
temelii, tot sunetul de clopot, bisericuța din deal 
și crucea de pe ea, constituie nădejdea lui. 
Nicicând după unirea din 1918 n-au fost bisericile 
mai pline ca acum (1944 -n.n.), în zilele noastre. 
Din nou sunetul de clopot trezește la realitate pe 
tot Românul de bine. Cei reci, indiferenți sau 
chiar necredincioși își dau seama că nu se poate 
păstra unitatea Neamului, puterea lui la viață, fără 
aluatul credinței plămădit la umbra bisericii. Iată 
de ce, în zilele noastre, cei rupți din trupul 
Neamului, scumpii de transilvăneni, se grupează 

4din nou în jurul bisericii” . 
În perioada Dictatului de la Viena 

comunitățile românești s-au strâns tot în jurul 
bisericii susținându-se reciproc, încercând să-și 
păs t r eze  iden t i t a t ea  na ț iona lă  supusă 
numeroaselor amenințări, dovedind o atitudine 
hotărâtă și demnă în păstrarea confesiunii, 
indiferent de condițiile politice. Dacă marea 
majoritate a preoților ortodocși au fost fie 
expulzați de autoritățile horthyste, fie obligați să 
se refugieze în România, preoții și comunitățile 
greco-catolice au mai avut de înfruntat un pericol, 
cel al reînființării Episcopiei greco-catolice 
maghiare de Hajdúdurog, statul ungar, susținut de 
c lerul  său,  încercând să  maghiar izeze 
comunitățile românești și prin intermediul acestei 
episcopii, așa cum se mai întâmplaseră în anul 
1912, când 46 de parohii românești au fost 

5arondate forțat episcopiei maghiare .
Hotărârea preoților de a se opune încă o 

dată acestui abuz confesional, era clară și fermă: 
„ținem să afirmăm sus și tare că fiindu-ne probată 
virtutea românească și în trecut, nicidecum nu ne 
vom părăsi odată cu capul naționalitatea, limba și 
ritul nostru greco-catolic românesc. Sumtem 
creștini greco-catolici și români. Strămoșii noștri 
acum 242 de ani au subscris actul unirii cu 
Biserica Romei, cu condiția de a nu ne fi atins 
ritul, limba și datinile noastre românești, deplin 
conștienți fiind că prin aceasta nu săvârșesc nicio 
greșală dogmatică... Credința religioasă este cel 
mai sfânt și scump tezaur al omului. Noi trebuie 
să ne-o apărăm și să facem zid în jurul 
conducătorilor Bisericii noastre. Religia este un 
bun superior peste veacuri, peste limite 

6teritoriale” .
Protestele preoților și credincioșilor 

români au fost cu atât mai firești cu cât realitatea 
anilor 1912-1918, în care au aparținut episcopiei 
de Hajdúdorog, era traumatizantă, trăind, și 

7atunci, „vremuri grele” . Toată administrația 
bisericească s-a schimbat, „destituindu-se 

8protopopii români și numindu-se alții maghiari” . 
Încă din primele săptămâni „limba românească s-
a scos de totului din administrația bisericească”, 
toate matricolele și protocoalele trebuiau 
conduse în limba maghiară, iar prin ordinul nr. 
126.127 din 18 ianuarie 1913 a administratorului 
apostolic al Hajdúdorogului se impunea limba 
maghiară în toate actele oficiale, deoarece este 

9„limba oficioasă a diecezei de Hajdúdorog” .
Aceleași metode și vexațiuni le regăsim și 

în anul 1940, demonstrând continuitatea politicii 
10de maghiarizare promovată de statul ungar , care 

a făcut numeroase presiuni pe lângă Sfântul 
Scaun pentru extinderea diecezei de Hajdúdorog 
în Transilvania, la fel ca și în 1912, dar „Sfântul 
părinte Pius XII n-a cedat. Mai mult, nici 
scaunele episcopești latine ale Orăzii și Satu 
Mare, care formau conform Concordatului cu 
România o uniune personală, n-au primit 

11episcope în timpul stăpânirii maghiare” . 
Monseniorul Angelo Rotta, nunțiul apostolic de 
la București, nota în raportul trimis la 7 
septembrie 1940 secretarului de stat Cardinal 

12Luigi Maglione : „intrarea trupelor ungare în 
Ardealul de Nord a deschis calea unor represiuni 
brutale, care au lovit în primul rând capii 
bisericești și intelectualitatea românească. Așa 
cum au decurs evenimentele, era limpede că 
autoritățile ungare doreau ceva mai mult decât o 
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revenire la statutul privilegiilor dinainte de 
Primul Război Mondial; se urmărera o purificare 

13etnică a teritoriului anexat” .
Din raportul întocmit de episcopul 

auxiliar dr. Ioan Suciu din Oradea, înaintat 
mitropolitului de Blaj, dr. Alexandru Nicolescu, 
la puțin timp după pronunțarea dictatului, aflăm 
că în localitatea Eriu Sâncrai, după ce a fost 
expulzat preotul Iosif Clitoc, „familiile fruntașe 
au fost convocate la casa cantorală, din partea 
primarului Balassi Ștefan, unde li s-a pus în 
vedere multe lucruri, între altele expulzarea 
imediată a douăzeci de familii bogate, dacă nu vor 
subscrie cererea de a avea preot maghiar, fiind ei 
înainte de Trianon unguri de la Hajdúdorog. De 
teamă și groază au subscris 70 de familii iar prim-
curatorul Gavril Moise a fost silit să plece 
personal la Nyiregyháza, ca și cum ar fi fost 
inițiativa lui. Notez că cererea a fost subscrisă în 
alb. Numai în drum spre Nyiregyháza a ajuns să-i 

14cunoască scandalosul și mincinosul cuprins” .
Episcopul auxiliar dr. Ioan Suciu 

relatează și despre adunarea de la Carei din data 
d e  1 0  n o i e m b r i e  1 9 4 0 ,  a p r o b a t ă  d e 
comandamentul militar maghiar, organizată cu 
scopul de a convinge locuitorii orașului să voteze 
o moțiune în care să-și exprime „dorința fierbinte 

15de a se atașa Episcopiei de Hajdúdorog” .
Deoarece la adunare n-au participat decât 

30 de persoane, s-a alcătuit o listă care a circulat 
în oraș din familie în familie, însoțită de „același 

16
echipament de amenințări” . 

Preoții din protopopiatul greco-catolic de 
Satu Mare informau Eparhia Maramureșului 
despre propaganda care se făcea în parohiile lor, 
pentru reînființarea Hajdúdorogului. Pompiliu 
Tămaș, preotul din Botiz, Gheorghe Pop, paroh la 
Petea, Petru Rusu din Vetiș, Cornel Bălan din 
Apateu, semnalau, în informările trimise pentru 
sinodul din toamna anului 1941, „propaganda 
intensă pentru limba liturgică maghiară și pentru 

17Hajdúdorog” . Protopopul Oficiului Parohial 
Greco-Catolic Român de Satu Mare, dr. Ioan 
Dragomir, evidenția și el propaganda care se 
făcea în Satu Mare pentru Hajdúdorog de către 
preotul greco-catolic maghiar Ulicsák, care „ne ia 
copiii de la școală silind pe părinți să-și declare 
copiii greco-catolici unguri. Natural noi am făcut 
tot ce s-a putut ca să contrabalansăm. Mă miră 
nespus atitudinea nerespectuoasă a M. On. 
Ulicsák. Dorința potentaților zilei este ca să 

dispărem cu totul din Satu Mare, vom rezista însă 
18împotriva tuturor dificultăților .

 De evoluția problemei Hajdúdorogului se 
interesa și prefectul județului Satu Mare, care 
primea la 1 octombrie 1941, din partea Episcopiei 
romano-catolice Satu Mare, „lista parohiilor 
g reco -ca to l i ce  apa r ț i nă toa re  d i eceze i 
Hajdúdorog și județului politic Satu Mare, 

19dinainte de perioada românească” . Scrisoarea 
era semnată de Pakocs Károlz, guvernator 
apostolic. Cele 46 de parohii ce au aparținut 
episcopiei Hajdúdorogului au fost: 42 în dieceza 
Oradiei: Amați, Sătmărel, Culciu Mare, Boghiș, 
Oar, Petea, Doba, Vetiș, Ciumești, Domănești, 
Ghenci, Moftinu Mic, Carei, Resighea, Sanislău, 
Dindești, Andrid, Tiream, Portița, Vezendiu, 
Adoni, Curtuiușeni, Tarcea, Galoșpetru, Pișcolt, 
Vășad, Chiniz, Șilindru – toate din România – și 
Csegöld, Csengerújfalu, Porcsalma, Nyiracsád, 
Nyiradony, Nyirábrány, Almosd, Bagamér, 
Hosszupályi, Kakad, Nagy Leta, Pocsaj, Vértes, 
Makó – aflate azi în Ungaria. În dieceza Gherlei 
erau 4 parohii: Botiz, Satu Mare, Odoreu, Iojib.

În ședința sinodului de toamnă a preoțimii 
20greco-catolice române din districtul Satu Mare , 

ce a avut loc la data de 16 octombrie 1941, s-a 
discutat intens problema Hajdúdorogului, 
protopopul Ioan Dragomir subliniind nu numai 
gravitatea cauzei, dar și atitudinea pe care trebuie 
să o manifeste preoții în fața acestui pericol în 
care se afla biserica. Protopopul spunea: „dacă 
privim azi deschis și analizăm situația bisericii 
noastre greco-catolice române, cu limba ei 
liturgică dulce și frumoasă, vom afla căt rece prin 
zile de mare încercare, istorice, însă și de grea 
răspundere pentru noi. Azi din nou se pune 
problema ruperii - de la sânul de mamă a bisericii 
noastre române - a fostelor parohii și poate a 
a l tora  noi  ș i  a  a l ip i r i i  lor  la  v i t regul 

21Hajdúdorog” . Protopopul continuă apoi făcând 
trimiteri la posibila implicare a Vaticanului în 
reînființarea Hajdúdorogului, precizând, printr-
un discurs plin de diplomație, că „noi știm prea 
bine ce vrea să zică biserica catolică, scaunul 
Sfântului Petru de unde decurge puterea și 
binecuvântarea, iubim biserica catolică însă o 
iubim mai presus pe a noastră, cu limba ei 
liturgică românească, cu obiceiurile ei, cu ritul ei 
frumos oriental românesc, și cu ierarhii ei. Cred 
că e bine s-o spun deschis că, în cazul dacă ni se va 
cere sau am fi siliți cumva să aparținem altei 
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ierahii decât celei de azi, Hajdúdorogului care 
tinde să maghiarizeze, vom răspunde categoric 
că, da, vrem Roma, dar Roma care ne respectă 
biserica noastră, tradiția ei, și că nici vorbă de 
aceea ca să ne știm atașați la o altă dieceză decât 
cea actuală la care aparținem”.  

Este remarcabilă atitudinea și demnitatea 
protopopului, împărtășită preoților prezenți la 
sinod, dr. Ioan Dragomir „insistând cu tărie, 
încurajând clerul pentru greutățile și luptele ce-l 

22așteaptă în viitor pe tema Hajdúdorogului” . 
Protopopul le cerea preoților „să ia contact 
imediat în această direcție, cu tact și prudență, cu 

23credincioșii” , atenționându-i că „mai ales în 
comunele unde credincioșii vorbesc și limba 
maghiară, se face propagandă intensă pentru 

24Hajdúdorog” .
Protopopul de Satu Mare, dr. Ioan 

Dragomir, a făcut parte din clerul care a militat 
activ împotriva reînființării Hajdúdorogului, în 
ședințele cu preoții greco-catolici amintindu-le 

25mereu „să nu se uite de sentimentele naționale” . 
Protopopul era recunoscut de autoritățile 
maghiare locale ca fiind „conducătorul 
românilor, nu numai pe plan spiritual, ci pe toate 

26planurile vieții” . Ministerul de Externe ungar 
era informat  de către  Comandamentul 
jandarmeriei orașului Satu Mare despre 
discuțiile care le purta protopopul, în cadrul 
ședințelor cu preoții greco-catolici, întruniri  la 

27care asista un delegat al jandarmeriei . La fel se 
întâmpla și în cazul ședințelor Asociației 
Femeilor Mariane. În data de 8 decembrie 1941, 
protopopul a cerut avizul jandarmeriei pentru 
organizarea ședinței femeilor din asociație, iar 
pentru supravegherea ședinței a fost delegat 

28„detectivul dr. Budaházi Zoltan” . Dr. Ioan 
Dragomir, la aflarea deciziei „s-a revoltat, a spus 
că atunci nu va ține ședința, spunând că este 
persecutat și bătut în permanență de către 

29poliție” . Considerăm oportun a preciza că 
întrunirile misiunilor creștine puteau avea loc 
numai după ce se obținea aprobarea autorităților 
maghiare locale, „cu condițiunea expresă ca în 
cursul lor să nu se facă politică și termenul 
acelora să fie comunicat la timp respectivelor 

30oficii primpretoriale” . 
Prezența unui trimis al jandarmeriei la 

ședințele protopopiatului genera desigur o 
atitudine prudentă din partea preoților români, 
evitându-se discuțiile care ar fi putut crea 

conflicte cu autoritățile maghiare. Dezbaterile 
purtate în prezența acestui delegat maghiar nu 
puteau fi libere, și, cu certitudine, nu puteau 
critica politica autorităților maghiare, ceea ce ar 
fi dus la interzicerea ședințelor preoților greco-
catolici sau arestarea acestora. Așa se explică de 
ce la întrebările protopopului despre Hajdúdorog 
preoții nu-și exprimau fățiș opoziția față de 
trececerea în subordinea episcopiei.

Comunitățile românești erau amenințate 
și șantajate prin diferite metode, pentru a fi 
convinse să accepte trecerea la Episcopia de 
Hajdúdorog. Prin Nota cu nr. 4656/1942, trimisă 
de consulul Mihai Marina către Comisia de 
ofițeri germano-italiană, se arăta că în seara zilei 
de 13 august 1942, notarul comunei Botiz, Sepsi 
Carol, i-a chemat la primărie pe locuitorii 
români, pe care „i-a amenințat că îi va trece peste 
frontieră, că vor fi concediați din serviciu și că li 
se va vinde averea dacă nu vor declara că sunt 
unguri și nu vor cere alipirea la Episcopia de 

31Hajdúdorg” . Notarul l-a amenințat și pe 
Gheorghe Pop, în vârstă de 55 de ani, punându-i 
în vedere că „îl va trimite pe front dacă nu va fi 

32primul care să ceară această alipire” . Preotul 
romano-catolic Hentes Miklos, împreună cu 
directorul școlii, Villi István, contribuiau și ei la 
convingerea populației românești de a renunța la 
propria religie, spunându-le: „voi sunteți unguri, 
iar copiii voștri învață ungurește la școală. Ce 
rost mai are să vă rugați la biserica voastră 

33valahă?
De altfel, problema Hajdúdorogului se 

discutase și în ședința preoților din data de 8 
ap r i l i e  1943 ,  a șa  cum rapor tează  to t 
Comandamentul central de cercetare din cadrul 
jandarmeriei ungare regale, adunare în care 
„protopopul Dragomir János a întrebat 
preoțimea dacă în parohiile lor se face 
propagandă de Hajdúdorog? Răspunsul în 

34unanimitate a fost negativ” . Această atitudine 
de negare era cu siguranță afișată doar în 
prezența reprezentanților autorităților maghiare, 
neexprimând realitatea, cazurile numeroase de 
obligare a credincioșilor să adere la episcopia 
greco-catolică maghiară fiind aduse la cunoștința 
episcopiilor românești de Maramureș, Oradea și 
Cluj. 

Ministrului de externe ungar se trimitea 
la data de 3 mai 1943 un alt raport despre ședința 
preoților greco-catolici, întocmit de jandarmeria 
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orașului Satu Mare, în care se scria: „pe data de 15 
aprilie s-a ținut la Satu Mare ședința de primăvară 
a preoților greco-catolici. Cu ocazia ședinței dr. 
Dragomér János, protopop de Satu Mare, a 
întrebat pe preoții prezenți dacă la parohiile lor se 
face propagandă de Hajdúdorog. Răspunsul 
primit a fost nu. După care preoții au întrebat ce 
știe de acest caz. Protopopul le-a spus că a aflat de 
întâlnirea celor trei episcopi, respectiv Dudás din 
Hajdúdorog, Hossu de la Cluj și Russu din Baia 
Mare, de la Budapesta, dar desprere zultatul 
discuțiilor nu a flat nimic.

Această întâlnire a celor trei, după cum 
crede Dragomér, a avut loc datorită ordinului 

35Sfântului Scaun” . 
Din conținutul următoarelor relatări ale 

informării reies, totuși, preocupările pe care 
preoții sătmăreni le aveau în problema 
Hajdúdorogului: „în cadrul ședinței au căzut de 
comun acord, că dacă nu vor primi un răspuns 
satisfăcător, vor înainta un Memorandum Papei, 

36în care vor prezenta situația” .
 Este clar că, dacă preoții cereau un 

răspuns la subiectul Hajdúdorog, ei dezbătuseră 
anterior această temă într-un alt loc mai puțin 
supravegheat sau spionat, aducând-o la 
cunoștința episcopilor, de la care așteptau o 
rezolvare pozitivă. Mai mult chiar, preoții  
luaseră o hotărâre drastică, așa cum evidențiază 
același raport: „dacă nici în acest caz nu se va 
soluționa problema favorabil (adică după 
expedierea memorandumului către Papă-n.n.), se 
vor rupe de biserica catolică și vor trece la 

37ortodoxie” . 
Preoții greco-catolici români au încercat 

să „nu îngenunchie din nou”, să-și păstreze 
demnitatea față „de cei ce ucid trupul și croiesc pe 
hartă granițe artificiale, sufletul însă nu-l pot 

38ucide ”. Comunitățile românești au susținut și ele 
atitudinea adoptată de cler, astfel încât s-a 
consolidat comuniunea sentimentelor naționale 
unite în jurul ideii păstrării confesiunii religioase. 
Cu ocazia vizitei pe care consulul Mihai Marina a 
făcut-o la mănăstirea Bixad din județul Satu 
Mare, în anul 1941, călugării i-au semnalat 
„faptul că populația greco-catolică maghiarizată 
înainte de 1918, care vine obișnuit la hramurile de 
la mănăstire, de data aceasta a fost în număr 
neobișnuit de mare, și-a utilizat limba maghiară 
mai puțin decât oricând în trecut. Chiar și la 
spovedanie fiecare tinde să vorbească în limba 

română, cerând preoților să le facă întrebări în 
39românește” . Consulul considera semnificativă 

această atitudine, „întrucât chiar și la această 
populație sentimental național se manifestă mai 
dârz de cum era de așteptat, îngreunând succesul 
acțiunii de maghiarizare. Desigur că autorităților 
de stat nu le scapă acest rol al bisericii românești. 
Ofensiva de slăbire a lor a fost dezlănțuită din 
plin. Pe lângă expulzarea unui însemnat număr de 
preoți, atentatele împotriva bunurilor materiale 

40ale bisericii românești au fost continui și mari” .

Ati tudinea de sol idar i ta te  dintre 
repezentanții bisericii și credincioși a dejucat 
planurile de maghiarizare a comunităților 
românești, anihilând încercările autorităților 
ungare de reînființare a episcopiei maghiare de 
Hajdúdorog. Continuitatea vieții confesionale a 
fost determinată, în primul rând, de prezența, 
participarea și implicarea clerului în toate 
problemele comunității, drept pentru care marea 
majoritate a preoților greco-catolici au rămas 
alături de credincioșii lor, acolo unde, firesc, le 
era locul, în comunitățile ce aveau nevoie de 
susținerea și încurajarea parohului, menit să 
demonstreze o dată în plus complexitatea 
personalității sale: „preotul este slujitor devotat al 
altarelor, el păstorește suflete și le îndrumă pe 
calea mântuirii și a împăcării cu Dumnezeu, el 
propovăduiește Evanghelia iubirii lui Isus între 
neamuri; el nu urăște ci îndeamnă la frățietate; el 
răspunde blând celor ce-l insultă; el îi primește pe 
toți care aleargă la sine pentru un ajutor moral sau 
material, un sfat, o părere. Cu toate că rolul său 
este de a face numai bine, cu toate că el este omul 
spiritualității luminate creștine, totuși își are 
dușmanii săi, a căror putere dispare în fața stimei 

41și dragostei credincioșilor” .  
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Note 

Finalul unor ani împovărători precum cei 
ai Dictatului de la Viena nu putea să aducă decât 
bucurie și mulțumire, așa cum se distinge și din 
cuvintele Episcopului Iuliu Hossu, rostite la 
ședința consistoriului Episcopiei de Cluj-Gherla, 
în 11 ianuarie 1945: „Cuvânt  smerit de 
mulțumită pentru că ne-a ajutat să trecem peste 
ceasurile de încercare și să biruim greutatea 

vremurilor. Mulțumim Domnului că ne-a ajutat 
să trecem peste greutăți cu bine...Ce a fost 
stăpânirea din trecut nu va mai fi...ce a fost 
nedreaptă și batjocură pentru cei rămași aici. Facă 

42Domnul să mergem cu bine înainte!” .
Și după 80 de ani...rămânem cu aceeași 

nădejde! Așa să ne ajute Dumnezeu!
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80	de	ani	de	lacrimi	și	durere	(II)

Col.	(rtg.)	dr.	Constantin	MOȘINCAT

   xistă suficientă informaţie care probează 
ideea, rezultată din înlănţuirea evenimentelor, că 
refuzul Dictatului de la Viena ar fi dus la un război 
care ar fi distrus România, prin intervenţia directă a 
U.R.S.S., Ungariei şi Bulgariei, susţinute de 
Germania şi Italia, purtate, uneori, cu scop 
propagandistic de descurajare. Istoria lumii atestă 
că numai războaiele nepurtate au scenarii perfecte. 
Toate disputele de interese s-ar fi făcut pe teritoriul 
României sacrificate. Deşi imediat după venirea la 
guvernare a lui Hitler, acesta se pronunţa pentru ca 
statele să-şi promoveze după cum doresc politica 
de alianţe, doi ani mai târziu, la 4 decembrie 1936, 
cerea României să „nu intre în nici o combinaţie 
împotriva Germaniei”, oferind chiar „amiciţia pe 
care dacă o refuzaţi, ne vom căuta prieteni în altă 
parte şi să nu vă miraţi dacă vom întări legăturile 

1noastre cu Bulgaria şi Ungaria” . Când România a 
luat noi angajamente faţă de Franţa, Polonia şi 
Cehoslovacia, în 1937, Hitler cerea imperativ ca 
România să rămână neutră într-un viitor, în 
schimbul garanţiei ca vecinii să nu se „atingă de 

2pământul românesc” . În timp ce România trata cu 
indiferenţă aceste sugestii germane, ungurii şi 
bulgarii continuau politica abilă de cultivare a 
intereselor lor teritoriale, pe lângă Marile Puteri. 
Momentul decisiv s-a consumat, în 19 aprilie 
1939, când Hitler i-a declarat lui Gafencu 
(ambasadorul român în Germania) că nu va sprijini 
nici o revendicare îndreptată împotriva României, 
atâta vreme cât vor avea prietenia românească. 
Trecerea tezaurului polonez prin teritoriul 
românesc, scrisoarea personală a lui Göring către 
rege, rămasă fără răspuns, au constitut dovezi de 
afront, care vor cântări greu şi la acceptarea 
ultimatumului sovietic şi al dictatul de la Viena.

Carol al II-lea l-a avertizat pe Hitler despre 
starea de spirit din popor, care prefera să ducă un 
război, în care nici măcar nu-l interesează şansele 
ce le are, decât să cedeze teritorial. Principiul etnic 
şi schimbul de populaţie era soluţia şi baza ofertei 
pentru tratativele dintre România şi Ungaria de la 
Turnu-Severin şi cu Bulgaria de la Craiova. 
Neacceptarea de către România a acestui principiu 
a fost mobilul eşecului tratativelor directe şi 
recursul de la Viena. Promisiunile făcute de către 
puterile Axei, de negociere liberă între părţi, s-au 
transformat într-un „arbitraj”, în timpul căruia 

părţile nu şi-au putut expune punctul de vedere. 
România era ameninţată cu intervenţia şi 
distrugerea prin acţiuni convergente. În baza 
hotărârilor luate, în două Consilii de Coroană, 
ministrul de externe Manoilescu a semnat 
arbitrajul, după care a leşinat. În atmosfera astfel 
creată, Valer Pop, al doilea delegat al României, 
nici nu a mai semnat documentul. Dar acest aspect 
juridic nu a mai avut nici un fel de importanţă, căci 
totul era subordonat prevederilor textului prin care 
se fixa frontiera dintre România şi Ungaria, 

3conform hărţii trasate de cancelarul german . 
Teritoriul cedat urma să fie evacuat de trupele 
româneşti în termen de 14 zile şi „remis Ungariei în 

4stare corespunzătoare” . Pentru reglementarea 
oricăror greutăţi sau dubii părţile urmau a se 
înţelege direct.

În baza acestui text s-a creat Comisia 
5mixtă româno - maghiară . La Oradea, pe 1 

septembrie 1940, la ora 16, s-a întrunit acea 
comisie, în localul Brigăzii 1 Fortificaţii. Delegaţia 
română a fost condusă de generalul Corneliu I. 
Dragalina, iar în fruntea delegaţiei maghiare, 
sosită prin vama Borş, se afla generalul Istvan 
Naday. Textul convenit de Comisia mixtă prevedea 
înaintarea trupelor maghiare cu începere din 5 
septembrie, cu excepţia „părţii din frontieră dintre 
Salonta şi Otomani inclusiv, unde depăşirea 
frontierei urma a se face la 6 septembrie 1940. 
Oraşul Cluj va fi atins de către trupele ungare la 11 
septembrie 1940, la amiază, ora ungară 12 (13 ora 
română). Ocuparea întregului teritoriu trebuie 

6terminată la 13 septembrie ora 18” .
La 30 august1940, în urma Diktatului de la 

Viena, România a fost obligată să cedeze Ungariei, 
fără luptă, partea de nord-vest a Transilvaniei. 
Linia fortificată a căzut integral în partea cedată 
Ungariei, astfel că armata română a primit un 
termen-limită pentru a se retrage şi pentru a ridica 
echipamentul şi armamentul din fortificaţii. O 
bună parte din cele 264 cazemate nu erau complet 
echipate, la unele nu fuseseră încă instalate 
cupolele blindate, unele nu erau înarmate, în faţa 
unora nu se minase complet terenul, din lipsa 
minelor, întrebuințate pe alte sectoare și fronturi. 
În timpul scurt avut la dispoziţie, armata română a 
evacuat din fortificaţii cât echipament şi armament 
a putut, sub supravegherea unei comisii militare 

E
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mixte româno-ungare. O parte din echipament, ca 
de exemplu firele telefonice îngropate, nu au putut 
fi recuperate din cauza lipsei de timp, astfel că au 
rămas pe loc, fiind ulterior folosite de armata 
maghiară.

După încheierea retragerii armatei 
române, armata maghiară a început recuperarea 
din cazemate a întregului material care se mai 
putea folosi. Au fost scoase din cazemate uşile 
blindate, ambrazurile şi alte materiale feroase, 
inclusiv straturile superioare de fier-beton, pentru 
care armata maghiară a decapat straturile 
exterioare de beton. Cantităţile de metal recuperate 
astfel de armata maghiară au fost uriaşe, 
transportate timp de șase luni la mai multe depozite 
militare. După încheierea operaţiunilor de 
recuperare a materialelor refolosibile, toate 
cazematele au fost aruncate în aer, pentru a nu mai 
putea fi folosite, ruine ale acestora mai sunt 
vizibile. Cu tot efortul uriaş şi cheltuielile enorme 
pentru ridicarea liniei fortificate, aceasta nu şi-a 
îndeplinit rolul, netrăgându-se nici un foc pentru 
apărare, din cauza deciziei politice care a hotărât 
cedarea Transilvaniei fără luptă, în urma 
Diktatului de la Viena, luată de Regele Carol al II-
lea.

Prin sentința de arbitraj, care a fost 
pronunțată, o chestiune importantă și grea de 
politică europeană a fost definitiv reglementată. În 
numele guvernului Reichului, - declara ministrul 
german de externe - țin să exprim „satisfacția 
deosebită pe care o simt în această privință. 
Guvernele român și ungar au adresat un apel 
guvernelor celor două puteri ale axei. Ele au 
manifestat astfel voința lor de a rezolva în mod 
pașnic o problemă dezbătută de multă vreme. În 
acest mod, ele au ținut de asemene seama de 
răspunderea lor față de propriile lor interese și față 
de menținerea păcii în sud-estul Europei. Sunt 
convins că o bază solidă a fost creată astfel pentru 
relațiuni durabile și amicale dintre România și 
Ungaria”. Apoi știm ce atrocități au urmat, numai 
amicală nu a fost atitudinea ungurilor la Ip, 
Trăznea, Moisei, Sărmaș, Huedin, Silivași de 
Câmpie etc. 

La rândul său. contele Ciano a declarat: ,,În 
clipa semnării protocolului care consacră 
acceptarea de către guvernele român și ungar a 
deciziei arbitrale prin care Germania și Italia au 
fixat noile frontiere dintre România și Ungaria, 
doresc să exprim în numele guvernului meu cea 
mai vie și sinceră satisfacție pentru soluția 
echitabilă și pacifică a contra cererii care amenința 
atât de serios relațiile dintre cele două țări și 

liniștea dunăreană”. Cu siguranță satisfacțiile au 
căpătat alte conotații atunci când comisia 
„Rogerii” a fost sesizată despre atrocitățile și 
abuzurile comise de unguri pe timpul ocupației.

Concepţia de ansamblu a evacuărilor a 
cuprins două faze. În prima fază, efortul iniţial a 
fost îndreptat la nord şi vest, în regiunile Baia Mare 
şi Oradea, iar ulterior la Cluj. Cea de-a doua fază a 
vizat dirijarea diferitelor materiale, a autorităţilor 
de stat şi a populaţie civile, iniţial în localităţi de 
primă destinaţie, în imediata apropiere a frontierei 
noi şi, ulterior, la destinaţiile definitive. Evacuarea 
s-a făcut concomitent, prin mijloace C.F.R. şi auto, 
în trei urgenţe, şi anume: urgenţa I-a unităţile 
armatei, depozitele, fabricile şi materialele de 
interesul armatei, construcţii şi fortificaţii; în 
urgenţa a II-a au fost incluse autorităţile de stat, 

7instituţii culturale , familiile cadrelor militare, 
funcţionarii de stat şi populaţia civilă; în urgenţa a 
III-a personalul strict al prefecturilor, Legiunile de 
Jandarmi, Poştaşi, personalul C.F.R. Operaţiunea 
de evacuare a reuşit pe deplin, comparativ cu cea 
din iunie 1940 din Basarabia. După cum vom 
constata, partea maghiară din comisia mixtă nu era 
dispusă să accepte nici un fel de decalare de 
termene, invocând mereu prevederile art. 2 al 
dictatului de la Viena şi lipsa competenţei 
delegaţiei.

Efortul general de evacuare a fost în 
permanenţă urmărit şi reglementat de Comisia 
mixtă româno-maghiară. La cunoştinţa părţii 
române ajungeau greutăţile, abuzurile şi 
neînţelegerile din teritoriul tocmai cedat. Limita 
noii frontiere constituia linia de demarcaţie pentru 
cele două părţi. „Nici o trupă nu se putea instala pe 
poziţie într-o zonă pe o adâncime de 5 Km, de 

8ambele părţi” . Unităţile de grăniceri, preciza 
acordul părţilor, consemnat în procesul-verbal nr. 
2 al Comisiei Mixte, puteau patrula la o distanţă de 
un km de linia de demarcaţie şi numai acolo unde 
era necesar se puteau apropia. 

În teritoriul cedat, incidentele sporeau de 
ambele părţi. La Parhida, locotenentul Pârâu, 
comandant de pichet, a fost capturat de incursiunea 
peste frontieră a ungurilor, din 1 septembrie 1940. 
El a fost solicitat la schimb cu aviatorii unguri 
capturaţi în incursiunile făcute anterior în teritoriul 
românesc. Târziu, pe 11 septembrie 1940, se 
spunea despre locotenentul Pârâu că s-a „predat 
ungurilor, care l-au primit cu prietenie, căci dorea 
să se căsătorească cu o unguroaică şi să rămână în 
Ungaria. Arătându-i-se bunăvoinţă, i s-a lăsat şi 
revolverul, dar el s-a răzgândit şi apoi s-a sinucis”. 
La Diosig, comandantul pichetului de grăniceri, 
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locotenentul Lazea Dumitru, a fost omorât, iar doi 
soldaţi grav răniţi în evenimentele provocate de 
patrulele maghiare. Locotenentul a murit în 
spitalul din Debreţin şi a fost înmormântat cu 
onoruri militare. La solicitarea părţii române, a fost 
exhumat şi repatriat (mormânt la Diosig).  

Întâlnirile Comisiei mixte, din zilele care 
au urmat datei de 5 septembrie 1940, când a 
început înaintarea şi ocuparea teritoriului de către 
trupele maghiare, au consemnat tragedia fără de 
margini îndurată de populaţia românească din 
Ardealul cedat. Militarii au dovedit, în general, că 
ştiu să respecte ordinele. Dar orgoliile tânărului 
levente, cultivat şi animat de răzbunare, fără 
îndurare, exprimate, de Dücso Csaba, cu un an 
înaintea evenimentelor pe care le consemnăm, din 
nefericire, şi-au produs efectul la Ip, Trăznea, 

9Moisei  ş.a.
Dat fiind faptul că timpul suplimentar 

solicitat pentru strângerea materialelor din zona 
fortificaţiilor era prea mare, iar partea ungară s-a 
pronunţat numai pentru inventarierea acestora, s-a 
solicitat doar contravaloarea lor, minus manopera 
antreprizelor ungureşti pentru dezafectare. 
Comisia mixtă, prezidată în partea română de 
generalul Dragalina, a stabilit ca de o parte şi de 
alta a fâşiei de demarcaţie, până la 5 km, populaţia 
să circule liber, cu scopul de strângere a recoltelor. 
Pentru distanţe mai mari se instituia regula micului 
trafic. De buna funcţionare a traiului se îngrijea 
par tea  română ,  a tunc i  când  a  so l ic i ta t 
neîntreruperea alimentării cu energie a oraşelor 
Cluj şi Turda, ale căror uzine se găseau pe teritoriul 
celeilalte părţi.

Dramele coloniștilor români
Cu acest prilej, mă întorc la povestea de 

familie, la unchiul Vasile Buboi, fratele mamei, cel 
conceput în permisia acordată de împăratul 
Francisc Iosif în 1916 bunicului Găvrilă. Și iată-l 
sergent, în armata română, în 1940, comandant de 
cazemată la nr. 65 Cogâlnic (lângă Otomani, 
județul Bihor), conform ordinei de bătaie a 

10
plutonului său . El ne-a relatat cum trăgeau cu 
cartuşe trasoare noaptea şi vedeau că „totul era 
bătut cu foc. Noi eram pregătiţi. Nu ne-ar fi scos 

11din cazemate nimeni” , apreciere care susţine tăria 
liniei fortificate „Carol II” şi spiritul de luptă 
avântat al apărătorilor acestor fortificaţii. Cât era el 
de mândru de grandioasa fortăreață al cărei 
comandant a fost! Apoi, povestea sergentul Buboi: 
„trei zile și trei nopți, continuu am transportat 
armamentul și muniția la gara din Săcuieni. La 
ultimul transport am auzit șuierând deasupra 
noastră gloanțele trase de unguri”. Câtă 

dezamăgire pentru unul care avea pregătirea și 
hotărârea de a lupta. Și la bătrânețe avea regretul că 
regele i-a abandonat. Odată ajunși la Ceica 
(Bihor), pe teritoriul românesc, comandantul 
Regimentului 2 Fortificații, colonelul Visarion, le-
a adus la cunoștință dispoziția ca aceia dintre 
ardeleni care „au căzut la unguri” se pot întoarce la 
casele lor. Aşa s-a despărțit sergentul de camarazii 
săi. Dezamâgirea lui a fost însă și mai mare când a 
trebuit să predea și echipamentul, astfel că, rămas 
în izmene, a ținut drumul prin porumbul de pe 
„doalma Ierului” și s-a întors acasă, unde soția și 
un copil îl așteptau. Dar  bucuria revederii n-a ținut 
mult.

Aceleași zile dramatice le-a descris și 
academicianul Gabriel Ţepelea, care avea să 
mărturisească drama sa de plutonier TR, din 
Regimentul 1 Fortificaţii, din momentul evacuării 
teritoriului cedat: „Eram, în acelaşi timp, trist şi 
revoltat. Trist, fiindcă la douăzeci şi patru de ani 
îmi dădeam perfect seama de consecinţe, de 
ruptura cu pământul natal, cu o perioadă din viaţa 
mea şi a ţării, revoltat că eu, alături de alţii, 
crezusem în zidul de beton al cazematelor, în ideea 
de luptă, de demnitate, că mă făcusem purtătorul 
unei asemenea idei călcate în picioare. Dintr-o 
dată, parcă, ierarhia militară s-a topit. Nu mai eram 
decât nişte români necăjiţi, străjuiţi de semne de 
întrebare în acel sat unguresc de la marginea Orăzii 
(Săldăbagiu – n.n. C.M.). O santinelă rămasă de 
pază în curte sau la un tren regimentar îndrepta 
noaptea arma spre cer, trăgând în ciudă spre 
orânduirea de sus, în cea de jos, în numele anilor de 
concentrare, de pustiire a ogrăzilor şi livezilor de 

12acasă, soldate cu o capitulare atât de ruşinoasă” .
La câteva zile de la aflarea tristei veşti a 

cedării Ardealului, trupele române - respectând 
hotărârile Consiliului de Coroană - părăseau 
Oradea, retrăgându-se, cu regrete, lacrimi şi 
neputinţă, spre noua capitală a judeţului Bihor, 
Beiuş. Şi, totuşi, ostaşii au mai găsit puterea 
morală de a da „onorul ultima oară la statuia 
Regelui Ferdinand Întregitorul*. Paşii izbiţi de 
caldarâm sunt mai aprigi ca la o victorie, transmit 
gliei mesajul hotărât „vom reveni”, „n-am fost 
înfrânţi” […] „coloanele se scurg, trec prin satele 
româneşti spre Ceica lăsând în urma lor, la porţi, 
ochi înlăcrimaţi spre cer şi întrebarea: pe noi cui ne 

13
lăsaţi?” . Cui i-au lăsat, ştim din mărturiile 
intelectualilor şi funcţionarilor români îmbarcaţi şi 
expulzaţi de autorităţile ungare. Cum i-a tratat 
ocupantul horthyst, pe cei rămaşi, stau mărturie 
documentele, care relatează despre intrarea 
trupelor în teritoriul cedat, mai cu seamă despre 
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tragedia românilor din Ip, Trăznea, Huedin…
Câtă investiție și câtă speranță s-a risipit. 

Prin contribuţia în muncă a locuitorilor din Bihor 
şi Sălaj, cheltuielile fondului de înzestrare a 
fortificațiilor au fost puţin reduse. Adăugându-li-
se, însă, alte cheltuieli ocazionate de echiparea cu 
armament şi muniţii, totalul investițiilor a fost cu 
mult peste estimările iniţiale. Referitor la această 
contribuţie, datele centralizate la nivelul judeţului 
Sălaj, pentru exerciţiul financiar 1937-1940, au 
fost evaluate la peste 2,6 milioane lei. Ele 
demonstrează spiritul şi ataşamentul localnicilor 
faţă de această idee naţională de apărare. 
Subscripţii importante s-au făcut de către 
locuitorii din plasele Carei (247.848 lei), Jibou 
(182.362 lei), Tăşnad (310.000 lei), şi oraşul Carei 

14(375.000 lei) ş.a . Natura donaţiilor a fost diversă. 
Între acestea, donarea unor obiecte personale cu 
valoare sentimentală a creat o impresie aparte. Aşa 
a fost cazul veteranului Gh. Paulman din Arad, 

15care a donat „verigheta sa de logodnă” . 
Cotidianul România, din 17 februarie 1940, titra: 
Impresionantul gest al unor lucrători din 

Capitală, şi apoi relata despre fapta, care ieşea din 
banalitatea cotidiană, făcută de un mănunchi de 
oameni modeşti, al căror gest servea de exemplu şi 
îndemn pentru ţara întreagă. Lucrătorii atelierelor 
garajului Mihăilescu au hotărât, la masa comună 
de Crăciun (1939), să doneze „comoara lor 

16preţioasă: verighetele lor şi ale soţiilor lor” . Pilda 
lor a fost imediat urmată şi de alţi membri din 
familiile lor, care au donat podoabele, dragi lor - 
inele şi lănţişoare de aur. Cu acest preţios tezaur, 
delegaţia desemnată de ei s-a prezentat la ministrul 
înzestrării pentru a preda valoroasa contribuţie. În 
schimbul verighetelor de aur ei au dorit să poarte 
verighete de oţel cu efigia regelui Carol II, după 
modelul pe care l-au lucrat şi l-au prezentat 
ministrului înzestrării Victor Slăvescu. Gesturile 
lor arătau însuşirile superioare ale oamenilor de 
rând, exprimau atitudinea faţă de suprema datorie 
pe care o aveau în chestiunea siguranţei şi 
integrităţii hotarelor, înţelegerea şi sensurile pe 
care le-au dat românii politicii duse de stat, incluse 
în ceea ce am numit noi conştiinţă naţională de 
apărare. 
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31
2  Ibidem
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Pană, cazaţi la Oradea până pe 5 septembrie şi apoi la Cluj până în 11 septembrie 1940. Partea ungară era reprezentată 
de coloneii de stat-major Ujszaszy, Czlenner, maior Rakolcai, Keney, căpitan Szentpetery şi Kakolcai. Până la 7 
septembrie ungurii au stat la Debreţin apoi până pe 11 la Arad şi din 12 la Cluj.  
6  Idem,  fond 5418, dos. 1853, p. 68
7  Ibidem, p. 146. La punctul 18 sunt menţionate evacuarea bibliotecilor şi instituţiile culturale de mare valoare 
naţională. Între acestea „materialul românesc etnografic de la Muzeul Arheologic Oradea, Muzeul Palatului 
Culturii din Sighet, colecţia etnografică şi istorică, tablouri româneşti, de la Palatul Culturii Târgu Mureş, arhiva şi 
biblioteca lui Moisil de la Bistriţa, a lui Vaida Voevod de la Dej, biblioteca de la Bădăcini a lui Iuliu Maniu” 
8  Florica Dobre, Vasilica Manea, Lenuţa Nicolescu, op.cit., p. 178
9  Pentru această temă vezi Gheorghe I. Bodea, Vasile T. Suciu, Moisei, Editura Revista Vatra, Târgu Mureş, 1982. 
Teroarea horthysto-fascistă în Nord-Vestul României, septembrie 1940 - octombrie 1944, Editura Politică, 
Bucureşti, 1985.
10  Apud Constantin Moșincat, Politica de apărare a vestului României (1930-1940), Editura Tipo MC, Oradea, 
2007, p. 313
11  Constantin Moşincat, Sfânta datorie…,  p. 162
12  Gabriel Ţepelea, Călătorii interioare, Editura Fundaţia Culturală Română, Bucureşti, 1998, p. 26
*Statuia ecvestră a regelui Ferdinand I s-a înălţat la Oradea, în Piaţa Unirii, în anul 1924. La ceremonialul de 
dezvelire au participat Regina Maria, generalul Traian Moşoiu, cel care s-a ocupat de festivităţile militare. Un bust al 
regelui a mai fost înălţat pe soclul din curtea localului Şcolii de subofiţeri de infanterie. Aceste simboluri româneşti 
au fost dărâmate de autorităţile horthyste între 1940-1944, iar urma lor a dispărut definitiv. Peste ani, la 19 august 
1994, pe vechiul amplasament s-a ridicat statuia ecvestră a voievodului Mihai Viteazul, demolată de un primar 
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13  Idem, Lupta refugiaţilor din Transilvania de nord împotriva Dictatului de la Viena, în Aletheia, 1937,nr. 8, p. 41
14  Vasile T. Ciubăncan, Date noi privind contribuţia populaţiei sălăjene la apărarea frontierei de vest a României în 
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Golgota	ardeleană	în	Medieșu	Aurit	
(1940-1945)	(II)

Ing.	Andrei	GORȘCOVOZ	

n cele ce urmează prezint câteva 
declarații ale supraviețuitorilor:

- Domnul Petru Marc de la nr. 440 
declara, în anul 2002: „Noaptea trei militari 
unguri l-au sculat din somn pe Petre Codreanu a 
lui Fătu să le spună unde a făcut armata și de ce 
nu are nume unguresc Covaci - ai noroc că ai 8 
copii că te omoram! Pe Ana Chișu, Vasile 
Crăciun, Mihai Chișu, Gheorghe Brâgle și Ioan 
Nințaș și alți locuitori le-au spus jendarii că dacă 
mai poartă tricolorul românesc duminica la clop 
și la brâu la horă, la biserică și dacă îi mai aud 
vorbind românește, le scoate mațele și le taie 
limba, săracii oameni au plecat în refugiu la 
Brașeu (Brașov, n.a.)... Am văzut și auzit pe ulița 
mea cum doi jendari unguri care o oprit șase 
prunci de școală și le-o zis: dacă nu ne salutați 
ungurește vă batem. Cred că pruncii ăștia s-or 
feri de jandari ca de dracii impielițați... La școală 
nepotul meu din clasa a II-a și încă trei prunci o zis 
învățătorului că ungurește li tare greu să învețe. 
Învățătorul ungur i-o pus în cele patru colțuri ale 
clasei în genunchi pe grăunțe de mălai și o trecut 
pe la fiecare și i-o lovit cu dunga de la linear pe 
buricul degetelor de la mâna dreaptă, adunate 
câte trei, ca și cum s-ar ruga, până să umflau și 
învinețeau degetele. Învățătorul spunea elevilor - 
așa o să pățiți și voi dacă nu învățați frumoasa 
limbă maghiară care de acum este și limba 
voastră. Ioan Medan, popa și Ștefan Covaciu 
sfătul bisericesc o fost amendați, fiecare cu 500 
de forinți pentru vina că în biserică corul o cântat 
„Deșteaptă-te române” și „Doina lui Lucaciu” 
(dr. Vasile Lucaciu, „Leul de la Sisești”, 1852-
1922 născut în satul vecin Apa, a fost tare mult 
iubit de medieșeni și nu numai, n.a).

- Doamna Floare Hințaș de la nr. 131, 
declară în anul 2002: „Am trăit clipe nefericite 
când am fost tânără și au venit ungurii în 5 
septembrie 1940 în Medieșu Aurit, sătenii i-au 
așteptat în centru, au venit întâi călăreții, un popă 
unguresc s-o suit pe scena făcută și o spus în 
limba română tot felul de prostii despre români. 
Apoi s-o suit pe scenă un ofițer ungur care o vorbit 
românește și care o zis că de orice nație am fi toți 
trebuie să slujească Ungariei și drapelului 
unguresc. Apoi o vorbit ungurește de nimeni nu l-

o înțeles. Unii unguri o plecat în alte sate și unii s-
o cantonat în sat să facă ordine și să omoare pe 
români. O început cu Petre Petricean, fost primar, 
pe care avea ură groful Boroș pentru că a luat 
apărarea unui copil omorât de grof. Am văzut cum 
la ordinele grofului Boroș l-o împușcat, iar 
dimineață, după ce l-o lăsat să se chinuie toată 
noaptea, i-o tăiat nasul, mâinile, i-o scos ochii și 
l-o castrat. Nu știu când l-o îngropat în cimitirul 
românesc, iar pe cruce o scris familia - 5 
septembrie 1940, Petricean Gheorghe. După ce o 
unguroaică mi-o spus că la mai mulți din sat ni se 
va tăia limba și ni se vor scoate mațele că am 
vorbit românește, ne-am refugiat la Brașov, în 
decembrie 1940, unde m-am măritat cu Ioan 
Nințaș și am făcut o fată Maria (1943). Am venit 
acasă în Medieș (Ungaria) din Brașov (România) 
în 1944 și Vezentan de după Cetate mi-o zis că 
dacă mă vor găsi, ungurii m-or spânzura pentru 
că am părăsit Ungaria. În sat am văzut cum o luat 
clopotul de la biserica românească și l-o pus într-
un car tras de patru boi și l-o învelit cu un lipideu 
(cerceaf, n.a.) negru, cu popă și cu praporii. O 
unguroaică o pus flori roșii pe clopot, dar o 
bătrână româncă l-o aruncat jos. M-am întors la 
Brașov și m-am dus la un popă refugiat din Jojib 
(sat aparținător comunei Medieșu Aurit, la 2 km, 
Nord, n.a) și i-am povestit cum o fost dus de unguri 
clopotul bisericii, care mi-o zis că s-o terminat 
războiul, că s-a eliberat Ardealul de unguri (25 
octombrie 1944, n.a.). Am venit acasă cu bărbatul 
meu și cu fata noastră la 15 aprilie 1945. Știu 
sătenii care au fost expulzați, evacuați, dar și care 
au fost duși, internați în lagăre, oameni (aici 
bărbați, n.a) buni de lucru care lucrau în 
construcții, la defrișări la păduri, la desecări, la 
reparații de drumuri, în depozite de muniții, la 
canalizări, la reparații de cale ferată... La noi în 
sat s-o ungurizat, schimbat numele oamenilor, s-
o făcut forțat (mari abuzuri în acest sens au fost la 
recensământul populației din februarie 1941, 
n.a.), de râsul-plânsul curcilor, o fost mulți frați 
care o purtat nume diferite: Micu-Chiș, Apan-
Apai ,  Lupu-Fárkás,  Pădureanu-Erdeuș, 
Comănescu-Comiat i ,  Suceveanu-Șugar, 
Codreanu-Covaci, Negru-Fekete, Florescu-
Ferencz, Roșu-Piroș, Georgescu-Ghyulveysy, 
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Măgureanu-Huzan, Medeșan-Halmi... La 
recesământ (populației, n.a) toată familia era 
trecută de nație unguri, dacă erai contra te 
amenințau că te dau afară din țară (Ungaria, n.a.) 
și îți iau averea... Am auzit că doi feciori din sat s-
o întâlnit pe uliță cu un soldat ungur beat, o fost 
chemați la Postul de Jendari și i-o bătut pentru că 
românul nu-i slobod (voie, n.a.) să râdă de un 
soldat ungur, că unguru și-n șanț îi ungur, 
românul îi slugă...”.

Foto 5 - Plt.maj.adj. Andrei Șerban (86 
ani), strănepotul Ștefan, bunica vitregă Maria, 

prof. Marcieana (născută Gorșcovoz, sora 
autorului) și soțul Ștefan Oniga. Casa 

strămoșească și șura construite între 1800-1810 
cu pomii (dud, prun, păr) din Medieșul Aurit. 

Foto autor, 1968.

- Plt. maj. Andrei Șerban, str. Din Jos, 
nr. 510, bunicul meu, reclamat de un ungur din sat 
(a aflat după revenirea din refugiu în 1945, n.a.), 
mi-a mărturisit de mai multe ori: „La sfârșitul lui 
octombrie 1940 am fost chemat la Postul de 
Jendari și pe ungurește m-a întrebat: Spune la 
cine este ascuns armamentul din Cetate? Le-am 
răspuns că Armata Română o luat totul, o golit 
Cetatea. Spune cum ai salvat viața lui Lucaciu din 
Șișești? N-am zis nimic. Atunci un sergent jendar 
tânăr o vrut să-mi dea o palmă, l-am prins și 
strâns tare de mână, de-o strigat ioi, ioi și am zis - 
am fost 16 ani jendar la unguri, 11 ani la români, 
20 ani aici în sat, ca voi, și nimeni nu mi-o dat o 
palmă. Plutonieru șef nervos s-o ridicat în 
picioare, o pus mâna pe tocul pistolului, o strigat - 
lasă-l, tăceți și pleacă”. Bunicul avea atunci 56 de 
ani, a fost mic de statură, puternic, îndesat, un mic 
Hercule, un luptător în adevăratul sens al 
cuvântului. A fost plutonier major în Armata 
Română (a ajuns până la Budapesta, decorat), 
jandarm la români între 1919-1930 și la 
Jandarmeria plasei Baia Sprie (MM) în perioada 
1914-1915, care a inclus teritorial și localitatea 

Șișești unde Dr. Vasile Lucaciu era preot paroh 
(1885-1914). Bunicul îl cunoștea foarte bine, a 
fost într-o noapte de octombrie 1914, la ora 22, 
acasă la acesta și i-a spus că dimineața la ora 10 vin 
să-l aresteze că-i ordin de la Buda, îndemnându-l 
să plece la Brașov cu trenul accelerat de dimineață 
de la ora 4, din Baia Mare. 

„Noaptea pe la zece o venit la noi acasă 
finul Ioan Maxim fost prinzonier rus, primit să mă 
ajute la munca câmpului, fecior pe care l-am 
însurat cu nepoata Maria din satul natal Posta și 
mi-o zis: „... boactărul de la Primărie, o fost la 
mine acasă și mi-o zâs să-ți spun că dimineață 
jendarii te arestează și vei păți ca Petriceanu 
primaru...!” Noaptea pe jos am plecat pe drumuri 
agricole, prin porumbiște și floare (prin culturile 
de porumb și floarea soarelui, nerecoltate, n.a.) în 
satul vecin la 6 km în Somoștelek (acum Someșeni, 
comuna Apa, SM, n.a.) la nepotul nevestei mele, 
Gheorghe Donca, de neam din Medieș, unde am 
stat ascuns tri zile. Apoi am plecat și am stat 
ascuns la un unchi după mamă în satul meu 
Posta, comuna Arieșu de Pădure (MM, n.a.), de 
unde în decembrie 1940, ilegal, am trecut granița 
și am ajuns la Brașeu la fată și la ginere unde am 
dormit tri într-un pat... Aici m-am angajat paznic 
la Fabrica de Avioane și îi trimiteam scrisori și 
vorbă prin săteni la muiere (nevastă, n.a) să lase 
totul și să vină și ea la Brașeu că fata lucră la 
poștă, că trebuie să nască, ginerele lucră și el la 
C.F.R. și musai (obligatoriu trebuie, n.a.) să-i 
ajute...”

Bunica Maria Șerban, „Șerbănoaie”, a 
rămas în Medieșu Aurit cu feciorul, „coconul” 
Nicolae, care s-a căsătorit între timp cu Ana „a lui 
Izvoreanu”. Bunica a plecat legal în refugiu, la 
Brașov, în aprilie 1941.

Viața zbuciumată, calvarul trăit de 
bunicul Andrei Șerban sub regimul austro-ungar, 
în refugiu la Brașov și Slobozia, dorul mare după 
Maramureșul istoric, în cei doi ani cât a locuit în 
Cetatea Albă, decesul în refugiu al primului mult 
iubit nepot și a soției dragi, întoarcerea din refugiu 
în 1945, starea gospodăriei în paragină, ticăloșiile 
ocupanților horthyști, amintiri dureroase, traume 
care nu l-au părăsit niciodată și l-au schimbat la 
180 de grade, a devenit „dușmanul de moarte al 
ungurilor naționaliști, extremiști...”. Cu toate 
acestea, caracterul și felul de a fi, bun și iertător ca 
a unui român „pur sânge”, a fost înduioșat de 
vorbele „spuse din suflet în românește” de către  
notarul ungur din sat venit din Ungaria, pe care l-a 
găsit locuind în casă: „... domnule Șerban nu am 
pe nimeni, îi cunosc bine pe unguri, sunt răi, voi 

39



românii sunteți oameni buni, cu voia dumitale o 
să rămân aici, ne-om descurca cumva noi, doi 
bărbați...”. Bunicul s-a recăsătorit în 1946 și au 
locuit toți trei în casă până a decedat fostul notar 
ungur în 1947 și l-au înmormântat după canoanele 
bisericii catolice. 

Foto 6 - Fațada casei stră-strămoșești și gardul 
de la stradă din Medieșu Aurit construită între 
1800-1810. S-a înlocuit acoperișul de paie cu 

țiglă în 1970. Bunica vitregă maternă Maria, la 
84 de ani. Foto autorul, 1984.

Revin cu mărturiile medieșenilor:
- Maria Șerban (1886-1944, născută 

Husti, căsătorită Zima, recăsătorită Șerban, 
casnică, n.a.), bunica, i-a spus mamei mele: „voi ați 
plecat (bunicu, mama și tata, n.a.), io am rămas 
acasă cu Nicolae (Zima, de 18 ani, fiul din prima 
căsătorie, n.a.) care s-a însurat în 1941, am dus-o 
tare greu sub ungurii care și-o făcut de cap, o 
făcut ci-o vrut ei, o batjocorât pe bieții români, 
care erau speriați și nu credeau că se vor mai 
întoarce odată, de atunci umblă vorba-n sat - fie 
roata și pătrată, că se mai învârte odată. M-o 
chemat la Postul de Jendari de două ori și m-au 
întrebat unde mi-o plecat bărbatu? Ce știu de la el 
despre Lucaciu? Eu de ce am rămas și nu m-am dus 
cu bărbatu...? Le-am zâs: cred că bărbatu meu o 
mărs la fată la Brașov, nu mi-o spus unde mere, o 
luat merinde (mâncare rece, n.a) pă tri zile și bani 
de gheizăș (tren, n.a.) și am rămas cu coptilu, că mi 
s-o născut tare beteag (bolnav, n.a.) la cap, le-am 
arătat țidula (hârtie scrisă, n.a.) de la doftor. M-o 
lăsat în plata Domnului nu m-o mai chemat, dar pe 
săteni i-o tot chemat, i-o bătut și amendat pentru 
lucruri numai de jendari știute... M-o amendat cu 
1.000 de forinți și pe mai mulți săteni, pe bărbați, 
i-o bătut pentru vina că de Întâiu Decembrie am 
pus la casă Steagu Mare Românesc, cum puneam 

de la anu 1918 încoace... În ogrăzile grofilor se 
făceau orgii foarte mari cu beții zile întregi și cu 
batjocorirea fetelor tinere românce din sat, 
curvășag mare o fost, i-o întrecut pe boierii 
francezi și austrieci la un loc. Pe  fetele de români 
de 15-16 ani le făceau slujnice domnești, le 
învățau ungurește, le duceau la un doftor în 
Sătmar ca să nu rămână groase (gravide, n.a.) și 
multe minuni făceau cu ele... La recensământ în 
1941 m-o trecut unguroaică, le-am zâs că-s 
româncă, atunci mi-o zâs învățătorul ungur cu 
votarea - să-mi văd de treabă, nu mi bine? - apoi 
dară nu mi-o picat bine... La nunta lui Nicolae în 
martie 1941, la noi în șură o fost multă lume că 
neamul nostru îi mare, o venit și o stat la poartă doi 
soldați unguri când după un păhăruț de țuică, ca la 
nuntă s-o cântat hori (cântece, n.a.) din sat, 
românești:

„Noi merem după mireasă…”
*

„Dacă îți este dor,
Du-te la izvor,
Și bea apă rece
Că de dor ț-o trece...”

*
„Știi tu mândră, știi tu știi
Când eram noi doi copii,
Cum ședeam pe pajiște,
Și vorbeam de dragoste...”

*
„M-am suit în Dealul Clujului...”

Atunci o intrat în ocol (curte, n.a.) și în 
șură (o parte grajd și trei părți magazie, n.a.) 
soldații unguri și mi-o zâs: nu mai cântați 
românește că aducem jandarmii să vă amendeze 
și vă sparg nunta. Fetele să dea jos de la brâu 
panglicile cu tricolorul românesc și băieții de la 
pălărie... Asta a fost la noi în sat... în aprilie 1941 
am venit la voi în Brașov.

- Zima Nicolae, unchiul meu vitreg, mi-a 
spus prin anii '75: toți oamenii din sat și noi tinerii 
am dus-o greu, tot cu frica în sân am trăit. Tinerii 
până la 18 ani, din familii fără pământ sau cu 
pământ puțin lucrau la grofi cu părinții, la munca 
câmpului, în grajdurile cu vaci și boi, în cotețele de 
porci și păsări și cu atelajele agricole pe plată - 
apă, mâncare puțină, bătaie cât de multă și 
primeau la recoltare puține produse agricole. 
Fiecare familie, prin lege, trebuia să lucreze pe 
gratis la grofi multe zile pe an, la care se puneau și 
amenzile primite în zile-muncă. Tinerii peste 18 
ani, sănătoși erau duși cu forța sub amenințarea 
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puștilor în tabere de muncă, la munci grele, la 
construcții de drumuri, căi ferate, cazemate, la 
tăieri de păduri... de unde mulți veneau acasă 
bolnavi de plămâni, reumatism și schilodiți, fără 
o mână, un picior sau rupte... Alți tineri au fost 
duși în tabere de concentrare pentru pregătire 
militară și apoi au fost duși la război, după ce îi 
adunau la Postul de Jandarmi, îi încolonau, îi 
duceau la gară cu cufărul de lemn (valiza, 
geamantanul, n.a.) în mână păziți de militari 
unguri și jendari, nu aveau voie să vorbească 
românește între ei, nici cu frații mai mici, părinții, 
bunicii și drăguțele care-i însoțeau cu lacrimi în 
ochi, plângând, era mare jale. Nu aveau voie să 
cânte cântece de cătănie în românește 
tradiționale, moștenite de la tați și bunici:

„Gată-mi mamă cufărul,
Că mi-o sosit ordinu...”

*
„Mă duc tată, mă duc,
În cătănie nu la plug,
Mă duc tată de-acasă
În cătănie, nu la coasă”

*
„Trenule mașină mică,
Unde-l duci pe Ionică...”

*
„Cătănio -aș cătăni,
La compania mândri...”

Ne puneau să cântăm cântece numai în 
ungurește:

  „Ce frumoasă, ce frumoasă
Este Ungaria Mare”. 

Erau urcați și înghesuiți în picioare ca 
animalele în „bou-vagon” și se auzeau strigăte de 

disperare „Ai grijă Nuțule, să vii acasă”, „Ană, 
așteaptă-mă, nu te mărita”, „Să ne scrii carte 
(scrisoare, n.a.)”... O fost și un prieten al meu 
Mitru (Dumitru, n.a.) a lui Hendre, le-o spus la 
jendari că el nu vrea să meragă la război că „Nu 
știe pentru cine luptă, jendaru i-o zis: „Pentru 
Ungaria Mare” și l-o bătut cu patul de la pușcă, 
vai mama lui, soră cu moartea - nu l-o lăsat, 
numai când ceilalți tineri au strigat „Noi suntem 
români”... Dumnezeu să-l ierte, o murit pe front în 
anii 1940-1945 ca și încă 21 de tineri din sat, unii 
însurați cu 1-2 copii, și sunt trecuți pe o placă 
(comemorativă pe care a citit-o și autorul la 
intrarea laterală în biserică, n.a.)...

În acei ani de stăpânire sângeroasă și 
drăcească ungurească noi tinerii români am fost 
bătrâni, am fost cu necazul după noi, la nunți, 
boteze, la joc, am fost cu capu-n jos, supărați, ca la 
pomeni la morți. O fost un cântec la noi în sat: 

„Când fecioru-i năcăjit,
Îl cunoști după pășit,
Că pășește mărunțel, 
Cu năcazul după el.”

Apoi cum să nu fii năcăjit câte rele o mai 
făcut ungurii la noi în sat, cu oamenii... Dacă 
aveam tricolorul românesc la noi, dacă vorbeam 
românește mai tare... simțeam patul puștii 
ungurești pe spinare și strigăte în ungurește 
„tăceți”... Și acuma (anii 1975-1980, n.a.) în sat 
oamenii trăiesc cu frică că vin ungurii și cu frica 
că vin rușii, comuniștii să ne audă că vorbim de 
rău, adevărul cum a fost, de frații unguri... 
Doamne ocrotește-ne să nu mai vină ungurii, să 
nu mai fie război!... Să fie pace pe Pământ!...
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În	refugii	(1941	–	1945)	

Prof.	Lucia	MUNTEANU

    ictatul de la Viena din 1940 a reprezentat 
una din nedreptăţile şi tragediile care vor rămâne în 
istorie pentru totdeauna. Un atentat la viaţa unui 
popor, la integritatea unei ţări, la viaţa unor oameni 
nevinovaţi, siliţi să suporte nenumărate umilinţe 
sub călcâiul ocupantului, sau să plece în pribegie. 
    M-am gândit să povestesc despre suferinţa 
familiei mele şi a altor oameni pe care i-am 
cunoscut, oameni scoşi din rostul lor şi aruncaţi în 
vâltoarea unor evenimente pe care nu le puteau 
influenţa.
    Rog cititorii să mă ierte dacă acest caz li se va 
părea prea puţin semnificativ, prea puţin dramatic 
faţă de tragediile cumplite trăite de alţii, dar, poate, 
aceste informaţii vor adăuga încă o mărturie la cele 
cunoscute până acum, întărind semnificaţiile 
dramei. Cred că fiecare caz particular susţine 
adevărul general.
    Pentru dovedirea celor prezentate de mine în 
acest material, am folosit amintirile părinţilor mei, 
aşa cum ne-au fost povestite cu diverse ocazii şi 
adunate apoi în cartea tatălui meu, Matei Ulmeanu: 
Pagini memoriale, 2 vol., editura Solstiţiu, Satu 
Mare, 2001, dar şi propriile mele amintiri despre 
întâmplări la care am luat parte şi care m-au atins 
direct. Unele amintiri se fixează în mintea copiilor 
de la vârste fragede. Iar eu eram „mare”, aveam 3-
4-5 ani.
    În vara anului 1940, părinţii mei îşi întemeiaseră 
o familie fericită. Tata era contabil şef la Banca 
Populară „Gutinul” din Baia Mare, iar mama lucra 
ca secretară dactilografă la cabinetul notarial al 
avocatului dr. Lucian Bretan, care, împreună cu 
soţia sa, Iuliana, le-au fost naşi de cununie şi le-au 
botezat cele două fetiţe, pe mine, Lucia Iuliana 
(după prenumele naşului şi naşei) şi pe sora mea, 
Elena. 
    Vestea cedării Ardealului de Nord Ungariei 
horthyste a fost cumplită pentru toţi românii. Tata 
ştia ce înseamnă stăpânirea ungurească. Născut în 
1908 în comuna Ulmeni, județul Sălaj, (azi 
Maramureş), făcuse şcoala primară în limba 
maghiară ca toţi copiii din Ardeal, iar pe 
certificatul lui de naştere, ca şi pe carnetul de elev, 
prenumele lui era trecut ca „Mátyás”, nu ca 
„Matei”, cum dorise tatăl lui. Pericolul reluării 
încercărilor şi mai susţinute de maghiarizare în 

masă urma să reînceapă, aşa cum se desfăşurase şi 
înainte de Marea Unire. Mai mult decât atât, se 
reluase cu mult aplomb acţiunea de prigoană şi 
chiar de exterminare a elementului românesc. 
Crimele de la Moisei, Ip şi Trăsnea îngroziseră 
lumea. Atmosfera generală era aceea de tensiune, 
de teamă, nimeni neştiind ce aduce ziua de mâine.
     Autorităţile româneşti se retrăseseră, iar în locul 
lor se instalaseră cu mult aplomb cele ungureşti, 
care tratau populaţia românească cu dispreţ şi 
superioritate de stăpâni care şi-au recăpătat avutul 
de care – pretindeau ei – fuseseră deposedaţi pe 
nedrept.
    Se recurgea, în chip vizibil, la acţiuni de 
intimidare a elementului românesc prin măsuri 
economice precum sărăcirea şi înfometarea satelor 
româneş t i  p r in  d is t rugerea  surse lor  de 
aprovizionare, confiscarea proprietăţilor, 
retragerea brevetelor comercianţilor români, 
condiţionarea locurilor de muncă de cunoaşterea 
limbii maghiare etc.
    În această situaţie, mulţi români au ales să ia 
calea nesigură a pribegiei, părăsind locurile dragi, 
părinţii, ţara care nu mai era a lor. Conştienţi de 
necesitatea ca românii rămaşi în Ardealul ocupat să 
fie feriţi de ilegalităţi, cerându-se respectarea 
înţelegerilor mutuale cuprinse în prevederile 
actului de la Viena, conducătorii românilor rămaşi 
în Ardealul de Nord, de comun acord cu autorităţile 
din România, au început, chiar în toamna anului 
1940, munca de organizare a celor rămaşi, în toate 
domeniile de activitate: economic, cultural, 
educativ, religios. S-a stabilit, de comun acord cu 
cei din ţară, cine să ia conducerea populaţiei 
româneşti supusă persecuţiilor de tot felul de către 
ocupanţii horthyşti. Desigur, personalităţile care 
şi-au asumat acest rol au fost în primul rând 
oamenii bisericii, I.P.S. Episcopul ortodox Nicolae 
Colan, I.P.S. Episcopul greco-catolic Iuliu Hossu, 
iar din partea societăţii civile, profesorul dr. Emil 
Haţieganu.
    Preiau în rezumat informaţiile prezentate de 
tatăl meu, Matei Ulmeanu, în cartea amintită, vol. 
I I , p.139 şi următoarele, despre situaţia 
cooperativelor de consum din zona de nord a 
Ardealului, acesta fiind domeniul lui de activitate 
în cadrul Băncii Populare „Gutinul”: ocupanţii 
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găsiseră în satele româneşti cooperative 
înfloritoare care asigurau aprovizionarea 
populaţiei cu cele trebuitoare. Existau cooperative 
şi în satele ungureşti, dar mai puţine, deoarece la 
sate populaţia românească era majoritară. Era o 
situaţie care nu convenea ocupanţilor şi pe care ei 
au hotărât să o schimbe. De aceea, în mod 
programatic, au căutat să împiedice funcţionarea 
cooperativelor româneşti din tot felul de motive: 
pe unele pentru că, chipurile, „nu au fost înfiinţate 
în mod legal şi în consecinţă trebuie desfiinţate, pe 
altele le-au învinuit că nu au respectat cutare sau 
cutare lege, ba că n-au plătit nu ştiu ce impozit 
(deşi nu apucaseră încă să funcţioneze mai mult de 
o lună, două sub administraţie maghiară) şi câte 
altele. Sub astfel de pretexte le aplicau nişte 
amenzi atât de mari, încât acestea nu le puteau 
suporta şi dădeau faliment. Ba, acolo unde erau 
câţiva unguri în sat, se făceau presiuni asupra 
conducerii cooperativei să o transforme în 
cooperativă ungurească sub denumirea de 
„Hangya” (Furnica), acaparându-i şi conducerea şi 
tot patrimoniul”.
    Situaţia ajungând la cunoştinţa guvernului 
român, acesta a anunţat că, potrivit principiului de 
reciprocitate, aceleaşi măsuri se vor aplica şi 
ungurilor rămaşi în România. Abia atunci situaţia 
s-a mai calmat, fără a se rezolva cu totul. Şicanele 
de tot felul continuau, urmărind falimentarea 
cooperativelor româneşti şi astfel pauperizarea 
economică a zonelor respective. Totuşi, datorită 
acestor înţelegeri, în cursul lunii noiembrie 1940 a 
avut loc la Cluj o adunare generală, la care s-a 
hotărât înfiinţarea unei unităţi centrale numită 
„Centrala Plugarul a cooperativelor româneşti din 
Ardealul de Nord”, la care s-au afiliat toate 
cooperativele existente la acea dată, precum şi cele 
care s-au înfiinţat ulterior. La această adunare 
generală a luat parte şi tatăl meu, ca delegat al 
Băncii Populare „Gutinul” din Baia Mare. La 
această adunare s-a adoptat statutul Centralei – 
considerat legea ei fundamentală – avizat şi de 
forurile ungureşti, şi s-au ales organele de 
conducere: consiliul de administraţie şi comisia de 
cenzori. Ca preşedinte al consiliului a fost ales 
avocatul dr.  Emil Haţieganu, considerat 
conducătorul cel mai îndreptăţit al românilor din 
teritoriul cedat, iar ca vicepreşedinte şi membru al 
consiuliului de administraţie a fost ales, împreună 
cu alţi fruntaşi ai românilor, preotul Ioan Costan, 
ca reprezentant al judeţului Bistriţa-Năsăud. În 
postul de director general al Centralei a fost ales 
Ioan Buzea, fost inspector în Institutul Naţional al 
Cooperaţiei, pe care tata l-a cunoscut cu ocazia 

unor inspecţii pe care acesta le-a făcut la Baia 
Mare. În postul de contabil şef a fost numit Ioan 
Popu. Tata a fost ales membru în comisia de 
cenzori. Centrala avea mai multe sucursale, cum 
era în judeţul Bistriţa-Năsăud, Federala „Andrei 
Mureşanu”, al cărei director a fost numit Pr. Ioan 
Costan. Au mai existat şi în alte judeţe asemenea 
sucursale, cum a fost Federala „Vasile Lucaciu” 
din Satu Mare, în ultimul an cu sediul în Baia Mare.
    Se părea că lucrurile se aşează, că înţelegerea 
dintre autorităţile din România şi cele din Ungaria 
va funcţiona, în favoarea tuturor. „Totuşi, 
comportamentul general al autorităţilor maghiare 
faţă de românii din teritoriul cedat (a viszatért 
Erdélyben) nu prevestea nimic bun. Brutalităţile şi 
atrocităţile iscate din senin nu se terminaseră, 
expulzările continuau şi repatrierile – mai ales din 
rândul intelectualilor – se înmulţeau, din cauza 
nesiguranţei zilei de mâine” vol.II, p.141).
    În comuna natală, Ulmeni, casa bunicilor a fost 
bombardată cu bolovani, au fost scoase porţile de 
la intrarea în curte şi târâte pe uliţă până departe, 
lucru care s-a întâmplat de altfel şi vecinilor; au 
fost căutaţi nominal toţi fiii sătenilor stabiliţi în alte 
localităţi, a fost luat la rost şi bunicul să spună unde 
îi sunt feciorii, dar dintre cei cinci băieţi, unul, 
Florian, medic militar, era stabilit în Bucureşti încă 
dinainte de izbucnirea războiului, al doilea, Ioan, 
jurist, ocupând funcţia de notar în Ulmeni şi apoi în 
Jibou, s-a refugiat în România odată cu 
administraţia românească, iar al treilea, Teodor, 
necăsătorit, aflând că urma să fie concentrat şi 
trimis pe front, plecase cu doar câteva ore înainte 
de a fi ridicat. Ceilalţi trei erau împrăştiaţi prin 
diverse zone – tata la Baia Mare, dar bunicul a 
declarat că nu-i ştia adresa, iar Vasile, preot în 
Firiza de Sus, ca şi fiica, măritată cu un preot, nu 
erau încorporabili (ulterior, pr.Vasile a fugit peste 
munţi pentru a scăpa de ameninţarea arestării, 
deoarece predicase în biserică împotriva „pacostei 
care s-a abătut peste noi”). De ciudă, negăsind pe 
niciunul, l-au arestat pe bunicul şi după ce l-au 
ţinut trei zile la postul de jandarmi din comună l-au 
dus la Zalău, de unde, după o săptămână, l-au 
internat în lagărul de la Püspökladány (în interiorul 
Ungariei), unde l-au ţinut aproape trei luni fără să 
poată fi acuzat de nimic. Acolo s-a dus bunica să-i 
ducă haine groase pentru că se apropia iarna, şi, 
pentru că ea nu ştia ungureşte, a însoţit-o mama.
    Altă faptă plină de „vrednicie” a ocupanţilor a 
fost distrugerea monumentului închinat eroilor 
comunei Ulmeni căzuţi eroic în Primul Război 
Mondial. Era o frumoasă troiţă sculptată artistic în 
marmură albă, o adevărată operă de artă realizată 
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de Societatea „Cultul Eroilor” din Bucureşti, cu 
sprijinul generalului Manolescu, în urma 
intervenţ i i lor  conducătorului  Socie tă ţ i i 
„Tinerimea din Ulmeni şi jur”, dr. Florian C. 
Ulmeanu, fratele tatei. La sfinţirea monumentului, 
care a avut loc în 1933, participaseră sociologul 
Dimi t r i e  Gus t i ,  min i s t ru  a l  cu l tu r i i  ş i 
învăţământului, canonicul Alexandru Breban, ca 
delegat al episcopului greco-catolic de Maramureş 
Alexandru Rusu, delegatul Societăţii „Cultul 
Eroilor” din Bucureşti, doamna Elena Pop Hossu-
Longin, protopopul Laurenţiu Bran din Aluniş şi 
un mare număr de ţărani, unii dintre ei fiind chiar 
urmaşi ai celor ce căzuseră eroic în luptele pentru 
întregirea ţării. Pe placa de pe cruce erau gravate 
numele a 26 de eroi, trezind în sufletele oamenilor 
amintirea unor fapte glorioase. Monumentul era 
masiv şi a rezistat încercărilor de distrugere. S-au 
opus acestei încercări barbare şi maghiari mai 
l umina ţ i ,  cum au  fo s t  Bodor  Ká lmán , 
administratorul moşiei grofului Récsei şi preotul 
reformat Topany Endre. Dar farmacistul Urmanczi 
nu suporta ca în centrul comunei unde locuia el să 
existe un monument dedicat celor care le-au 
zădărnicit visul Ungariei Mari. Aşa că, în fruntea 
unei grupe de levenţi, au înhămat vreo 12 români şi 
evrei din comună cu hamuri groase făcute din 
frânghii pe care le-au legat apoi de monument şi 
„îndemnându-i” cu bâtele să tragă, au reuşit să 
doboare crucea, apoi să o târâie până la Someş, 
unde i-au obligat s-o sfărâme cu nişte ciocane mari 
şi s-o arunce, bucată cu bucată în râu. Monumentul 
distrus n-a putut fi privit multă vreme de români, 
care, trecând pe lângă rămăşiţele lui, întorceau 
capul în altă parte (vezi şi Iulian Sălăjan, Tohat, 
străveche vatră românească de sub Codru, editura 
Dragoş Vodă, Cluj-Napoca, 2000, p. 92-93).        
    Simţind în permanenţă teroarea şi neştiind ce va 
aduce ziua de mâine, tata s-a hotărât să se refugieze 

în România. Aşa încât, pe la începutul anului 1941, 
şi-a depus cererea de repatriere şi de renunţare la 
cetăţenia maghiară.
    Între timp, evenimentele se precipitau, iar 
răspunsul la cererea de repatriere a tatălui meu 
întârzia. S-a întârziat, de asemenea, primirea 
vagonului de tren închiriat de tata pentru 
transportul mobilei şi al altor bunuri de strictă 
necesitate. O boală a unui copil ne-a întârziat cu 
încă o săptămână, aşa încât, în 6 mai 1941, pe când 
am fi putut pleca în sfârşit, era deja prea târziu: în 
România se luase măsura de a nu se mai aproba 
intrarea în ţară a românilor din teritoriul cedat. 
Plecaseră deja prea mulţi români şi se împuţina 
prea mult elementul românesc, iar pe de altă parte 
România avea prea mari greutăţi cu găzduirea şi 
plasarea refugiaţilor. Tata nu ştia despre această 
hotărâre, a aflat-o numai când ne-am prezentat 
pentru trecerea frontierei la Feleac. Toate 
insistenţele, toate explicaţiile despre vagonul cu 
mobila, hainele, lenjeria de pat, toate obiectele 
necesare unei gospodării care acum plecase şi se 
îndrepta spre Caracal (jud. Romanaţi atunci), unde 
urma să ne găzduiască Ioan, fratele tatei, nu i-au 
impresionat pe grăniceri. Ordinul era ordin.
    Rămaşi fără locuinţa din Baia Mare, fără 
serviciul deţinut acolo de tata, eram, practic, pe 
drumuri. Tata a apelat atunci la directorul Centralei 
„Plugarul”, Ioan Buzea de la Cluj, care i-a propus, 
în mod provizoriu, un post de contabil la sucursala 
Centralei de la Bistriţa, unde părintele paroh Ioan 
Costan, directorul sucursalei de acolo, avea nevoie 
de oameni care să-l ajute în administrarea 
cooperativelor din judeţ. „Aşa am ajuns la Bistriţa, 
iar provizoratul de două-trei săptămâni s-a 
transformat într-o colaborare rodnică de doi ani şi 
trei luni (până în 18 august 1943) cu „popa 
Costan”, apelativ cu care i se adresau apropiaţii 
(vol. citat, p. 145).
    Era cu adevărat nevoie de un contabil ca tata. 
Registrele Federalei erau în urmă cu înregistrările 
mărfurilor sosite şi apoi dirijate spre cooperativele 
săteşti. Lipseau oamenii dedicaţi şi pricepuţi în 
această muncă, iar popa Costan nu mai prididea. 
Tata a găsit cu greu o locuinţă mizeră, unde ne-am 
instalat în chirie provizoriu, urmând să ne căutăm 
ceva mai bun. Tata a început imediat munca. 
Rezum cele descrise în cartea lui: Judeţul Bistriţa-
Năsăud fiind deficitar în produse alimentare, mai 
ales în cereale, acestea se aduceau din judeţele 
învecinate, fiind apoi distribuite populaţiei. Alte 
articole, cum erau zahărul, orezul, untul, uleiul, 
petrolul, erau raţionalizate şi dirijate spre 
comunele din judeţ, apoi acolo, împărţite pe bază 

44



de raţie locuitorilor. Numai Centrala „Plugarul” 
putea face aşa ceva, prin cooperativele răspândite 
în tot judeţul. La alimentele strict necesare s-au 
adăugat şi alte produse importante în gospodării: 
coloniale, articole de uz casnic, fierărie, chimicale 
etc. De asemenea, cooperativele se ocupau şi cu 
valorificarea produselor gospodăriilor ţărăneşti: 
fructe, furaje etc. Au existat şi cooperative, cum 
era „Regna”, care s-au ocupat cu mult succes de 
exploatarea produselor lemnoase din fondurile 
grănicereşti. Au mai existat şi bănci populare care 
ofereau ţăranilor împrumuturi necesare pentru 
gospodăriile lor. Munca intensă era îngreunată şi 
de numeroasele şicane de care autorităţile 
maghiare uzau, pentru că ei nu aveau, într-un 
teritoriu majoritar românesc, astfel de cooperative 
pentru puţinii oameni ai lor. Şi atunci procedau 
cum ştiau ei, prin abuzuri repetate. La Centrală 
veneau mereu plângeri despre confiscări de 
vagoane întregi de grâu sau de porumb, ba de 
cantităţi serioase de zahăr, orez, sau alte alimente, 
pe diferite pretexte. Aceste produse se valorificau 
apoi la preţ de speculă, îngroşând buzunarul 
puternicilor de moment ai judeţului. În asemenea 
situaţii intervenea popa Costan, care dădea 
telefoane, alerga pe la autorităţi şi nu se lăsa până 
nu rezolva problema.
    La o asemenea muncă administrativă s-a 
înhămat tatăl meu, care a ajutat la aducerea la zi a 
evidenţelor contabile, bucuros că poate fi de ajutor 
celor care l-au primit între ei într-un ceas greu 
pentru familia lui. N-a renunţat însă la planurile de 
repatriere, deoarece la Bistriţa trăiam numai într-
un provizorat şi mama o ducea foarte greu, în 
condiţiile în care locuiam într-o casă cu multe 
apartamente, ocupată de familiile unor subofiţeri 
unguri din garnizoana oraşului, care se credeau 
acum stăpâni peste tot. Casa avea o curte comună 
unde eu şi sora mea ieşeam să ne jucăm, fiind 
mereu tachinate de ceilalţi copii, unii de 6-7-8 ani, 
deci mai mari decât noi. Ei ne strigau că suntem 
„büdös oláh”, ceea ce noi nu ştiam ce înseamnă, 
aşa că le strigam şi noi înapoi acelaşi lucru. La 
auzul acestor cuvinte, ei parcă luau foc. Alergau 
ţipând la mamele lor, plângându-se de ce le-am 
făcut. Iar noi nu înţelegeam de ce se supără aşa 
tare, doar aceleaşi cuvinte ni le strigaseră şi ei, ce 
mare lucru? Femeile veneau la uşa mamei ţipând 
şi aruncându-i tot felul de insulte: ce căutăm noi 
aici şi de ce nu mergem în ţara noastră, că până la 
urmă ne vor obliga ele şi bărbaţii lor să o facem. Iar 
mama, ce era să facă? Le-o fi spus că noi nu 
înţelegem cuvântul „olah”, sau cine ştie ce le-o fi 
spus, dar nu le-a putut împăca. Îi făceau în 

continuare tot felul de şicane, îşi puneau copiii să 
arunce noroi pe rufele ei abia spălate şi întinse la 
uscat, aruncau murdării în găleţile cu care mama 
căra cu greu apa de la fântână, ba odată, mama a 
auzit chiar şuierul unei nuiele cu care unul din 
băieţi voia s-o „atingă” pe la spate. De multe ori 
tata o găsea plângând când venea de la serviciu. Iar 
el, ce putea face? Să-i reclame la poliţie? Dar acolo 
erau unguri de-ai lor, eram în plin război, cum i s-
ar fi făcut dreptate? I s-a plâns părintelui Costan, 
care i-a promis că va rezolva el problema.
    Şi deodată, s-a făcut linişte. Ne-am pomenit că 
băieţii sunt chemaţi în casă de mame când ieşeam 
noi la joacă, mamele lor erau paşnice. Nu ştiam ce 
minune s-a întâmplat. Am aflat mai târziu că, în 
urma plângerii tatei, părintele Costan, cunoscând 
pe comandantul garnizoanei militare din Bistriţa, 
i-a povestit despre cum stau lucrurile şi acela, 
român de origine dar ţinând în mare secret acest 
lucru, le-a transmis capilor de familii că dacă nu ne 
lasă în pace, îi va trimite pe front, în Rusia. Era 
încă o situaţie pe care popa Costan o rezolvase în 
mod miraculos.
    Tata vorbeşte în cartea lui cu deosebită 
admiraţie despre acest om. Era vlăstar al vestiţilor 
grăniceri năsăudeni şi activa pe mai multe planuri 
la Bistriţa, pentru protejarea elementului 
românesc de aici, în condiţiiile în care conflictele 
cu ungurii se ascuţeau. Ei nu pierdeau niciun prilej 
de a-i înjosi pe români prin toate mijloacele: prin 
artă, literatură, publicistică, precum şi personal, de 
la om la om. „Chiar dacă erai, prin cine ştie ce 
minune invitatul lor, nu scăpau prilejul să-ţi 
arunce câteva insulte, mai mult sau mai puţin 
directe” (vol. cit., p.158). Rulau la cinematograf 
filme în care era înfăţişată cruzimea cu care 
românii s-ar fi purtat cu secuii în perioada 
interbelică, erau demonizaţi conducătorii români 
şi intelectualii, şi mai ales preoţii ortodocşi. 
Apăreau de asemenea schiţe, povestiri cu subiecte 
asemănătoare, iar în ziare caricaturi şi referiri la 
„laşii de valahi”. Prin contrast, era prezentată 
superioritatea rasei hunice. Era greu de suportat. 
Mai ales că libertatea presei era limitată, ziarele 
româneşti erau interzise, apăreau numai 5 
publicaţii în limba română, cele mai multe cu o 
existenţă efemeră.
    Şi totuşi, chiar în asemenea condiţii, părintele 
Costan a reuşit să scoată la Bistriţa, în mod regulat, 
pe toată perioada de stăpânire horthystă, 
hebdomadarul Săptămâna, sub conducerea şi 
răspunderea sa. Despre această gazetă are numai 
cuvinte de laudă redactorul ziarului Tribuna 
Ardealului de la Cluj, Iacob Tis, care menţionează 
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„... tonul curajos şi conştient atins în numeroase 
articole de fond...” (Almanahul coperativelor, 
«Plugarul», Cluj, 1944, p.309). Tatăl meu 
subliniază şi el meritele părintelui Costan, 
dârzenia de care a fost capabil pentru a reuşi să 
scoată număr de număr publicaţia sa: „Noi, cei din 
jurul acestul om minunat, vedeam câte greutăţi 
avea din cauza cenzurii prea severe, la apariţia 
fiecărui număr şi câte alergături, câte demersuri 
trebuia să facă pentru a reuşi să scape de foarfeca 
cenzurii câte un mic material... De cât calm, de 
câtă tactică, de câtă ambiţie şi perseverenţă o fi 
avut nevoie omul acesta pentru a izbuti să ducă şi 
acest lucru la bun sfârşit, numai el ştie” (vol.cit., 
p.158). La rubricile literare au fost încurajaţi să 
publice câţiva tineri scriitori care au devenit 
cunoscuţi după război: Pia Dragoş, Francisc 
Păcuraru, romancierul de mai târziu, Gavril 
Scridon care mi-a fost profesor la Universitatea 
„Victor Babeş” din Cluj, Ion Buzdugan, Dumitru 
Micu, Ioan V. Oarcăsu ş.a.

      

 Meritul părintelui Ioan Costan este cu atât 
mai mare, cu cât, în afară de gazeta Săptămâna de 
la Bistriţa, mai apărea în limba română în Ardealul 
de Nord numai Tribuna Ardealului, sub direcţia 
prof. dr. Emil Haţieganu, la Cluj. Mai apărea, de 
asemenea, Viaţa ilustrată, sub conducerea I.P.S. 
Nicolae Colan. Periodicele religioase Cuvântul 
Adevărului şi Curierul creştin au avut o existenţă 
efemeră: primul până în 1941, celălalt până în 

1942. Mai apăreau la Cluj Almanahurile anuale ale 
cooperativelor „Plugarul” din Ardealul de Nord. 
Exemplarul ce mi s-a păstrat este cel din 1944, pe a 
cărui pagină de titlu se menţionează că a fost editat 
de Centrala cooperativelor româneşti din 
„Kolozsvár-Cluj” şi a fost întocmit de părintele dr. 
Victor Deac. Editorul responsabil: Ioan Buzea. 
Almanahul conţine o prefaţă a preşedintelui 
Centralei Plugarul, dr. Emil Haţieganu, în care 
acesta arată scopurile urmărite prin organizarea 
cooperativelor în această centrală. Pe lângă 
calendar, cu sărbătorile religioase scrise cu litere 
roşii, sfaturi pentru plugari legate de muncile de 
sezon din gospodării, diverse directive ale 
autorităţilor, Almanahul mai conţine şi literatură 
din opera celor mai valoroşi poeţi români precum 
George Coşbuc (Din înţelepciunea indică), Mihai 
Eminescu (Rugăciune), Tudor Arghezi (Belşug), 
Alexandru Vlahuţă (Semănătorul), Alexei 
Mateevici (Limba noastră), Duiliu Zamfirescu 
(Vara). Se publică, de asemenea, şi poezii 
populare, vorbe înţelepte şi zicale populare. Apar 
şi fotografii ale unor ţărani din diferite zone ale 
Ardealului îmbrăcaţi în costume naţionale, 
precum și ale unor biserici de lemn, imagini ale 
codrilor verzi de brad şi alte frumuseţi ale 
plaiurilor româneşti. Toate acestea urmărind să 
păstreze intact sentimentul naţional, limba şi 
cultura română.
    Almanahul anului 1944 mai publică şi cuvinte 
de îmbărbătare din partea fruntaşilor Bisericilor 
româneşti: P.S.S. Episcopul ortodox Nicolae 
Colan (Mult pot puţinii buni împreună) p.255, 
P.S.S. Episcopul greco-catolic Iuliu Hossu 
(Binecuvântare) p.256. 
    Mai apar în Almanah şi creaţii ale tinerilor 
scriitori care activau la Săptămâna – gazeta din 
Bistriţa: Titus Poienaru, Iosif Moruţan, Francisc 
Păcuraru, pr. V. Chindriş. Prin astfel de materiale, 
editorii arătau că ştiu cum să se apropie de sufletul 
ţăranului român, cum să-i insufle curaj în 
împrejurările grele prin care treceau în acei ani de 
cumpănă. 
     Asemenea preocupări în compania unor 
oameni ca părintele Costan, ca şi a tinerilor poeţi 
Iosif Moruţan, Titus Poienaru, ca şi a colegilor de 
birou cu care muncea, şi mai ales naşterea celui de 
al treilea copil al familiei, Virgil Alexa Matei, (care 
pe actul de naştere figura ca Virgil Elek Mátyás), – 
în martie 1943 – au mai înseninat puţin viaţa 
părinţilor. Totuşi, gândul repatrierii nu-l părăsea 
pe tata. A făcut nenumărate intervenţii la 
Consulatul Român de la Cluj cerând aprobarea 
certificatului de repatriere, arătând că toate 
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lucrurile noastre fuseseră trimise în România şi ne 
aflam încă în teritoriul ocupat doar datorită unui 
accident, îndurând cu greu starea de provizorat. 
Totul însă era zadarnic. Motivând că România nu 
mai primea refugiaţi decât în caz de forţă majoră 
(ceea ce la noi nu era cazul, tata şi familia lui fiind 
în siguranţă la Bistriţa), cunoscându-se şi nevoia 
de funcţionari la Centrala Cooperativei Plugarul, 
cererea tatei era mereu refuzată. 
    Aşa a trecut primul an la Bistriţa, iarna anului 
1941-1942 şi apoi vara. În toamna anului 1942 ne-
am mutat într-o casă mai mică dar în care locuiam 
singuri şi acolo era mai bine pentru că nu aveam 
parte de vecini răutăcioşi. În Bistriţa elementul 
maghiar nu era numeros, iar cele păţite de noi cu 
copiii vecinilor era ceva accidental, atmosfera era 
suportabilă. 
    Situaţia s-a schimbat însă printr-o întâmplare 
neaşteptată. În concediu, părinţii veneau la 
Ulmeni, unde, la data de 15 august se strângeau 
familiile fraţilor care nu se refugiaseră, ca să o 
sărbătorească pe bunica, ce purta numele de Maria. 
Aşa s-a întâmplat şi în vara anului 1943, când însă 
a intervenit un eveniment ce a schimbat cursul 
lucrurilor. Aflându-ne încă la Ulmeni, tata a primit 
un Ordin de chemare prin care era somat ca în 
termen de 48 de ore să se prezinte la o anumită 
tabără militară de muncă (tata nu-şi mai aminteşte 
exact unde), înzestrat cu tot echipamentul necesar. 
Aceste tabere de muncă erau de fapt tabere de 
exterminare şi erau special create pentru români. 
Ştiind asta, tata a hotărât să nu se prezinte, să facă 
tot posibilul să primească viza pentru trecerea în 
România. S-a dus la Consulatul Român din Cluj, 
unde s-a recunoscut faptul că era un caz de forţă 
majoră şi imediat i s-au întocmit actele de 
repatriere. Pentru el separat, ca să poată trece 
graniţa imediat, înainte de expirarea termenului 
stabilit, ca să nu fie declarat dezertor şi judecat de 
Curtea Marţială, iar pentru familie, cu un răgaz de 
o săptămână, pentru ca mama să aibă timpul 
necesar pentru a lichida mica noastră gospodărie 
de la Bistriţa. 
    Cum de l-au dibuit atât de repede? Tata 
bănuieşte că autorităţile, care îi pierduseră urma 
prin mutarea noastră la Bistriţa, fuseseră înştiinţate 
de cei doi buni prieteni din perioada de dinainte de 
război, cu care se distrau tinerii din comună în 
timpul liber jucând şah şi popice, fără să ia în calcul 
naţionalitatea lor maghiară, şi anume farmacistul 
şi medicul ungur, care acum, îşi dăduseră seama că 
fuseseră „discriminaţi” sub stăpânire românească. 
Ei urziseră distrugerea Monumentului Eroilor şi 
erau în fruntea celor care prigoneau şi chinuiau pe 

foştii lor prieteni pentru că erau „de rasă 
inferioară”, adică români.
    Aşa s-a întâmplat că tata a trecut în România 
imediat, iar biata mama a rămas singură, cu trei 
copii (Virgil avea doar 6 luni), să se descurce cum o 
putea cu toate. Mi s-a povestit de multe ori scena 
traversării de către mama a fâşiei arate care 
despărţea Bistriţa (Beszterce), din Ungaria pe 
atunci, de punctul de frontieră „Felek” (Feleac) din 
România, cu un copil mic în braţe şi cu un 
geamantan în mână, alături de alte două fetiţe de 5 
şi 3 ani care nu o puteau ajuta cu nimic. Tata, aflat 
dincolo, la barieră, privea neputincios truda 
mamei, dar nu putea interveni în niciun fel. Un 
singur pas, şi ar fi fost capturat imediat de către 
grăniceri. Dar totul a trecut cu bine şi familia s-a 
reunit.
    Aşa s-a încheiat primul nostru refugiu, de la Baia 
Mare (Nagybánya – Magyarország), la Bistriţa 
(Besztercze – tot Magyarország). A durat 2 ani şi 3 
luni. Ne aşteptau alte două refugii, de la Caracal 
(jud.Romanaţi atunci), unde ne aştepta unchiul 
Ioan, fratele tatei, la Ocna Mureş, jud. Alba, apoi 
alt refugiu, din calea frontului, într-o comună 
dintre dealuri, Răchita, jud. Alba.
    Într-adevăr, am stat o lună la Caracal. A fost o 
perioadă foarte plăcută, căci unchiul Ioan şi tanti 
Didi nu aveau copii şi ne iubeau foarte mult pe noi. 
Cu deosebire îl alintau pe Virgil, un copil drăgălaş, 
vesel şi care purta prenumele unei rude, 
sublocotenentul Virgil Podoabă, mort pe front în 
primele luni de război. Dar tata nu voia să-i 
deranjeze prea mult. Îşi căuta un serviciu şi cel care 
era mai apropiat de pregătirea sa a fost acela de 
administrator-contabil la Moara Comercială de 
Stat din Ocna-Mureş (Uioara), jud Alba. 
    Ne-am stabilit deci în acest orăşel, unde aveam 
închiriată o casă confortabilă. Tata credea că vom 
rămâne aici, că am terminat cu peregrinările. Avea 
o muncă la care se pricepea, era apreciat, era în ţara 
lui, nu se lovea de problemele pe care le-a avut la 
Bistriţa. N-a luat în calcul însă evoluţia 
evenimentelor de pe front, care ne-au făcut să ne 
refugiem din nou. 
    Într-adevăr, dacă de la data stabilirii noastre la 
Uioara – septembrie 1943 – am trăit liniştiţi, 
(moara lucrând pentru front, tata era mobilizat pe 
loc, deci nu exista pericolul de a fi încorporat), 
situaţia s-a schimbat după actul de la 23 august 
1944, când ungurii cu nemţii au pornit ofensiva 
împotriva României, au ajuns cu linia frontului 
până aproape de Aiud, de unde au fost apoi 
respinşi, dar până să se reuşească acest lucru, noi 
am fost în pericol, la Uioara. Mai ales că se 
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porniseră bombardamentele germane asupra 
Capitalei şi avioanele treceau deasupra noastră şi 
nu se ştia dacă nu vor bombarda şi importantul nod 
de cale ferată care era gara Războieni, aflată nu 
departe de Uioara. Tot pe şoseaua din apropierea 
oraşului se refugiau ţăranii de pe la Turda, din 
calea trupelor maghiare, „cu căruţele lor cu boi, cu 
cai, cu ce aveau fiecare, iar avioanele le 
bombardau şi le mitraliau de la înălţimea de 15-20 
de metri, de ajunsese să fie iadul pe pământ” – îşi 
aminteşte tata (op.cit.,, p.175) – prinşi între două 
fronturi. Am fost nevoiţi să ne refugiem din nou, 
mai în interiorul ţării, la un prieten al tatei, care 
avea părinţii în comuna Răchita, aflată într-o zonă 
deluroasă, departe de căile de comunicaţie ale 
trupelor şi oamenii ne-au primit cu dragă inimă. 
    Am ajuns acolo după o dramatică deplasare într-
un convoi de refugiaţi, pe o şosea aglomerată, 
bombardată de câteva ori de avioane care nu se 
sfiau să şi mitralieze mulţimea de oameni 
disperaţi. Adăpostiţi sub nişte copaci, pe malul 
Mureşului, vedeam cum se înfruntă deasupra 
capetelor noastre avioane vrăjmaşe, dintre care 
unele cădeau apoi în flăcări, cu zgomot şi explozii 
îngrozitoare. Cu greu am ajuns până în comuna 
Răchita, jud. Alba, fără niciun bagaj, căci se 
pierduseră toate în groaznica fugă din calea 
primejdiei.
    Am trăit acolo o toamnă frumoasă, înconjuraţi 
cu drag de gazde şi de săteni, care ne priveau ca pe 
nişte copii de pribegi, ceea ce şi eram. Noi, fetele, 
eram mărişoare şi mergeam în căruţă cu gazdele 
noastre la deal, unde se întindeau viile oamenilor, 
ne înfruptam din strugurii şi nucile proaspăt 
culese, mâncam mămăligă tare tăiată cu aţa – aşa 
cum la noi nu se obişnuia. De sus, de pe culme, 
priveam în jos spre şosea, pe care se scurgeau fără 
oprire coloane de trupe ruseşti care înaintau spre 
vest. Veneau veşti despre barbaria cu care se 
purtau soldaţii ruşi în scurtele lor popasuri prin 
oraşe şi sate şi tata se bucura că noi suntem într-un 
loc ferit din calea grozăviilor care se povesteau.
    După trecerea frontului, în luna octombrie, ne-
am întors la Uioara. Ne-am găsit casa devastată, 
prădată de toate bunurile şi proviziile pe care 
mama le făcuse pentru iarnă. Cei cărora părinţii le 
încredinţaseră grija casei spuneau că vinovaţi erau 
soldaţii ruşi şi acestora ei nu li se putuseră opune. 
Dulapurile erau sparte, hainele care nu le 
trebuiseră erau împrăştiate pe jos şi călcate în 
picioare, tablourile de pe pereţi date jos, aruncate, 
murdărie, pe jos o grămadă de paie pe care 
dormiseră... adevărată jale. A trecut un răstimp 
până când părinţii au refăcut stricăciunile şi şi-au 

reluat viaţa. 
    Gândul tatei era să se întoarcă cât mai repede pe 
meleagurile natale, ţara fiind acum eliberată de 
ocupanţii străini, Ardealul reintegrându-se în ţara-
mamă. Dar cum? Căile ferate erau distruse în unele 
locuri, mare parte din poduri la fel, deci trenuri nu 
circulau decât pe porţiuni scurte de linie, cu multe 
transbordări. A călători cu vreo căruţă cu cai 
însemna o călătorie prea lungă pentru o familie cu 
copii mici. Aşa că am mai rămas în iarna aceea la 
Uioara. Cum s-or fi descurcat părinţii cu toate 
nevoile casei, nu ştiu. Ştiu numai că noi, copiii, de 
foame n-am răbdat. Abia în anul următor s-a 
potrivit ca o familie de refugiaţi de lângă Baia 
Mare să aibă un drum de făcut până acasă şi cu ei s-
a înţeles tata şi au organizat întoarcerea noastră la 
Ulmeni, căci altă casă nu aveam. Astfel, după o 
călătorie de o zi şi jumătate (am dormit o noapte în 
căruţă, la ieşirea din Jibou), în luna mai 1945 am 
sosit la Ulmeni, unde familia a stat încă un an şi 
jumătate, până când tata şi-a găsit un post de 
contabil la Federala „Vasile Lucaciu” a 
cooperativelor de consum din judeţul Satu Mare. 
    Perioada petrecută la Ulmeni a fost şi ea grea, 
mai ales pentru mama, pentru că era singură, tata 
făcând naveta odată la 2-3 săptămâni, de la Satu 
Mare, unde lucra. Cu trei copii (mai târziu cu 
patru, căci îl născuse pe al patrulea copil al 
familiei, pe Radu – ianuarie 1946 – ), muncea 
foarte mult, iar bunica nu o prea putea ajuta, fiind 
prinsă de muncile din gospodăria ei. 
    Aici am început eu şcoala primară, urmând clasa 
I şi puţin din clasa a II-a. În octombrie 1947, tata a 
găsit, în sfârşit, o casă de închiriat şi ne-am mutat 
la Satu Mare, ceea ce a însemnat un nou început 
pentru familie – al câtelea? – resimţit din plin mai 
ales de biata mama, care trebuia să încropească o 
nouă gospodărie, într-un loc nou, – alt loc nou! – şi 
să se adapteze unui mediu necunoscut.
    Trecusem deci prin trei refugii, părinţii trăiseră 
momente complicate, unele chiar pline de riscuri, 
pierduseră multe din bunurile câştigate cu trudă, 
dar noi eram cu toţii sănătoşi şi ne bucuram că alte 
necazuri n-am avut. Au fost ani grei, dar părinţii au 
făcut în aşa fel încât noi, copiii, să nu le simţim 
greutatea. 
    Mă gândesc acum că suferinţele noastre nici nu 
se compară cu ale altora, care şi-au pierdut pe 
mulţi dintre cei dragi, dar au fost totuşi încercări 
prin care în împrejurări normale nu trebuia să 
trecem.
    Dar, vorba aceea: să nu-i dea Dumnezeu omului 
câte poate duce! 
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         ltimul recensământ efectuat de imperiul 
ungar din cadrul statului dualist austro-ungar s-a 
desfășurat în 1910, iar înregistrările sale oferă 
încă și astăzi informații utile pentru formularea 
unor concluzii referitoare la structura etnică a 
teritoriului stăpânit și administrat de la 
Budapesta. Populația totală a regatului ungar din 
cadrul imperiului austro-ungar a fost de 
20.886.487, cu 1.631.928 de persoane mai mare 
decât în 1900. Modul în care a fost conceput 
recensământul și obiectivele sale transpar din 
structura și organizarea rubricilor sale. Teritoriul 
regatului ungar a fost divizat în următoarele zone 
de recenzare: A) Ungaria a) Dunăre - partea 
dreaptă; b) Dunăre - partea stângă; c) între Dunăre 
și Tisa; d) Tisa - partea dreaptă; e) Tisa - partea 
stângă; f) unghiul Tisa - Mureș; g) Kiralyhagontul 
(Ardeal) h) orașul Fiume și împrejurimile B) 
Croația - Slavonia (7 comitate)
 Desigur, recensământul a avut scopuri 
mai largi decât o simplă numărătoare a 
locuitorilor, ele fiind prezentate, chiar din prefață, 
de către dr. Vargha Gyula, directorul institutului 
central de statistică din Ungaria acelei vremi. De 
aceea, structura rubricaturii, calculele și 
concluziile rezultate de pe urma înregistrărilor 
conținute de recensământ ar putea surprinde, mai 
ales pe cei care s-ar fi așteptat la consemnarea 
declarațiilor celor recenzați și la totalizarea 
conform înregistrărilor. 
 Cum numărarea populației după criteriul 
„limbii materne” s-a făcut urmărindu-se 
progresul cunoașterii limbii ungare de către 
„naționalitățile” aflate sub administrarea 
Budapestei, iar nu stabilirea exactă a structurii 
etnice a populației Ungariei, totalizarea s-a făcut 
în funcție de obiectivul urmărit. De aceea, pentru 
a contura o imagine cât mai apropiată realității 
asupra structurii etnice, devine necesară 
coroborarea informațiilor conținute în rubricile 
totalizatoare asupra limbii materne, distorsionate 
tocmai de obiectivul lingvistic care exprimă 
altceva decât structura etnică a populației, cu cele 
referitoare la apartenența religioasă a locuitorilor, 

care dezvăluie și anumite informații cu caracter 
etnic, în special cele referitoare la populația de 
etnie evreiască. Motivul coroborării tipurilor 
diferite de înregistrări, în loc de a utiliza doar 
rubricile specifice limbii materne, cum ar părea 
firesc, constă în lipsa oricărei limbi materne 
susceptibile a fi utilizată de populația evreiască, 
în structura după criteriul limbii materne fiind 
înregistrate numai următoarele limbi: ungară, 
germană, slovacă, română, ruteană, croată, sârbă 
și „altele”.  
 Dacă privim subdiviziunile rubricii 
apartenenței religioase, putem constata ușor că 
acolo apare și confesiunea „izraelită”, alături de 
catolicii de rit latin (romano-catolici) ori grec ( 
greco-catolici), reformat, evanghelic augustan 
(de Augsburg), grec oriental (ortodocși), 
unitarieni și „altele”. Rubrica „izraeliți” este 
amplasată între „unitarieni” și „altele”, iar totalul 
israeliților pe întregul teritoriu al stăpânirii 
ungare este de 932.458. Pare neverosimil ca, din 
aproape un milion de persoane de religie mozaică 
(„israeliți”) să nu existe nici un vorbitor de 
ebraică, fie cea a sefarzilor, ori a așkenazilor, idiș, 
ladino, ori ivrit hadasha, ebraica modernă, ce 
începe să se răspândească de la mijlocul secolului 
al XIX-lea, simultan cu Haskala (iluminismul 
evreiesc). Oricum, acele „altele” de la rubrica 
religiilor diferă fără dubiu de „izraeliți”, așa cum 
„altele” de la rubrica limbilor materne nu doar că 
nu-i pot cuprinde pe toți cei de religie mozaică, 
fiind mult inferioare numeric acestora din urmă, 
ci și, mai ales, pentru că tocmai explicațiile 
referitoare la „altele” specifică limpede în text 
despre cine anume este vorba, în funcție de 
regiunea în care au fost înregistrate. Firesc, se 
ridică imediat întrebarea: în care subdiviziune de 
la limba maternă sunt incluși cei peste 900.000 de 
evrei? Răspunsul îl poate oferi rubricatura de la 
totalul pe categorii de limbă maternă. Cum limba 
maternă ebraică nu există în rubricatură, este ușor 
de presupus, cu grad mare de probabilitate, că 
„izraeliții” au fost înscriși cel mai des în rubrica 
celor cu limba maternă maghiară sau în cea a 

Observații	asupra	structurii	etnice	și	religioase	
a	Ungariei	dualiste	

pe	baza	recensământului	unguresc	din	1910

Col.(r)	prof.	Sorin	-	Iulian	FLORUȚ

U
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celor cu altă limbă maternă, dar care știau 
ungurește. Presupunere care este confirmată de 
numeroase înregistrări, evidente mai ales în 
localitățile în care apar numai indivizi cu limba 
maternă ungară sau numai ungară și română, dar, 
la rubrica religiei apar „izraeliți”. Totalul 
locuitorilor cu limba maternă ungară îi include 
constant pe „izraeliți”. Adică aceasta este regula, 
iar nu excepția! Exemplele sunt foarte 
numeroase și se găsesc în toate tabelele 
comitatense care includ limba maternă și religia 
locuitorilor. Oricine poate alege aleatoriu un 
astfel de tabel comitatens al recensământului din 
1910 - care este disponibil pentru consultare on 
line la adresa https://library.hungaricana.hu/ 
hu/view/NEDA_1910_01/?pg=0&layout=s și poate 
constata cu propriii ochi adevărul acestei 
a f i r m a ț i i !  Tr e b u i e  p r e c i z a t  c ă  t e x t u l 
recensământului face referire și la o categorie de 
evrei germani, în legătură cu creșterea numărului 
germanilor datorită dezvoltării intreprinderilor de 
industrializare a lemnului din comitatele Trei 
Scaune și Mureș - Turda.
 Concepția recensământului viza și 
stabilirea gradului de cunoaștere a limbii 
ungurești de către populația regatului, propagarea 
acestei limbi fiind calea preferată de statul ungar 
pentru rezolvarea problemei „naționalităților”, 
considerându-se că, în final, progresul limbii 
ungare va face să dispară problema. Așa încât, cei 
cu altă limbă maternă decât ungureasca au fost 
împărțiți în două categorii, anume cei care știau 
ungurește și cei care nu știau „limba statului”. 
 Ca o ciudățenie, pliată însă pe concepția 
recensământului, totalizarea nu s-a făcut așa cum 
s-ar fi așteptat majoritatea celor interesați de 
situația etnică din vremea aceea, adică separat 
categoria celor cu limbă maternă ungară și cea a 
celor cu alte limbi materne decât cea ungară, ci s-
au adunat cei cu limbă maternă maghiară și cei 
care știau ungurește dintre cei cu altă limbă 
maternă, cifrele totale arătând numeric și 
procentual un anumit progres în cunoașterea 
limbii de stat. Pe de altă parte, dacă recenzorii nu 
au făcut totalul celor cu limbă maternă diferită de 
cea ungară, înregistrările din rubricile respective 
oferă oricui posibilitatea de a le totaliza. Și 
rezultatul pentru anul 1900 este: 8.742.301 
indivizi cu limba maternă ungară și 10.512.258 cu 
limba maternă non - ungară, suma rezultând din 
cei 1.433.213 care știau ungurește și cei 
9.079.045 necunoscători de ungurește. Pentru 

anul 1910, valorile sunt: 10.050.575 indivizi cu 
limba maternă ungară și cu 10.835.912 limba 
maternă non - ungară, aceștia rezultând din cei 
1.939.987 care știau ungurește și cei  8.895.925 
care nu știau „limba statului”. Româna este cea 
mai bine reprezentată limbă maternă după cea 
ungară, cu 2.949.032 de vorbitori, urmând 
germana cu 2.037.435, slovaca cu 1.967.970 de 
înregistrați, croata cu 1.833.162, sârba cu 
1.106.471, ruteana cu 472.587 și „altele” cu 
469.255 de persoane înregistrate. 

Interesant de remarcat, din cifrele 
comparative dintre 1900 și 1910, este nu doar 
faptul că, inclusiv în anul ultimului recensământ 
unguresc din timpul dualismului, după criteriul 
limbii materne, non-ungurii îi excedau pe etnicii 
unguri, care erau  în Ungaria - ceea ce minoritari
a fost, de fapt, o caracteristică a întregii perioade a 
imperiului unguresc din cadrul imperiului dualist 
- ci și modul  de creștere în 10 ani cu neverosimil
aproape 1,3 milioane de indivizi a celor cu limba 
maternă ungară (de la sub 9 milioane, la peste 10 
milioane!) în timp ce, la cele 10,5 milioane de 
indivizi cu limba maternă non-ungară, se adaugă - 
tot în 10 ani! - abia 0,3 milioane, în discordanță 
evidentă cu sporul demografic natural. Numărul 
celor cu limba maternă ungară a crescut în 10 ani 
cu 15%, în timp ce populația totală a crescut cu 
8,5% faț șit ă de 1910. Sporul de 15% este depă
doar de cel de 18% de la alții”, explicată în textul „
recensământului ca datorându-se în principal 
înregistrării „ țiganilor în general, a Schokatzes” 
în comitatul Baranya și a polonezilor în comitatul 
Arva. Nici o altă limbă maternă nu crește în 
asemenea proporție ca limba ungară (asimilată în 
chiar textul recensământului cu elementul „
unguresc”)! Mai mult, față de 1900, atât germana, 
cât și slovaca, scad cu 4% și respectiv 2%, în timp 
ce româna crește cu abia sub 6%, ca și sârba, iar 
croata abia cu 1%! Cu toate acestea, elementul 
unguresc a ajuns să reprezinte în 1910 doar 48,1 
% din populația totală, apropiindu-se de 
majoritatea absolută, dar neatingând-o, ponderea 
sa în populația totală crescând cu 3%, de la 45% în 
1900. De unde rezultă fără dubiu că, pe lângă 
anumite artificii” ale recenzorilor în cursul „
recensământului, în societatea vremii a acționat 
obligatoriu cel puțin un factor perturbator al 
creșterii conforme cu sporul demografic natural 
la cei cu limba maternă diferită de cea ungară. 
Respectivul factor perturbator, care a frânat 
puternic creșterea naționalităților” din Ungaria, „
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poate fi identificat cu politica de asimilare 
lingvistică forțată a etnicilor non-unguri dusă de 
statul ungar prin diverse metode coercitive 
practicate pe scară largă, amplificând efectele 
educației șovine din școlile ungurești, fenomen 
ce s-a manifestat încă de la începutul perioadei 
dualismului și pe care îl descrie foarte sugestiv 
Adam Müller-Guttenbrunn, care, deși distins de 
către statul român în ultimii ani ai vieții, nu a avut 
întotdeauna numai cuvinte de laudă la adresa 
românilor în creația sa artistică.
 Un aspect oarecum deosebit, relevat de 
recensământul din 1910, este acela că persoane 
cu limba maternă română se găsesc în TOATE 
COMITATELE, în toate zonele etnice, mai mult 
sau mai puțin numeroase, dar nu există nici un 
comitat fără măcar o persoană cu limba maternă 
română. De la Fiume, în toate comitatele Croației 
până în Ciuc, Trei Scaune și Odorhei, din 
Maramureș până în Bratislava actuală (Pozsony), 
Sopron, Esztergom, ori Trencin/Trencsen și 
Komarom/Komarno, ba chiar în capitala ungară, 
găsim element românesc în tot regatul Ungariei. 
Desigur, proporția și numărul acestora diferă, 
limba română fiind cel mai bine reprezentată în 
Transilvania propriu-zisă, Banat și în comitatele 
de la granița româno - ungară stabilită de Tratatul 
de la Trianon. În zona de recenzare Dreapta 
Dunării, găsim 833 de persoane cu limba maternă 
română, răspândiţi în comitatele Baranya, Fejer, 
Gyor, Komarom, Moson, Somogy, Sopron, 
Tolna, Vas, Veszprem si Zala. În partea stângă a 
Dunării, în comitatele Arva, Bars, Esztergom, 
Hont, Lipto, Nograd, Nyitra, Pozsony, Trencsen, 
Turocz, Zolyom sunt recenzați 704 români. În 
zona dintre Dunăre și Tisa sunt înregistrați 4813 
români, din care 2777 numai în Budapesta, restul 
în comitatele Bacs-Bodrog, Csongrad, Heves, 
Jasz-Nagy-Kun-Szolnok, Pest-Pilis-Solt-
Kiskun. Pe malul Mării Adriatice, în Fiume (azi 
Rijeka, Croația) și împrejurimi erau înregistrați 
137 de români, iar în comitatele din Croația și 
Slavonia (Belovar-Koros, Lika K(o)rbava, 
Modrus-Fiume, Pozsega, Szerem, Varasd, 
Verocze și Zagreb) erau înregistrați alți 846 de 
români. În dreapta Tisei erau 1910 români, în 
comitatele Abauj-Torna, Bereg, Borsod, Gomor-
Kis Hont, Saros, Szepes, Ung, Zemplen. În partea 
stângă a Tisei se aflau 621.918 români, 
majoritatea în comitatele Bihor, Maramureș, Satu 
Mare și Sălaj (rotunjit 600.000) restul în 
comitatele Bekes, Hajdu, Szabolcs și Ugocsa. În 

zona Tisa - Mureș, erau 845.850 de români, din 
care peste 800.000 în comitatele Arad, Caraș-
Severin, Timiș și Torontal, restul de circa 14.000 
fiind în comitatul Cenad. În cele cinci comitate, 
populația etnic ungurească, cifrată la 474.988 de 
persoane, era majoritară doar în comitatul 
Cenad, iar în Torontal, deși îi depășea numeric pe 
români, era întrecută atât de sârbi, cât și de 
germani. Cum comitatele Arad și Cenad erau 
situate geografic la nord de Mureș, deci nu făceau 
parte din Banat, în cele trei comitate bănățene 
(Caraș-Severin, Timiș și Torontal) erau circa 
207.000 de etnici unguri, față de peste 600.000 de 
etnici români, care erau mai mulți de aproape trei 
ori decât toți ungurii din Banat luați împreună! 
Altfel spus, numai românii din comitatul Caraș - 
Severin (336.082) erau mai mulți decât toți 
ungurii din Banat! Aceștia din urmă erau depășiți 
numeric și de germanii din Banat, care treceau de 
335.000, ca și de elementul sârbesc, format din 
circa 262.000 de persoane. În cele 15 comitate 
din Transilvania propriu-zisă, anume, în ordinea 
alfabetică a denumirilor din ungurește, Alba de 
Sus, Bistrița-Năsăud, Brașov, Ciuc, Făgăraș, Trei 
Scaune, Hunedoara, Târnava Mică, Cluj, Mureș-
Turda, Târnava Mare, Sibiu, Solnoc-Dăbâca, 
Turda-Arieș și Odorhei au fost înregistrați 
1.472.021 de etnici români, față de 918.217 etnici 
unguri. Aceștia din urmă aveau majoritatea 
absolută în 4 comitate (Ciuc, Trei Scaune, Mureș-
Turda și Odorhei) unde se concentrau circa 
479.000 de persoane cu limba maternă ungară, 
adică mai mult de jumătate din totalul ungurilor 
înregistrați în cele 15 comitate din Ardeal 
(Kiralyhagontul), față de numai circa 114.000 de 
români. Dintre aceștia, 70.192 se găseau în 
comitatul Mureș-Turda, 22.963 în Trei Scaune, 
18.032 în Ciuc și 2.840 în comitatul Odorhei. 
Românii aveau majoritatea absolută în 8 comitate 
(Alba de Sus, Bistrița-Năsăud, Făgăraș, 
Hunedoara, Cluj, Sibiu, Solnoc-Dăbâca și Turda-
Arieș) concentrând peste 1.200.000 de persoane, 
față de numai circa 297.000 de persoane cu limba 
maternă ungară. În comitatul Brașov au fost 
înregistrați 35.372 de unguri, ușor superiori 
numeric față de cei 35.091 de români, dar ungurii 
nu formau majoritatea absolută a populației 
comitatului, pentru că acolo mai existau peste 
1000 de croați, sârbi și „alții” pe lângă cele 
29.542 de persoane cu limba maternă germană. 
Așa cum, în calculul populației Banatului, i-am 
socotit pe locuitorii de alte etnii, inclusiv pe 
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„alții”, fără de care raportul populației românești 
față de cea ungurească ar fi fost de 3/1 (de aceea 
am formulat „erau mai mulți de aproape trei ori 
decât toți ungurii din Banat luați împreună”) și în 
cazul comitatului Brașov și al altor comitate am 
efectuat calculul în mod identic. În comitatul 
Târnava Mică, românii aveau majoritatea 
relativă, cu 55.585 de persoane, urmați de unguri, 
cu 34.902 persoane și de germani, cu 20.272. Față 
de totalul ungurilor și germanilor, românii ar fi 
format majoritatea absolută a populației 
comitatului, numai că acolo mai locuiau sub 100 
de persoane slovaci, ruteni, croați, sârbi și 5294 
de „alții”, astfel că românii erau cel mai numeros 
grup etnic, formând majoritatea relativă, dar nu și 
pe cea absolută. În comitatul Târnava Mare, față 
de 60.381 de români, locuiau doar 18.744 de 
unguri, dar comunitatea etnică cea mai 
numeroasă o formau germanii, cu 62.224 de 
persoane, ei având astfel majoritatea relativă în 
comitat. Adunând zona Ardealului cu zona Tisa- 
Mureș rezultă 2.317.871 de români și 1.393.205 
unguri. Adăugând și pe cei 621.918 români 
înregistrați în partea stângă a Tisei obținem 
2.939.798.  Adică aproape toț i  românii 
concentrați în trei zone de recenzare. Pentru că 
prin stabilirea la Trianon a frontierei româno - 
ungare cea mai mare parte a ungurilor din cele trei 
zone de recenzare a rămas în frontierele Ungariei, 
din totalul ungurilor din aceleași trei zone de 
recenzare ar trebui scăzuți cei din comitatul 
Cenad, care, după Trianon, a rămas în Ungaria, 
aproape în  întregime,  doar  o  porț iune 
nesemnificativă din jurul Nădlacului fiind 
atribuită României și cam tot Torontalul, din care 
o parte mică a rămas în Ungaria și restul a fost 
practic atribuit Regatului sârbo-croato-sloven, 
exceptând câteva zone din nordul său. Tot 
Regatului sârbo-croato-sloven i-a fost atribuită și 
partea sudică a comitatului Timiș. Din totalul de 
1.604.924 de unguri din zona „Tisa - partea 
stângă” ar trebui scăzuți cei din comitatele 
Szabolcs, Bekes și Hajdu, adică 697.000 de 
unguri și circa 20.000 de români, care rămân în 
Ungaria după Tratatul de la Trianon. Din cei circa 
900.000 de unguri din zona respectivă ar trebui 
scăzuți, de asemenea, cei din părțile comitatelor 
Bihor, Satu Mare, Ugocea și Maramureș rămase 
în afara teritoriului atribuit României. Ceea ce 
reprezintă o operație relativ dificilă și 
îndelungată, care presupune determinarea tuturor 
districtelor, localităților și zonelor aparținătoare 

care au rămas în Ungaria și în actuala Ucraina. 
Desigur, determinarea celor atribuite României 
poate ajuta, chiar doar prin eliminare, la stabilirea 
a ceea ce ar trebui scăzut. Dar, oricum, celor 2,9 
milioane de români din cele trei zone de 
recenzare nu le corespund în aceleași zone decât 
maximum două milioane de etnici unguri, 
conform înregistrărilor din recensământul 
unguresc. Cum recensământul românesc din 
1930 consemnează doar 1.425.507 etnici unguri 
în întreaga Românie, există o probabilitate 
serioasă ca numărul lor să nu fi atins două 
milioane. Însă, cum în cei douăzeci de ani dintre 
cele două recensăminte au intervenit o serie de 
factori care au modificat serios cifrele, cel cu 
efectul cel mai important fiind primul război 
mondial, nu se poate determina cu precizie 
realitatea de pe teren, orice estimare fiind prin 
definiție caracterizată printr-o anumită marjă de 
eroare. Admițând ipotetic numărul de circa două 
milioane de etnici unguri presupuși a fi locuit în 
cele trei zone de recenzare unde sunt concentrați 
etnicii români, ar rezulta doar o minoritate 
ungurească mai numeroasă, dar chiar și în acest 
caz, românii ar fi format majoritatea etnică pe 
teritoriul respectiv. 
 Se poate afirma cu certitudine că nu toți 
cei 700.000 de unguri - rămași în „Tisa - partea 
stângă” după scăderea celor din Szabolcs, Bekes 
(Bichiș) și Hajdu și a celor 105.000 din 
districtele bihorene rămase în Ungaria - 
Berettyoujfalu (31.633), Biharkeresztesi 
(25.072), Derecske (25.412) și Sarreti (23.836) 
având reședința la Biharnagybajom și a celor 
circa 101.000 din districtele sătmărene Csenger 
(circa 25.000, adică 28.000, minus Vetiș și Oar, 
aflate în România), Fehergyarmat (31.611) și 
Mateszalka (45.162) au ajuns pe teritoriul 
României. Din Ugocea a ajuns în România doar 
jumătatea sud-estică a districtului Tiszantul, 
cealaltă jumătate, împreună cu districtul 
Tiszaninneni (45.000 de locuitori) fiind în 
prezent în Ucraina, care cel puțin ar trebui scăzuți 
din cei 91.000 de locuitori ai comitatului. În 
aceeași situație, dar cu locuitori mult mai mulți 
decât Ugocea, se afla și Maramureșul, a cărui 
parte de peste Tisa, locuită de circa 200.000 de 
oameni (din totalul de circa 357.000) nu a intrat 
în componența României, anume districtele 
Dolha (19.578), Hust (46.621), Okormezo 
(31.682), Teceu (24.599), Taraczvizi (33.741), 
Valea Tisei (36.896) și grosso modo jumătate din 
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Sighet, circa 18.000 de locuitori de peste Tisa 
trebuind scăzuți din cei 43.039 de locuitori ai 
districtului Sighet.
 Din cei 1.967.970 de slovaci înregistrați 
în Ungaria dualismului, circa 1.600.000 se 
găseau concentrați în două zone de recenzare, 
anume în partea stângă a Dunării, în comitatele cu 
majoritate etnică slovacă Arva, Bars, Lipto, Nitra 
(Nyitra), Pozsony, Trencin (Trencsen) Turocz, 
Zolyom unde locuiau circa 1.2 milioane și „Tisa - 
partea dreaptă” unde locuiau aproape 450.000, 
mai ales în comitatele Saros, Szepes, Zemplen, 
Abauj-Torna. De asemenea, aproape 67.000 de 
slovaci locuiau în comitatul Bekes (Bichiș), 
departe de zona compactă etnic a Slovaciei.
 O situație aproape identică o aveau 
croații, care erau concentrați în comitatele din 
Croația și Slavonia (Belovar - Koros, Lika 
K(o)rbava, Modrus-Fiume, Pozsega, Szerem, 
Varasd, Verocze și Zagreb), unde locuiau 
1.638.354 din cei 1.833.162 de croați înregistrați 
de recensământ.
 Rutenii erau în număr de 472.587, iar 
ponderea lor se concentra în comitatele 
Maramureș (159.489), Bereg (100.918), Ung 
(unde cu 61.711 formau majoritatea relativă a 
populației) Zemplen ( 39.033), Saros (38.500) și 
Ugocea (34.415). Rutenii aveau majoritatea 
relativă și în Maramureș, dar cea mai mare parte a 
lor locuia dincolo de Tisa, în timp ce românii, a 
doua comunitate ca număr în comitat, locuiau 
mai ales pe malul stâng, dincoace de Tisa, ceea ce 
nu înseamnă însă că n-au rămas deloc români pe 
malul drept al râului, numai în cele trei Apșe (de 
Sus, de Mijloc și de Jos) Biserica Albă și Slatina, 
locuind circa 18.000 de oameni. 
 Pe scurt, recensământul unguresc din 
1910 consemnează patru zone etnice mari: 
croată, slovacă, românească și ungurească, în 
fiecare dintre ele, celelalte trei etnii fiind 
reprezentate pe teritoriul majorității respective ca 
minorități mai mult sau mai puțin semnificative 
din punct de vedere numeric, vizibile și pe harta 
etnică (fără Croația și Slavonia) accesibilă la 
u r m ă t o a r e a  a d r e s ă  d e  i n t e r n e t : 
https://atlo.team/anyanyelviterkep/ sau cea 
completă, accesibilă la adresa: https://www.1914-
1918.btk.mta.hu/terkepek/223-magyarorszag-
etnikai-terkepe-1910, ambele hărți fiind realizate 
pe baza rezultatelor recensământului din 1910. 
Existența a patru zone etnice relativ compacte 
infirmă teza statului național ungar, Ungaria 
dualismului fiind multietnică, un imperiu în care 

erau incluse națiuni întregi (croații, slovacii, 
ungurii) și părți din alte națiuni (românii, rutenii, 
sârbii, germanii). În ciuda tuturor „artificiilor” de 
înregistrare utilizate în cadrul recensământului 
din 1910, etnicii unguri reprezentau doar 48% din 
populația părții de imperiu austro-ungar 
administrată de la Budapesta, adică nu formau 
majoritatea absolută, deziderat vizat de politica 
de maghiarizare forțată dusă de statul ungar. 
 Conform recensământului, etnicii români 
erau aproape 3 milioane și reprezentau a doua 
comunitate etnică după unguri și erau concentrați 
în trei zone de recenzare (Ardeal, Tisa - Mureș și 
Tisa - partea stângă) unde reprezentau populația 
majoritară a teritoriului intrat în componența 
României după tratatul de la Trianon (4 iunie 
1920) dar, în număr redus, se găseau etnici 
români în absolut toate comitatele din Ungaria, 
adică inclusiv în zonele croată, germană, ruteană, 
sârbă, slovacă sau ungurească. 
 Germanii, deși mai numeroși decât 
slovacii, croații sau rutenii, nu locuiau o zonă 
etnică clar conturată, exceptând, poate, zona 
vestică, din vecinătatea Austriei (Burgenland), 
chiar dacă în anumite zone erau mai numeroși 
(Ardeal, Banat, Voivodina, Slovacia etc.). 
 Procentul etnicilor non - unguri se înscria 
pe o traiectorie descendentă, în beneficiul 
etnicilor unguri, al căror număr creștea constant, 
cel puțin confom datelor recensămintelor 
ungurești din perioada dualismului. Preocuparea 
s t a t u l u i  u n g a r  d e  a  a n u l a  p r o b l e m a 
multietnicității Ungariei prin răspândirea și 
progresul limbii ungare este reflectată și de 
recensământ, un obiectiv important al său 
reprezentându-l (printre altele, evident) 
cunoașterea limbii „statului” de către etnicii non-
unguri, cei dintre aceștia care știau ungurește 
fiind adunați cu etnicii unguri, rezultând un 
procent  încurajator  pentru preconizata 
cunoaștere și utilizare a limbii ungare de către 
întreaga populație a regatului. Doar că următorul 
recensământ care să constate progresul în această 
direcție a avut loc în condiții total diferite, după 
desfacerea imperiului ungar în componentele 
sale etnice, ca urmare a eliberării popoarelor 
decise să iasă de sub stăpânirea ungurească în 
toamna anului 1918 și să se conducă singure, 
conform principiului democratic modern al 
autodeterminării națiunilor.
 Creșterea în 10 ani cu 1,3 milioane, adică 
15% (când întreaga Ungarie înregistra un spor 
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demografic mediu de 8%!) a etnicilor unguri de la 
sub 9 milioane la peste 10 milioane, în timp ce 
10,5 milioane de non-unguri cresc în aceeași 
perioadă cu doar 300.000 de persoane adică 
2,85%, este un „miracol” explicat în textul 
recensământului „parțial, prin capacitatea mai 
intensă de creștere naturală a rasei ungare, parțial 
prin propagarea pașnică a culturii ungare și, în 
special pentru că limba ungară se răspândește 
rapid în orașe”. „A magyarság növekvési aránya 
t e h á t  m e s s z e  f e l ü l h a l a d t a  a z  ö s s z e s 
nemzetiségekét, a mit részben a magyar faj 
nagyobb természetes szaporodási képességének, 
részben a magyar kultúra békés hódításának s 
k ü l ö n ö s e n  a  v á r o s o k  r o h a m o s 
magyarosodásának tulajdoníthatunk” (1910. 
ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 1. A népesség főbb 
adatai községek és népesebb puszták, telepek 
szerint (1912) I. Általános jelentés Szöveg 6. A 
népesség anyanyelve pag. 6*).  „L'accroissement 
proportionnel des Hongrois proprement dits a 
donc dépassé de beaucoup celui des habitants 
d'autre langue maternelle, ce qui doit être 
attribué, en partie, à la faculté plus intense de 
l'accroissement naturel de la race hongroise, et en 
partie à la propagation pacifique de la culture 
hongroise, mais tout spécialement à ce que la 
langue hongroise se répand rapidement dans les 
villes.” (Ibidem, pag. 18*). Cum creșterea 
naturală/sporul natural înseamnă diferența dintre 
numărul nașterilor și cel al deceselor, ar însemna 
că s-au născut mult mai mulți unguri decât cei 1,3 
milioane recenzați în plus față de 1900 și, 
corespunzător, au și decedat conform ratei 
mortalității din acea vreme, ceea ce nu s-a 
întâmplat însă și la mult mai numeroșii non-
unguri, unde diferența dintre rata natalității și cea 
a mortalității nu a adus decât un plus de 300.000 
față de 1900. Ceea ce ar însemna în sensul 
„explicației” din text că, parțial sporul natural al 
raselor non-ungare este mai redus, parțial cultura 
lor nu se răspândește pașnic precum cea ungară și 
limba lor nu se răspândește în orașe!  Nu se spune 
din ce motiv, dar rezultă limpede chiar din 
„explicație”. Sporul natural al ungurilor pare însă 
să fi funcționat numai în perioada dualismului și, 
după unii unguri, în nici un caz nu în Ardeal, unde 
românii, infiltrați acolo după unguri și, implicit 
minoritari inițial, s-ar fi înmulțit nemăsurat, 
printr-un spor natural incredibil, ajungând astfel 
să depășească numeric pe unguri și să devină 
astfel majoritari. Este unul din scenariile notorii 

preferate și proferate de ungariști pentru a explica 
majoritatea românească din Ardeal. Afirmația din 
„explicație” ridică imediat semne de întrebare 
asupra seriozității și obiectivității autorilor 
recensământului, cu atât mai mult cu cât și alte 
elemente concură la punerea, cel puțin parțial, 
sub semnul îndoielii a veridicității unor 
înregistrări din recensământ, dacă nu chiar a 
întregului recensământ. Iar asta și pentru că 
numărul celor cu limba maternă ungară nu este 
obligatoriu să crească doar prin sporul natural, ci 
poate crește și prin înregistrarea ca unguri a 
unor non-unguri. Ceea ce se întâmplă în mai 
multe feluri, pe care chiar recensământul le 
ilustrează pe scară mai largă sau mai restrânsă. 
Astfel, deși au fost consemnați peste 932.000 de 
„israeliți” după criteriul religiei, etnia evreiască 
nu există pentru recensământ la numărătoarea 
după „limba maternă”, pe baza căreia a fost 
stabilită etnia persoanelor, „israeliții” fiind 
înregistrați, de regulă, ca fiind etnici unguri. 
 Înregistrările recensământului privitoare 
la religie lasă să se înțeleagă că în Ungaria anului 
1910 existau etnici unguri de religie creștin 
ortodoxă, deși, în principiu, creștin ortodocși erau 
doar românii, sârbii și ucrainenii (rutenii). 
Desigur, ucrainenii (rutenii) pot fi și greco-
catolici. Care greco-catolici pot fi și de limbă 
ungară, nu doar română sau ruteană. Sunt 
înregistrări în tabelele comune pentru limba 
maternă și religie, în care unii dintre creștinii 
ortodocși figurează ca unguri, deși în localitatea 
respectivă nu există nici sârbi, nici ruteni, dar sunt 
622 de ortodocși, din care numai 608 sunt 
români!  Dacă ar fi existat și „alții”, aceia ar fi 
putut fi cei 14 ortodocși, așa ei au fost trecuți ca 
unguri!
 M a i  s u n t  ș i  i n ad v e r t en ț e ,  e r o r i 
involuntare, pe lângă cele rezultate din concepția 
și obiectivele recensământului, unele care par să 
n u  î m p i e t e z e  a s u p r a  i m p o r t a n ț e i 
recensământului, dar, cu toate scăderile, erorile și 
intenția de cosmetizare a realităților Ungariei 
mul t ie tn ice  d in  per ioada  dual i smului , 
recensământul din 1910 aduce un plus de 
informație și permite formularea pe baza sa a 
unor concluzii utile cunoașterii situației istorice 
care a dus, în doar câțiva ani (1918) la dispariția 
imperiului multinațional unguresc ca urmare a 
luptei de eliberare a popoarelor supuse politicii 
sale deznaționalizatoare ce viza dispariția tuturor 
non-ungurilor de pe teritoriul său.
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Buletinul	Institutului	Român	din	Sofia

Prof.	dr.	Ovidiu	T.	POP
Dr.	Viorel	CÂMPEAN

  n anul 1924, la cererea comunităţii 
române din Sofia, Ministerul Instrucţiunii 
Publice aproba înfiinţarea gimnaziului pe lângă 
şcoala primară română din această localitate. Prin 
ordinul nr. 173051 din anul 1934, gimnaziul 
român a fost transformat în liceu, care se numea 
Institutul Român din Sofia. Pe lângă această 
şcoală, mai funcţiona o grădiniţă de copii şi 
şcoala primară. Statul Român va închide şcoala 

1din Sofia în septembrie 1947.
Activitatea deosebită a profesorilor de la 

acest liceu iese în evidenţă şi prin publicarea celor 
două volume, numite Buletinul Institutului 
Român din Sofia. Directorul buletinului era 
Gavril Barbul, iar redactor era Emil Turdeanu.

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 
Departamentului Central Judeţean ASTRA din 
Satu Mare. În Statul personal, 
profesorul Barbul Gavril 
scrie: „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 1940-1947 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 

2împodobit galeria învăţământului sătmărean.”
Emil Turdeanu (10 noiembrie 1911, 

Şibot, jud. Alba – 16 ianuarie 
2001, Arès, Franţa) este 
absolvent al Facultăţii de 
Litere din Bucureşti. Şi-a 
continuat specializarea în 
slavistică la Sofia şi Belgrad, 
iar în 1935 a obţinut o bursă 
la Şcoala Română de la 
Fontenay-aux-Roses. În 

1938 a fost numit lector de română la Sorbona. 
Revenit în ţară în preajma războiului, a fost trimis 
ca profesor la Institutul Român din Sofia, unde a 
întemeiat şi a condus, împreună cu Gavril Barbul, 
Buletinul Institutului Român din Sofia. După 
susţinerea, în 1942, la Bucureşti, a tezei de 
doctorat Manuscrisele slave din timpul lui Ştefan 
cel Mare, în 1943 a revenit la Sorbona. În paralel, 
a urmat şi cursurile de la École Pratique des 
Hautes Études, absolvite în 1945 cu teza La 
literature bulgare du XIV ème siècle et sa 
diffusion dans les pays roumains. Din 1948 până 
în 1977 a fost cercetător la Centrul Naţional de 
Cercetări Ştiinţifice din Paris. Între 1977 şi 1983 
a funcţionat ca profesor de limba română la 
Universitatea „La Sapienza” din Roma. Şi-a 
orientat activitatea ştiinţifică îndeosebi spre trei 
direcţii principale: studiul textelor religioase 
apocrife ale Vechiului Testament de influenţă 
bogomilă şi pseudo-bogomilă; studierea 
literaturii române în limba slavonă şi al întregului 
sistem de raporturi cărturăreşti din aria balcanică 
post-bizantină şi ale unor texte române de mare 
răspândire; studierea istoriei româneşi balcanice. 
Rezultatele cercetărilor le-a prezentat în 
numeroase lucrări şi studii. Este doctor honoris 
causa al Universităţii din Bucureşti (1993) şi 
membru de onoare al Academiei Române (8 

3noiembrie 1994).
În Cuvânt Înainte din primul Buletin, 

profesorul Gavril Barbul scrie: „[…] Profesorii 
Institutului au rămas şi în acest an şcolar 
credincioşi tradiţiei de muncă. Cu toate 
sguduirile care frământă astăzi lumea, stau 
neclintiţi pe frontul culturii, convinşi că un aport 
cât de mic adus pentru progress este o contribuţie 
la afirmarea neamului românesc pe scena mare a 
popoarelor. Muncesc în şcoală cu râvnă îndoită, 
pentru a învinge cu un ceas mai devreme 
greutăţile prin care trece astăzi lumea; muncesc 
afară de şcoală, adunând cu sârguinţă de albină tot 
ce poate servi cultura şi tot ce poate accentua 
dreptul Românului la viaţă, în această încleştare 
de moarte a neamurilor. Dorind ca munca aceasta 
să dea cel mai mare folos, corpul profesoral a 
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hotărât editarea unui Buletin al Institutului 
Român din Sofia, care să fie o oglindă vie a 
tuturor strădaniilor şi preocupărilor noastre 
sufleteşti. Aici va contribui fiecare, fie numai cu o 
mică pietricică, la statornicirea vieţii de mâine şi 
la aşezarea ţării noastre în locul indicat prin 
muncă şi progres. Este lucru ştiut că popoarele 
mici îşi pot păstra fiinţa numai muncind din greu 
şi desvoltând între ele sentimentul de solidaritate 
în gradul cel mai înalt. Românii şi Bulgarii au trăit 
sute de ani în cea mai sinceră prietenie, 
înfruntând împreună furtuna care-i ameninţa şi 
purtând la fel greul ce-i apăsa în cursul vremii. 
Mâna de ajutor ce şi-o întindeau cu prietenie la 
încercări grele, i-a scos la lumină şi pe unii şi pe 
alţii. Deci credem că va fi de mare folos să facem 
cunoscute în cercurile bulgare, prin acest 
Buletin, valorile culturii româneşti, să publicăm 
cercetările personale ale profesorilor şi să apelăm 
totodată la colaboratori din lumea ştiinţifică 
română, bulgară şi, în general, a tuturor 
popoarelor din sud-estul European. Prin aceasta 
sperăm că vom reuşi să strângem şi mai mult 
legăturile noastre de prietenie cu popoarele 
vecine. Fie, ca acest început să deschidă noi 
orizonturi pe cele două maluri ale Dunării de jos 
şi să servească de bun augur pentru realizări 

4mari. ”
Primul volum are 302 pagini şi conţine 

următoarele materiale: Gavril Barbul – Cuvânt 
înainte, Émile Turdeanu - La broderie religieuse 
en Roumanie. Les étoles des XV-e et XVI-e 
siècles, Pr. I. Runcu – Excepţiuni metrice în 
muzica populară română, Pr. I. Dorobanţu - 
Însemnarea din „Sbornicul Lovcean” şi 
aducerea moaştelor Sfintei Filofteia la Argeş, 
Val. Gr. Chelaru – Influenţe literare româneşti în 
opera dramaturgului bulgar Dobri P. Voinikov, 
Vasile Christu – Aromânii din Giumaia de Sus, 
Gavril Barbul – Populaţia judeţului Satu-Mare la 
1 7 8 6 ,  C o n s t .  N .  Ve l i c h i ,  D o c u m e n t e 
moldoveneşti (1607-1673) din arhiva metohului 
Sf. Mormânt din Constantinopol, Émile 
Turdeanu – Problèmes sud-est européens 
dansl'oeuvred'histoire littéraire du Prof. N. 
C a r t o j a n ,  S t e l a  A .  H .  P e t r o v a  – 
Südesteuropäische Problemeim Werke Prof. Dr. 
M. Arnaudovs, Val. Gr. Chelaru – Iorgu 
Caragiale şi Bulgarii, Const. N. Velichi – 
Întinderea imperiului româno-bulgar la nord de 
Dunăre. Tot în primul volum se găsesc 
următoarele recenzii: 

 Al doilea Buletin are 614 pagini şi 
conţine următoarele materiale: Basil Munteanu – 
La Littérature roumaine et l'Europe, Tr. Ionescu-
Nişcov – Der Verratalsepisches Motiv in der 
s e r b o - k ro a t i s c h e n ,  b u l g a r i s c h e n  u n d 
rumänieschen Volkspoesie, Emil Turdeanu – 
Miniatura bulgară şi începuturile miniaturii 
româneşti, Al. Ciorănescu – La culture roumaine 
et l'esprit européen, Andrei Radu – Mănăstirea 
Kremikovski, ctitorie a lui Radu cel Mare, Const. 
N. Velichi – Documente moldoveneşti (1607-
1673) din arhiva metohului Sf. Mormânt din 
C o n s t a n t i n o p o l  ( I I ) ,  C a i u s  J i g a  – 
Sudosteuropäische Problemeim Werke von Prof. 
M. Laskaris, Dr. Georg Eckert – Die Jürüken in 
Zen t ra l -Makedon ien ,  D .  Be rc iu  –  La 
paléolithique et le mésolithique en Roumanie, 
Const. N. Velichi – Documentele istoriei bulgare.

Dintre autorii articolelor din al doilea 
buletin, câţiva au devenit personalităţi ale culturii 
contemporane. Dăm mai jos câteva exemple.

Basil Munteanu (n. Vasile Munteanu,  la 
9.XI.1897 Brăila 1.VII.1972 Paris, - d. , ) a fost un 
istoric literar român, critic literar i filolog,  ş
membru corespondent al . A Academiei Române
fost, de asemenea, profesor de  literatură comparată
la  din . Dup  ce s-a Facultatea de Litere Bucureşti ă
refugiat în Fran a, în 1946 (cu ocazia plec rii în ţ ă
Fran a ca membru al delega iei României la ţ ţ
Conferin a de Pace din Paris), s-a semnat cu ţ

5numele Basil Munteano.
Traian Ionescu-Nişcov este născut în 

1898, în satul Grăjdana, judeţul Buzău. A urmat 
filosofia, literele şi dreptul la Bucureşti. A obţinut 
titlul de doctor în filosofie la Universitatea din 
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Praga. A fost cadru universitar la Academia 
superioară de comerţ din Praga, viceconsul la 
Consulatul Român din Praga, cercetător la 
Institutul de istorie al Academiei Române şi 

6membru al Asociaţiei slaviştilor din România.
Alexandru Ciorănescu (n. 15.XI.1911, 

Moroeni, Dâmboviţa-d. 25.XI.1999, Santa Cruz 
de Tenerife, Spania) a fost un autor, comparatist, 
d ip lomat ,  d i rec to r  l i t e ra r,  d ramaturg , 
enciclopedist, eseist, lingvist, etimolog, istoric, 
poet, prozator român care a trăit în exil între 1946 

7şi 1999.

8 Al doilea buletin  conţine un număr de 10 
recenzii.

 Prin acest material am vrut să scoatem în 
evidenţă faptul că la Institutul Român din Sofia, 
în perioada când director era Gavril Barbul, era 
un corp profesoral de elită, care se implica şi în 
activitatea culturală şi de cercetare. Păcat că, deşi 
buletinul Institutului devenea din ce în ce mai 
valoros, cunoscut şi apreciat, din cauza 
războiului şi a schimbării regimului din România, 
au apărut doar două volume.

1Ovidiu T. Pop, Carmen Bratosin, Eminescieni-profesori la Liceul Institutului Român din Sofia, Eroii Neamului, 
Anul VII, Nr. 4(25), Dec. 2015, pp. 60-63.
2Ovidiu T. Pop şi Aurel Pop, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare Monografie, Bucureşti, 2017, p. 227.
3https://www.facebook.com/Acad.Ro.Fil.Cj/posts/1475705945779582/, accesat la 16 iulie 2020.
4BuletinulInstitutuluiRomân din Sofia, Anul I, Nr. 1, Bucureşti, 1941, pp. 3-4.
5https://ro.wikipedia.org/wiki/Basil_Munteanu, accesat la 16 iulie 2020.
6http://arhivelenationale.ro/site/download/inventare/Ionescu-Niscov-Traian.-1933-1980.-Inv-1998.pdf, accesat la 
16 iulie 2020.
7https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Ciorănescu, accesat la 16 iulie 2020.
8BuletinulInstitutuluiRomân din Sofia, Anul I (1941), Nr. 2, Bucureşti, 1942.
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  criam într-un număr anterior despre apariția 
unor importante volume dedicate Centenarului 
României (Șichet, Voicu. Cărțile Centenarului. 
Eroii Neamului, Satu Mare, 2019, 11 (s.n.), nr. 2 
(39), p. 50-56.), însă, așa după cum era de așteptat, 
au fost mult mai multe astfel de apariții editoriale, 
astfel încât voi încerca, în timp, să le evidențiez pe 
cele care mi se par mai interesante, ca un îndemn la 
lectură pentru tânăra generație și iubitorii de istorie 
sătmăreni și nu numai.

Una din cele mai interesante și emoționante 
cărți ce mi-a picat în mână în această perioadă este 
cea reeditată de către Editura Marist din Baia Mare 
în 2018, în ciclul Istoria adevărată. Este vorba 
despre volumul lui Mihail Văgăonescu VIAȚA ÎN 
RĂZBOI Însemnări zilnice de pe front 1916-1918, 
care a văzut lumina tiparului pentru prima dată în 
1925, la Editura Casei Școalelor, București, având 
atunci și o completare la titlul de mai sus: cu nume 
proprii și localități din lungul și latul țării.

Pentru început, ca invitație la lectură, voi 
reda recomandarea de la începutul volumului, așa 
cum apare ea și în noua ediție, respectiv:

„REFERATUL D-lui Prof. CONST. 
KIRIȚESCU, Director General al Învățământului 
Secundar și autorul valoroasei lucrări: ISTORIA 
RĂZBOIULUI PENTRU REÎNTREGIREA 
ROMĂNIEI 1916-1918 (2 vol.) ,  asupra 
manuscrisului „VIAȚA ÎN RĂZBOI”:

Războiul nostru a dat naștere la o întreagă 
literatură, în care episoadele lui pot fi privite în 
felurite chipuri. L-au descris literații, clădind opere 
de imaginație pe un fond mai mult sau mai puțin 
real. L-au descris istoricii, căutând a stabili 
înlănțuirea exactă a faptelor și a stabili legăturile 
lor cauzale.

L-au descris participanții, povestind faptele 
văzute sau trăite de dânșii. Aceasta din urmă e 
poate cea mai bogată parte a literaturii de război. 
„Jurnalul de război” inundă piața literară. Se pare 
că e cea mai ieftină și mai comodă marfă. Mulți o 
desconsideră că adeseori este lipsită de interes 
general, un mijloc de reclamă personală.

Și totuși Jurnalul de campanie poate fi cea 
mai importantă literatură de război. Două calități i 

se cer: sinceritate și … lipsa de pretenție literară, 
spre a deveni un document de primă însemnătate 
pentru istorie.

Lucrarea d-lui Văgăonescu întrunește aceste 
condiții. El scrie ce a văzut sau, mai bine zis, 
descrie cum a luptat. Și a luptat bine autorul în 
războiul nostru. A fost tot timpul în linia I-a de 
luptă: în Ardeal, în Carpați, la Dunăre, la Jiu, până 
ce, la Mărășești-Răchitaș, un glonț i-a sfărâmat 
brațul și i-a pus pe piept, lângă cruciulița albastră, 
semnul de distincție al eroilor și alte distincțiuni. 
Tot ce a văzut, el le-a așternut pe hârtie, simplu și 
sincer, fără să caute a face stil. Autorul a făcut 
războiul ca cetățean rezervist. Expunerea sa nu e 
influențată de nici o trebuință de a-și face un 
piedestal pentru vreo înaintare în carieră, de nici o 
obligație camaraderească sau ierarhică, de nici o 
rivalitate profesională. Și, tocmai pentru aceasta a 
făcut o lucrare de mare valoare. Căci e povestea 
războiului trăit, cu trupul și cu sufletul, în luptă la 
fiecare moment cu dușmanul, mereu cu moartea 
alături. Citind paginile D-lui Văgăonescu, vedem 
războiul așa cum este, îl simțim, îl trăim. Paginile 
sale simple au o mare putere de evocare. Ele se 
citesc ușor, ca un roman, și tot ca un roman ne dă 
emoții, dar emoții din acelea pe care le dă un roman 
adevărat, prin care am trecut cu toții, autor și cititor, 
unii mai aproape, alții mai departe…

Dar interesul documentar e tot atât de mare. 
Descrierile așa de detaliate și de sugestive ale D-lui 
Văgăonescu aduc o lumina vie pentru înțelegerea 
evenimentelor războiului.

Episodul ca: asaltul muntelui Cipcheș, 
bătălia și retragerea de la Tg.-Jiu, bătălia de la 
Mărăști sunt contribuții importante la stabilirea 
adevărului istoric, la punerea în relief a cheltuielii 
de energie sufletească și trupească, care a fost 
războiul nostru. Căci o istorie a războiului nu 
constă dintr-o simplă îngrămădire de date, riguros 
controlate și sistematic ordonate…Nu au fost 
numai ordine date și executate, mai mult sau mai 
puțin exact. Nu au fost numai batalioane care s-au 
mișcat și tunuri care au bombardat, mai mult sau 
mai puțin precis… Căci au fost mai ales suflete 
care au vibrat… Și pentru ca marele nostru război 

Îndemn	la	lectură	–	Viața	în	război,	
reeditare	a	volumului	publicat	în	1925	

de	Mihail	Văgăonescu

Colonel	(r)	Voicu	ŞICHET

S
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să-și desăvârșească opera sa de educație 
sufletească, tot atât de importantă ca și opera sa 
politică, trebuie ca el să intre în suflet. Cred că 
lucrarea D-lui Văgăonescu, lucrare de probitate și 
de sinceritate a unui om care a luptat, a simțit, a 
observat și a notat just, e o lucrare ce merită să vadă 
lumina tiparului și să fie citită cu interes și de 
cercetătorii istoriei războiului și de marele public.

O recomand, deci, Administrației Casei 
Școalelor

Const. Kirițescu
16 Februarie 1925”
De ce m-am gândit că prezentarea acestei 

cărți în paginile revistei ar fi de folos? În afara 
faptului că se constituie într-un document istoric 
care, cu siguranță a fost valorificat de către istoricii 
care s-au ocupat de-a lungul timpului de Marele 
Război, cartea este și o experiență de viață, autorul 
relatează fără menajamente fapte, întâmplări, chiar 
fenomene pe care noi astăzi doar ni le putem 
închipui, nici vorbă de a le trăi (și să dea Domnul să 
nu mai fie cazul vreodată!!), pentru a ne da seama 
concret prin ce au trecut ostașii în acea conflagrație 
devastatoare. Ca urmare, conține exemple reale de 
eroism, de curaj și jertfelnicie, de rezistență și 
suferință în fața inamicului mai bine hrănit, 
înarmat și echipat, precum și a vicisitudinilor 
vremii, care pot ajuta la formarea unor caractere 
puternice în rândul tinerelor generații.

Să mă explic: Menționam și în Jurnalul din 
acest număr despre grija excesivă ce o manifestă 
unii părinți și dascăli atunci când se pune problema 
ca elevii să suporte câteva minute temperaturi 
caniculare sau, dimpotrivă prea scăzute, ploi sau 

ninsori, atunci când se organizează manifestări de 
comemorare a eroilor sau alte activități cu caracter 
patriotic. Având în vedere că, foarte probabil, nu 
vor fi mulți cei care vor citi această carte, pentru a 
ilustra cât de cât prin ce au trecut ostașii români în 
luptele primului război mondial, voi reda mai jos 
câteva pasaje elocvente, astfel încât atunci când ne 
întâlnim cu situațiile menționate la manifestări, să 
ne gândim de două ori înainte de a face caz de 
faptul că afară e caniculă sau ger:

 „27 August. În zorii zilei, inspectând 
sectorul ce ocupasem, văd arme muniții rămase de 
la dușmani, saci cu pesmeți, din care am mâncat și 
eu fără să observ că sergentul Sberga îi luase de sub 
capul unui ungur mort, căruia i se vărsase creierii 
peste sacul cu pesmeți și-i udase. Iată cum s-a 
adeverit fără să vrei zicătoarea Am să beau și să 
mănânc sânge din dușman. Cei 11 morți ai noștri 
erau căzuți sus de tot, dincolo și dincoace de 
tranșee și erau loviți ori la cap, ori străpunși de 
baionete, cu creierii risipiți ori cu pieptul din care 
bolborosea sângele, unii cu gura căscată și ochii 
deschiși, iar cu mâinile încleștate fie pe armele cu 
baionetele roșii de sânge, fie cu unghiile înfipte în 
pământ. Moartea-i la fel! Cei 17 morți, dușmani 
unguri, bine echipați și voinici, erau tot așa căzuți 
cum îi prinsese vârtejul morții, toți aveau iconițe 
mici atârnate la gât, cărticele de rugăciuni, măști 
pentru gaze asfixiante și unii din ei, nedesculțați de 
cei ce i-au buzunărit noaptea, aveau bocanci noi, 
nouți. Răniții, 16 ai noști și 29 ai lor, au fost toți 
adunați de cu noapte la un loc și îți era mai mare 
jalea să-i auzi plângând în legea lor.

...de la prizonieri aflăm că acest detașament -
batalion complet încadrat sosise de 4 zile în grabă 
venind de pe frontul italian și erau toți unguri dintre 
cei mai vajnici luptători ai lor, cărora li s-a spus să 
nu scape picior de soldat valah dincolo de Fâncelul 
ce-l socoteau puternică redută.

 Î n  l i n i ș t ea  z i l e i ,  f a cem g rop i  ș i 
înmormântăm cum se cuvine și pe ai noștri, și pe ai 
lor, în două mici cimitire...Le-am așezat cruci cu 
inscripții necesare și...(p26)

Pe de altă parte, notițele autorului vin să 
contrazică teoriile unor așa-ziși  istorici 
contemporani, conform cărora populația din 
Transilvania nu ar fi dorit unirea cu România, fiind 
doar un rezultat al eforturilor depuse de 
intelectualii unioniști de dincoace și de dincolo de 
Carpați, precum și a intrigilor politicianiste de pe 
Dâmbovița, la fel stând lucrurile, în opinia lor, și în 
privința populației de rând din Vechiul Regat. 
Citind aceste scurte însemnări privind atitudinea 
populației românești ardelene față de unire, dar și 
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râvna soldaților români pentru eliberarea fraților 
oprimați, ne dăm seama de reaua credință a celor 
care și acum, după mai bine de un secol, scornesc 
astfel de teorii, care le vin ca o mănușă 
nostalgicilor iredentiști maghiari ce mai visează la 
o Ungarie Mare (Nota bene, care nu a existat, în 
fapt și în drept, niciodată). Iată câteva exemple:

„...Pe drum, pe toate pâraiele și colnicele ce 
ne ieșeau în cale, frați ardeleni, bătrâni, copii și 
femei cu vite și se luau după noi, zicându-ne jalnic: 
Cui ne lăsați, fraților, luați-ne cu voi, căci ne 
mânâncă săcuii! Dacă n-ați avut destulă putere, 
de ce ați ieșit la război?!...unde vă duceți, luați-ne 
cu voi! etc!! Lacrimile nevinovate le scăldau fața, 
iar bieții noștri soldați, gradați și ofițeri, nu știau ce 
răspunsuri mai bune să dea, și oricât erau de obosiți 
fără nicio poruncă, îi vedeai pe bieții soldați luând 
în brațe ori peste raniță câte un copilaș, pe care-l 
acoperea cu săruturi și dragoste de frate și tată, alții 
luau peste umărul slobod de armă desagii vreunui 
unchiaș ori babă ce se ținea în băț după noi, iar pe 
chesoanele artileriei și tunurile ce au sosit aproape 
de Tulgheș, erau înghesuiți femei, bătrâni și copii 
cu păsări, căței ori pisici în brațe, îngrijorați că 
lăsaseră totul acasă în părăsire!... (p46)

„...Constatase ultimul soldat, cu ochii și cu 
simțurile lui, că aceiași români, același port și 
obiceiuri sunt de o parte și de alta a Carpaților, că 
toți românii doreau unirea, că erau sătui de 
împilarea ungurească. Văzuse și se convinsese 
prin ei înșiși, că războiul nostru era legitimat, 
aveam frați încătușați sub jug străin, care doreau 
unirea, doreau libertatea și frăția românească! Cu 
asemenea impresii sufletești, ne punem în marș 
spre Bicazul nostru cunoscut, lăsând în urma 
noastră trupele Diviziei a 14-a, de piept cu 
inamicul ce pipăia ici și colo frontul noastru, iar cât 
vezi cu ochiul de-a lungul drumului spre Bicaz, 
convoiuri și cete de ardeleni, mergând în voia 
soartei, pe lângă noi, care fusesem victorioși tot 
timpul, iar acum cu capul în pământ, rușinați chiar 
de frații ardeleni, mergem în retragere! De ce? 
Până unde?...Răspuns complet necunoscut, doar 
bănuieli rele ne fulgerau mintea.” (p 47)

Autorul volumului a avut parte de toate 
avatarurile războiului, el și subunitățile pe care le-
a comandat fiind implicați în toate etapele 
acestuia, de la campania glorioasă din vara lui 
1916 în Ardeal, retragerea determinată de 
dezastrul de la Turtucaia, rezistența pe Jiu, 
ocuparea Bucureștiului de către inamic, retragerea 
în Moldova, armistițiul, reluarea luptelor și finalul 
războiului. Sunt memorabile rândurile în care 
tânărul locotenent redă aspecte din retragerea în 
Moldova, din care rezultă că, atunci ca și acum, 

politicienii, protipendada și „băieții deștepți” 
(cum le-am spune noi azi) au făcut acest lucru în 
cele mai bune condiții, unele chiar de lux, în timp 
ce oamenii de rând, inclusiv răniții și mutilații de 
război, bătrânii, femeile gravide sau cu mai mulți 
copii erau nevoiți să meargă pe jos, sau cel mult 
claie peste grămadă în căruțe, pe vreme 
nefavorabilă, pe drumuri aproape impracticabile, 
fără hrană, dormind sub cerul liber, ori, cine avea, 
sub câte o căruță. 

Nu mai vorbim și de câte au avut de îndurat 
sărmanii ostași români din partea „Marelui aliat” 
de la răsărit, soldații ruși dedându-se la tot felul de 
șicane și chiar abuzuri față de ei, comportamentul 
lor nefiind cu nimic mai bun decât al urmașilor lor 
din al doilea război mondial, vajnicii soldați 
sovietici. Dar ceea ce-i supăra cel mai mult pe 
români nu era faptul că erau mai bine echipați, 
dotați și hrăniți, ci lentoarea, delăsarea, 
sustragerea de la luptă, trupele rusești lăsându-i în 
multe situații descoperiți în fața inamicului, fapt ce 
ducea la pierderi grele în rândul alor noștri, la 
crearea de breșe pe linia frontului, care altfel ar fi 
putut fi evitate.

Însă, las cititorul amator de astfel de scrieri, 
să descopere viața deosebit de grea dusă de ostașii 
români în Primul Război Mondial, în mare parte 
datorită slabei pregătiri a acestuia, a corupției la 
cele mai înalte nivele ale clasei politice românești, 
care, ca și în zilele noastre, avea grijă de propriul ei 
huzur, furând banii cu care trebuia să se doteze 
armata cu armament, muniție, și echipament care 
să se apropie măcar de cel al inamicului, nemai 
vorbind de asigurarea hranei și a asistenței 
medicale adecvate... Iată un exemplu: „Cu ocazia 
vizitării tranșeelor de către acești distinși ofițeri, 
din întâmplare, la un important loc de pândă în fața 
tranșeelor era santinelă soldatul Chelaru M., un 
credincios și voinic moldovean, care  de ger și 
lipsă își tăiase de curând spatele mantalei de la 
centură în jos, spre a-l întrebuința ca obiele în 
opinci, rămânând fără poalele mantalei ca un fel de 
frac întors. Cu ochii tot înainte la inamic și de 
rușine să nu-i vadă spatele, mai ales francezii, se 
tot răsucea cu corpul să nu fie văzut de oaspeții 
neașteptați. Dar ochiul ager al distinșilor francezi 
l-au văzut și maiorul francez, apropiindu-se de el și 
sărutându-l peste fața-i arămie și mustățile 
stufoase de ger, vădit plăcut, i-a strâns mâna 
zicând: Trăiască soldatul român, ferice de patria 
cu asemenea devotați ostași!”. (pag. 133)

Și, cu toate acestea, „flămânzi și goi”, până 
la urmă au scos-o la capăt și au pus bazele făuririi 
României Mari. Eternă plecăciune în fața jertfei 
lor!!
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Ortodoxia	în	istoria	și
în	societatea	contemporană	(II)

Pr.	prof.	Gheorghe-Radu	SĂLĂGIAN
Parohia	Ortodoxă	Română	Bercu	Nou	

Școala	Gimnazială	„Avram	Iancu”	Satu-Mare

            omânia – stat totalitarist-comunist
 1) Instaurarea regimului totalitarist- 

comunist din România
 Ocupaţia militară sovietică. Convenţia 
de armistiţiu cu Naţiunile Unite. După 23 august 
1944, majoritatea forţelor politice interne au 
susţinut necesitatea revenirii ţării la cadrul de 
dezvoltare democratic. Decretul nr. 1626 din 31 
august 1944 a repus parţial în drepturi Constituţia 
din 1923. Dar înţelegerile secrete între marile 
puteri au decis altfel soarta României. La 9 
octombrie 1944, în cadrul unei întrevederi la 
Moscova, Churchill i-a propus lui Stalin, şi a 
obţinut din partea sa, împărţirea Europei de Est şi 
Sud-Est în sfere de influenţă, după cum urmează:

- România avea un procent de influenţă din 
partea U.R.S.S., 90 %, iar din partea Marii 
Britanii, 10 %;
- Grecia avea din partea U.R.S.S., 10 %, iar din 

partea Marii Britanii, 90 %;
- Iugoslavia avea din partea U.R.S.S., 50%, iar 

din partea Marii Britanii tot 50 %;
- Ungaria avea la fel ca şi Iugoslavia;
- Bulgaria avea din partea U.R.S.S. 75%, iar 

din parte Marii Britanii, 25 %.
 Soarta a milioane de locuitori a fost decisă 
astfel printr-un simplu petic de hârtie, cu câteva 
socoteli. Înţelegerea a fost parafrată în cadrul 
întâlnirii la nivel înalt de la Ialta (februarie 1945), 
când, deja muribund, preşedintele american 
Roosevelt a acceptat toate cererile sovietice. O 
scrisoare a premierului britanic către Stalin din 29 
aprilie 1945 a recunoscut interesele predominante 
ale U.R.S.S. în Bulgaria şi România.
 România a fost ocupată după evenimentul 
din luna august 1944 de Armata Roşie, ce a devenit 
garantul transformării ţării într-un satelit sovietic. 
Încălcând în mod brutal drepturile şi libertăţile 
umane, suveranitatea naţională, sovieticii au trecut 
la intimidarea populaţiei şi armatei române. Au 
avut loc jafuri, violenţe, furturi, devastări, 
rechiziţii de animale, mijloace de transport şi 
bunuri materiale. În ciuda a numeroase proteste 
oficiale, au fost deportaţi în Uniunea Sovietică 
cetăţeni, soldaţi şi ofiţeri români. Pentru a ocupa 

întreaga Românie şi a trata cu aceasta de pe poziţii 
de forţă, guvernul soviectic a tergiversat cât mai 
mult posibil încheierea armistiţului cu ţara noastră.
 Delegaţia română însărcinată cu semnarea 
armistiţiului, formată din Lucreţiu Pătrăşcanu, 
Ghiţă Pop, Ion Cristu, Barbu Ştirbey, Constantin 
Vişoianu, generalul Dumitru Dămăceanu, a sosit la 
Moscova la 4 septembrie 1944, dar a fost primită 
de ministrul de externe Molotov abia peste 6 zile, 
când textul acordului era deja stabilit. În cadrul 
contractelor oficiale nu s-a acceptat nici o sugestie 
din partea reprezentanţilor români. Convenţia de 
armistiţiu între România şi Naţiunile Unite s-a 
semnat la 12 septembrie 1944, la Moscova. Ea a 
depăşit cadrul unui simplu armistiţiu fiind de fapt 
un veritabil dictat, un instrument în mâna U.R.S.S., 
pentru a-şi impune voinţa în România şi faţă de 
care Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii 
nu au schiţat nici un gest de dezaprobare. 
Armistiţiul a fost semnat în numele coaliţiei 
antihitleriste de mareşalul Malinovski.
 România a fost considerată un stat învins şi 
nu unul ce a ieşit din război graţie efortului propriu. 
Ea a fost obligată să întreţină armata sovietică de 
ocupaţie, ceea ce a însemnat un efort financiar de 
două miliarde de dolari S.U.A. la cursul anului 
1944-1945. De asemenea, ţara noastră a fost 
obligată la plata, timp de şase ani, a unor uriaşe 
despăgubiri de război, cifrate la 300 milioane 
dolari în mărfuri – cereale, produse petroliere, 
maşini, lemn, vase maritime şi fluviale. S-a 
recunoscut faptul că România a ieşit din război 
doar la 24 august 1944. S-a prevăzut totodată 
anularea dictatului de la Viena din 1940, dar nord-
vestul Transilvaniei a trecut sub administrarea 
provizorie a Armatei Roşii. Graniţa româno-
sovietică a fost stabilită pe Prut, aşa cum se înfăţişa 
la 28 iunie 1940. S-a format comisia aliată 
sovietică, în care Marea Britanie şi S.U.A. aveau 
un rol figurativ. Astfel au fost încălcate cu 
premeditare de către aliaţi toate angajamentele 
luate faţă de România, ei menţinând drama de 
milă, unul din consecinţele actului de la 23 august 
1944.

R
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  Evoluţii politice (23 august 1944 – 6 
martie 1945). Politica comuniştilor de lichidare 
a cadrului democratic de dezvoltare a 
României. În evoluţia silită a societăţii româneşti 
de la autoritarism la totalitarism, perioada dintre 
23 august 1944 – 6 martie 1945, a fost una dintre 
perioadele cele mai dramatice, căci în cadrul 
evoluţiilor politice complexe au fost aduse grave 
atingeri fiinţei naţionale şi suveranităţii statului.
 În ultimele 4 luni ale anului 1944, la 
conducerea ţării s-au perindat două guverne 
conduse de generalul Constantin Sănătescu. În 
ciuda eforturilor sale de a repune în vigoare 
Constituţia din 1923, executivul s-a confruntat cu 
consecinţele ocupaţiei trupelor sovietice şi a 
continuării operaţiilor în conflictul mondial. 
Moldova şi nord-vestul Transilvaniei se aflau sub 
administraţia militară a U.R.S.S. La 12 septembrie 
s-a introdus cenzura prealabilă a presei. În acelaşi 
timp s-a intensificat procesul de penetrare de către 
comunişti a aparatului de conducere a ţării, prima 
treaptă către preluarea întregii puteri politice. La 
12 octombrie 1944, P.C.R. şi P.S.D. au părăsit 
Blocul Naţional Democrat, iar peste 4 zile 
reprezentanţii lor au ieşit din guvern. Cele două 
partide au pus bazele unei noi coaliţii politice, 
Frontul Naţional Democrat, sub masca căruia s-a 
pregătit ascensiunea la conducerea ţării a 
comuniştilor. În noul guvern Sănătescu (căci erau 
două guverne Sănătescu: 23 august 1944 – 
octombrie 1944 şi octombrie 1944 – decembrie 
1944) au intrat astfel: Petru Groza ca vicepremier; 
Teohari Georgescu – subsecretar de stat la 
Ministerul de Interne; Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Ministerul Comunicaţiilor; Lucreţiu Pătrăşcanul la 
Justiţie; Ştefan Voitec la Educaţia Naţională.
 După 23 august 1944, Partidul Comunist 
Român s-a angajat pe drumul luptei pentru puterea 
politică şi instaurarea unui regim politic 
antidemocratic. La finele anului 1944 şi începutul 
lui 1945, Partidul Comunist Român număra în 
jurul câtorva zeci de mii de membri, dar efectivele 
sale au sporit rapid printr-o propagandă 
demagogică. În octombrie 1945 au fost înregistraţi 
256.863 membri, ca la sfârşitul lui 1947, numărul 
lor să ajungă la 803.831 persoane. La nivelul 
conducerii centrale activau deocamdată în cadrul 
aceluiaşi obiectiv fundamental – lupta pentru 
puterea politică – două grupări: 

- 1. o grupare din interiorul ţării din care făcea 
parte: Constantin Pârvulescu, Iosif Rangheţ, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej;

- 2. o grupare venită din U.R.S.S.: Ana Pauker 
şi Vasile Luca.

 În scop tactic, comuniştii au sprijinit 
guvernele Sănătescu, în care şi-au mărit treptat 
influenţa, folosindu-se de disensiunile dintre unele 
partide politice şi chiar din interiorul lor. Ei au 
profesat un reformism demagogic şi o propagandă 
abilă pentru a-şi atrage masele. Bucurându-se de 
protecţia Armatei Roşii, comuniştii au dezlănţuit 
teroarea, violenţa şi au manipulat masele populare 
sub lozinca „democratizarea ţării”.
 La 6 decembrie 1944 s-a constituit un nou 
guvern condus de generalul Nicolae Rădescu. 
Acesta şi-a desfăşurat activitatea în condiţii foarte 
grele, impuse de încercarea comuniştilor de a 
răsturna prin forţă guvernul legal constituit. În 
mari mitinguri şi demonstraţii organizate de 
comunişti, cu sprijin sovietic, erau înfierate aşa-
zisele trădări ale partidelor „istorice”, guvernul 
fiind acuzat că proteja pe criminalii de război.
 În provincie au fost ocupate cu forţa 
primăriile şi prefecturile, unde au fost instalaţi 
comunişti, de cele mai multe ori total nepregătiţi 
pentru funcţia respectivă. Totodată, s-au organizat 
„gărzi muncitoreşti”, de fapt cete de bătăuşi, ce au 
fost utilizate, mai ales după ce Teohari Georgescu a 
început să gireze Ministerul de Interne. Zona de 
nord-vest a Transilvaniei era administrată direct de 
către sovietici. Sub presiunea delegaţilor sovietici 
din Comisia Aliată de Control, concomitent cu 
reducerea forţelor aliate române în ţară, au fost 
dislocate noi unităţi militare sovietice la Ploieşti, 
Arad, Deva şi Petroşani. Atunci când primul 
ministru a anunţat, în discursul din 11 februarie 
1945 de la sala „Scala”, măsuri ferme pentru a 
apăra cu orice preţ ordinea de stat în faţa agitaţiilor 
comuniştilor, aceştia au provocat, la 24 februarie 
1945, incidente la Bucureşti, Braşov, Caracal, 
Craiova şi în alte localităţi. În capitală, în condiţiile 
unei demonstraţii de protest faţă de creşterea 
pericolului comunist, în faţa Ministerului de 
Interne, s-au tras focuri de armă dintr-o maşină a 
sindicaliştilor comunişti. Au căzut victime, dar 
cele acuzate au fost tot partidele istorice.
 Deoarece agitaţiile comuniştilor s-au 
intensificat, la 24 februarie 1945 a sosit la 
Bucureşti adjunctul ministrului de interne sovietic, 
Andrei Ianuarevici Vâşinski. Acesta a cerut regelui 
Mihai, în termeni violenţi, demiterea generalului 
Rădescu şi formarea unui guvern al Frontului 
Naţional Democrat. La refuzul regelui, ce nu avea 
nici un motiv constituţional de a înlocui pe primul 
ministru, s-a trecut la măsuri de intimidare. După 
cum îşi aminteşte Constantin Vişoianu, la una din 
întrevederi, depăşind unele dintre cele mai 
elementare reguli diplomatice, diplomatul sovietic 
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a bătut cu pumnul în masă, cerând imperios 
monarhului demiterea guvernului, iar la plecare a 
trântit uşa cabinetului încât a căzut tencuiala din 
jurul tocurilor. Cu prilejul unei audienţe, la 
afirmaţia regelui că la Conferinţa de la Ialta s-a 
decis ca popoarele din sud-estul Europei să-şi 
decidă singure soarta, Vâşinski i-a ripostat brutal 
lui Mihai, declarând în mod cinic: „Ialta sunt eu!”.
 La Bucureşti au fost concentrate unităţi 
sovietice de blindate, aviaţia a efectuat zboruri la 
joasă altitudine, a fost dezarmat batalionul de 
gardă al Marelui Stat Major, a fost interzisă 
legătura cu unităţile militare de pe front, iar radioul 
şi presa au trecut sub controlul sovietic. În aceste 
împrejurări, la 1 martie 1945 generalul Rădescu a 
demisionat, refugiindu-se apoi la ambasada 
britanică şi de acolo în străinătate. A fost însărcinat 
cu formarea noului givern prinţul Barbu Ştirbey. 
Într-o nouă întrevedere cu regele, Vâşinski l-a 
ameninţat că dacă nu-l va numi pe Petru Groza 
prim-ministru, România urma să fie lichidată ca 
stat independent. După noi presiuni morale, 
politice şi militare, regele a cedat şi i-a încredinţat 
lui Groza formarea noului guvern în care au intrat 
şi reprezentanţii Frontului Plugarilor şi ai 
Partidului Naţional Ţărănesc – Anton Alexandru, 
iar Partidul Naţional Liberal a fost reprezentat de 
Gheorghe Tătărescu. De asemenea, a avut şi 
reprezentanţi din P.S.D., însă guvernul era 
controlat de comunişti.
 Guvernul Petru Groza – instrument al 
instaurării regimului comunist în România. 
Lichidarea opoziţiei politice. Impunerea, la 6 
martie 1945, a guvernului Petru Groza, a marcat 
instaurarea la putere a regimului comunist. El a 
inaugurat, prin politica sa, drumul către lichidarea 
oricărei forme de opoziţie democratică, a 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
 La 9 martie 1945, în urma unui schimb de 
telegrame între Groza şi Stalin, nord-vestul 
Transilvaniei a reintrat în stăpânirea României. În 
cadrul activităţii de reorganizare internă a 
societăţii româneşti la nivel economic şi politic, la 
23 martie 1945 s-a decis realizarea unei reforme 
agrare. Au fost expropriate terenurile arabile mai 
mari de 50 ha, în total 1.468.946 ha, din care 
1.109.562 ha au fost împărţite la 917.777 familii 
ţărăneşti. Prin aceasta, marile proprietăţi funciare 
au fost desfiinţate, ceea ce a avut urmări 
semnificative din punct de vedere social.
 Acelaşi guvern, care s-a proclamat 
apără tor  a l  „democra ţ ie i  ş i  cucer i r i lo r 
revoluţionare ale poporului”, a suprimat treptat şi 
drastic libertatea presei, interzicând ziarele de 

opoziţie, a impus legea apărării aparatului de stat, 
[Aici fac o paranteză. Mă gândesc căci cu presa 
aceasta, nici cum nu e bine. După ce a trecut 
regimul comunist, i-am plâns de milă că a fost 
cenzurată şi nu a putut exprima liber opinia 
poporului. Astăzi (în anul 2020) constat că avem o 
presă habotnică care luptă împotriva poporului, a 
Bisericii lui Hristos, furnizând informaţii 
împotriva poporului român dreptcredincios. Să 
vezi reporteri care te iau la întrebări că nu ai mască 
pe stradă, că episcopii sau preoţii împărtăşesc 
credincioşii în vreme de pandemie cu aceiaşi 
linguriţă, umblând prin împrejurul bisericilor ca să 
poată să filmeze cât mai multe cazuri de acest gen. 
Majoritatea trusturilor de presă din anul 2020 se 
aseamănă cu securitatea comunistă, adică te 
interoghează ca şi securiştii, vrând să scoată în 
evidenţă cât mai mulţi credincioşi care „încalcă 
legile statului”], a creat tribunale populare şi a 
organizat lagăre de deţinuţi politici. S-au pus şi 
bazele primelor „sovromuri”, oficial societăţi 
mixte româno-sovietice, de fapt, instrumente de 
exploatare şi control economic a ţării noastre şi a 
resurselor sale naturale de către U.R.S.S. 
 În aceste condiţii, ambasadorul S.U.A. la 
Moscova, Averell Harimann, i-a propus lui 
Molotov ca S.U.A. şi Uniunea Sovietică să dezbată 
situaţia din România. În acelaşi timp, au avut loc în 
ţară unele contacte între oamenii politici în vederea 
unui geuvern reprezentativ. La 19 august 1945, 
diplomaţii britanici la Bucureşti au avertizat pe 
rege că nu recunosc guvernul Petru Groza. Astfel, 
regele Mihai, după ce a înaintat o notă Coaliţiei 
Aliate de Control în legătură cu poziţia sa faţă de 
guvernul Groza şi a refuzat să ia parte alături de 
membrii executivului la festivităţile din 23 august 
1945, a încetat să mai aibă contacte cu guvernul şi 
să ratifice decretele sale. Această acţiune a regelui, 
este cunoscută în istorie sub denumirea de „greva 
regală”. Monarhul a sperat că prin actul său să 
provoace demisia guvernului Groza, guvern 
nerecunoscut de Marea Britanie şi S.U.A. A fost 
una din ultimele sale încercări de a se opune 
comunizării ţării, neştiind însă că acordurile 
secrete între marile puteri plasaseră deja ţara 
noastră în sfera de influenţă sovietică.
 La 8 noiembrie 1945, cu prilejul zilei 
onomastice a regelui, a avut loc la Bucureşti, în 
Piaţa Palatului, cu participarea a peste 150.000 de 
persoane, în marea majoritate tineri, prima mare 
demonstraţie anticomunistă. Ea a fost organizată, 
totodată, de tineretul din P.N.L., ca o manifestare 
de simpatie faţă de rege aflat în „grevă” la Sinaia – 
şi de protest hotărât faţă de politica guvernului 
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Groza. Apoi, camioane ale poliţiei şi detaşamente 
înarmate ale comuniştilor au intrat în plin în 
mulţime, provocând numeroase victime. Sub 
pretextul „apărării Ministerului de Interne”, s-a 
tras cu mitraliera de la fereastra acestei instituţii. S-
au operat peste 1000 de arestări. Presa comunistă s-
a dezlănţuit împotriva participanţilor etichetându-i 
„fascişti, asasini, reacţionari” şi a cerut dizolvarea 
partidelor „istorice” şi arestarea conducătorilor lor. 
[Aici îmi permit o nouă paranteză. La 8 noiembrie 
1945, tinerertul din P.N.L. a participat la o 
manifestaţie anticomunistă şi antitotalitaristă. În 
anul mântuirii Domnului 2020, acelaşi partid, dar 
cu alţi membri şi alţi conducători, se manifestă 
asemenea comuniştilor din 1945, instituind o 
teroare psihică împotriva poporului român şi mai 
ales împotriva creştinilor în general şi ortodocşilor 
în special. Cât o fi fost de rău guvernul Groza, care 
a închis preoţi şi creştini, dar pentru cei rămaşi 
acasă nu a închis bisericile ca şi guvernul minoritar 
P.N.L., în anul 2020?! Să nu ai dreptul să mergi la 
biserică în noaptea de Înviere, să intre poliţia şi 
jandarmeria în biserică în timpul sfintelor slujbe, 
cum a fost în ziua de 25 noiembrie de Sfânta 
Ecaterina la Constanţa, când jandarmii şi poliţiştii 
au scos credincioşii din biserică în timp ce ierarhul 
predica sub pretextul acestei nenorocite de 
pandemii covid 19, este un comportament sub 
nivelul comuniştilor a guvernului P.N.L. din 2020, 
lucru pe care nici miliţia şi securitatea comunistă 
nu l-au făcut!].
 Evenimentele din România au fost 
dezbătute şi la reuniunile miniştrilor de externe ai 
S.U.A., U.R.S.S. şi Marii Britanii din 11 
septembrie – 2 octombrie 1945 şi respectiv 16-26 
decembrie  1945.  S-a  decis  să  se  ceară 
Bucureştiului reorganizarea guvernului prin 
închiderea unor reprezentanţi ai P.N.L. şi P.N.Ţ. şi 
organizarea de alegeri libere. În ultimul ceas, 
politicienii britanici şi americani schiţau unele 
gesturi de protest faţă de excesele comuniste, 
aceste gesturi din păcate fiind doar simbolice, căci 
România căzuse iremediabil sub dominaţie 
sovietică. La 31 decembrie 1945 – 1 ianuarie 1946, 
a avut loc vizita la Bucureşti a unei delegaţii mixte 
având ca reprezentanţi pe Andrei Ianuarevici 
Vâşinski (U.R.S.S.), Averel Harimann (S.U.A.) şi 
Archibald Clark-keer (Marea Britanie), ce a 
comunicat factorilor români de decizie, hotărârea 
reuniunii miniştrilor de externe ai marilor puteri. 
La 6 ianuarie 1946, prin decret regal au fost numiţi 
în guvernul Groza următorii: Mihail Romniceanu 

din partea P.N.L. şi Emil Haţieganu din partea 
P.N.Ţ. Greva regală a încetat. Peste o lună, 
guvernul român a fost recunoscut de guvernele 
occidentale.
 Având şi girul tacit al străinătăţii, guvernul 
Groza s-a lansat într-o campanie împotriva 
opoziţiei. Procesele politice din anii 1946-1947 au 
constituit o nouă etapă a prigoanei comuniste în 
România. Se urmărea, practic, exterminarea fizică 
a tuturor adversarilor politici ai regimului 
comunist. Tribunalele poporului au judecat şi 
condamnat drept „criminali de război” foştii 
funcţionari superiori şi membri ai guvernului 
Antonescu. Astfel, au fost condamnaţi, între alţii, 
generalul Constantin Voiculescu, guvernatorul 
Basarabiei şi generalul Calotescu, guvernatorul 
Bucovinei de Nord. Între 7 şi 18 mai 1946, în 
cadrul aşa-zisului „proces al marii trădări 
naţionale”, au fost judecaţi şi condamnaţi la 
moarte, printre alţii, Ion şi Mihai Antonescu. Cei 
doi au fost executaţi la 1 iunie 1946. În noiembrie 
1946, sub aceeaşi acuzaţie de „criminali de 
război”, a fost condamnat generalul Aldea, unul 
dintre participanţii la actul de la 23 august 1944.
 În rândul aceloraşi măsuri s-au înscris şi 
desfiinţarea, în iulie 1946, a Senatului, considerat 
„un organ reacţionar”, şi publicarea unei legi 
electorale. Pe baza sa s-au organizat alegerile din 
19 noiembrie 1946. Partidele satelite comuniştilor 
au format la 17 mai 1946 Blocul Partidelor 
Democratice ce reunea: P.C.R., P.S.D., P.N.L. – 
G h e o r g h e  T ă t ă r ă s c u ,  P. N . Ţ .  –  A n t o n 
Alexandrescu, Frontul Plugarilor, Partidul 
Naţional Popular. Alegerile au fost proclamate de 
propaganda oficială „libere şi nestingherite”. În 
realitate a fost vorba de un „fals grosolan” al 
guvernului Petru Groza ce a modificat votul real al 
corpului electoral pentru forţele democratice. 
După frauda electorală, 73,46 % din voturi au 
revenit Blocului Partidelor Democratice ce au 
preluat 376 din totalul de 414 mandate. Partidul 
Naţional Ţărănesc a avut 77 locuri de deputaţi, iar 
P.N.L. – 7 locuri. Deşi a fost sfătuit să nu accepte 
deschiderea lucrărilor Adunării Deputaţilor, căci 
rezultatele alegerilor fuseseră clar măsluite 
(falsificate), regele a acceptat şi a rostiti la 1 
decembrie 1946 discursul inaugural. Pentru regele 
Mihai, aceasta a reprezentat încă un pas înapoi. Cu 
atributele puterii mult micşorate, monarhia, ca 
instituţie politică tradiţională, nu a mai putut să se 

1opună instaurării comunismului în ţară . 

[1] Mihai Manea, Bogdan Teodorescu – Istoria Românilor – Epoca modernă şi contemporană, Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1993, pg. 316-325.

Note 
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Lupta	deputaţilor	din	Dieta	de	la	Pesta	
(1848-1849)	pentru	câştigarea	dreptului	

de	a	se	studia	în	limba	română

Dr.	Marta	CORDEA

     upă cum precizam şi cu alte prilejuri, şi 
lupta românilor în Dieta de la Pesta din anii 1848-
1849 pentru câştigarea drepturilor naţionale a 
constituit un preambul al marilor împliniri din 
clipa astrală a neamului românesc de la 1 
Decembrie 1918.

Deputaţii români, care au activat la prima 
Dietă cu reprezentare naţională de la Pesta, au pus 
un accent major pe problema învăţământului, pe 
crearea unui cadru legislativ în măsură să asigure 
instruirea copiilor în limba română. 

Proiectul de organizare a învăţământului a 
fost prima acţiune de amploare a deputaţilor 

1români , iar „bătălia hotărâtoare a grupului 
 2deputaţilor români în problema naţională”  s-a dat 

la 26 august 1848. Cu titlul „O şedinţă a Casei 
Reprezentanţilor”, apare consemnarea şedinţei din 
26 iulie a lui Vincenţiu Babeş („Dela Babeşiu”), 
despre proiectul ministrului culturii privind 
educaţia, despre controversata lege a limbilor 
folosite în procesul de învăţământ.

Vicențiu Babeș
Vincenţiu Babeş consemnează despre faptul 

că în „disputele [care] curgea cu o ferbinţeală 
amărâtă” se aflară şi reprezentanţi care „se-ntrecea 
a arăta sămţăminte şi păreri carii mai chiare, mai 
drepte şi  mai înţelepte,  -  f ieşte f iecare 
cumpănindu-se cu cumpăna mintei şi a inimei 
sale”, şi care „cam adusără înainte şi înteresul şi 

dreptul naţionalităţilor nemaghiare”, precum şi 
faptul că „unii cutezară a reflecta chiar şi la 
ticăloasa stare, în carea se află astăzi lâncezind o 
parte însemnată a patriei, acării nefericităţi pretest 
cel puţin – nu e altul: decât apăsarea naţiunară”. 
Tot aici se regăsesc aprecierile lui Vincenţiu 
Babeş, legate de reperezentanţii români „carii 
altmintrea nu se preamişcă”, dar care în această 
şedinţă „încă începuseră a lua parte la dezbateri: 
astădată văzurăm pe Sigismund Pap luptându-se 
ager şi cu curaj esemplariu încontra încercărilor 
sumeţiei unor maghiaro-români; (vom avea 
prilegiu a-i reproduce cuvintele mai în jos) – 
aşijderea auzirăm pre Dragoş şi pre Serb părtinind 
cu toată seriozitatea proeptul ministrului, fireşte, 
ca pentru români mai puţin stricăcios. Noi 
deocamdată aşteptăm dela unii mai mult curaj, şi 
cu toate, că nu putem decât aproba tăcerea – acolo, 
unde prin cuvântare nu se poate căsuna decât sie 
rău, şi tuturor perdere-de-timp; - cu ast prilegiu 
aşteptam totuşi, ca să auzim pre careva 
demonstrând maghiarilor chiar, cumcă prin 
vârârea limbii lor în slovele elementare 
nemaghiare de comun, nu vor decât – a bajocuri 
dreptul şi dreptatea, a funda obscurantismul în 
ţeară, a ne despoia patria de formosul vinitoriu, 

 3ce[l]ui aride” . 
Guvernul ezită să recunoască, măcar în 

învăţământ, drepturile elementare ale limbii 
române şi se dovedeşte neputincios a rezolva 
revendicările românilor ortodocşi cu privire la o 

 4
ierarhie bisericească proprie” . 

Deşi răspunsul dat de Szemere şi Kossuth era 
de aşteptat, deputaţii Ioan Dragoş, Sigismund Pop 
şi Teodor Serb au apărat în mod curajos dreptul 
românilor de a studia în limba lor. La acel moment, 
Sigismund Pop este caracterizat de către istoricul 
Silviu Dragomir ca fiind „unicul om politic român, 
care a avut îndrăzneala să pronunţe prin aceste 
câteva fraze o apreciere justă asupra tatonărilor 
întreprinse de către reprezentanţii noului regim din 

 5
Ungaria” . În şedinţa din 26 iulie 1848, Sigismund 
Pop l-a interpelat pe ministrul cultelor şi 
învăţământului dacă intenţionează să facă ceva în 

6interesul învăţământului românesc . 

D
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7De asemenea, în 3 – 5 , 7 şi 9 august s-au ţinut 
dezbateri referitoare la proiectele de lege privind 
învăţământul elementar, pe baza proiectului iniţiat 
de deputatul maghiar Eötvös. Sigismund Pop a 
susţ inut ,  prin cuvântul  său,  necesitatea 
învăţământului în limba maternă a fiecărei naţiuni. 
Legat de vârsta şcolarizării au avut obiecţii 
Eftimie Murgu şi Alexandru Buda, care au cerut ca 
şcolarizarea să înceapă de la vârsta de 7 ani. 
Aloisiu Vlad a fost de părere ca vârsta pentru 
şcolile primare să fie între 7-10 ani şi a cerut 
înfiinţarea de grădiniţe şi şcoli duminicale. 
Vichentie Bogdan şi Sigismund Pop au cerut 
pentru şcoli doar control ministerial şi laic, nu şi 
religios. În şedinţa din 7 august, Ioan Dragoş a 
acceptat caracterul diplomatic al limbii maghiare. 
Nu a fost de acord ca acolo unde limba maghiară 
nu e cunoscută, să se folosească în şcoli limba 
maternă. Gavril Mihali a venit cu propunerea ca 
limba să fie cea a majorităţii, dar să figureze şi 
limba maghiară în programă. În 8 august au votat 
amendamentul care stipula că fiecare cult care are 
cel puţin 50 de elevi într-o localitate poate 
deschide o şcoală proprie subvenţionată de stat. 
Amendamentul a fost respins până la urmă cu 180 
de voturi. 

Sigismund Pop
Deputaţii Anton Boer, Gavril Mihali, Eftimie 

Murgu, Teodor Serb şi Ioan Dragoş au propus, în 9 
august, un nou amendament, care prevedea ca 
impozitul dat de şcoli să fie direcţionat şcolilor 

8confesionale . Preşedintele Camerei, Pázmándy 
Dénes, a venit cu o propunere personală care 
prevedea înfiinţarea de şcoli pentru copiii de 
religii diferite, ca astfel românii să nu fie obligaţi 
să plătească fisacalitatea pentru şcoala comună şi 
să nu interpreteze că „legislaţia maghiară vrea să-i 

9lipsească de naţionalitatea şi religia lor” . Acest 

amendament a primit 231 voturi pentru şi 84 
10împotrivă. Teodor Serb a susţinut guvernul . 

La şedinţa din 4 august, Sigismund Pop, la 
dezbaterile privind instrucţiunea publică, a cerut 
ca limba maghiară să nu fie „octroată în şcoalele 
nemaghiare”, căci datorită ocrotirii din trecut au 
fost generate „în Croaţia şi printre Sârbi tristele 
stări de lucruri, cari acum numai cu armele mai pot 

11fi sanate [rezolvate]” . În acelaşi volum, este 
consemnat şi faptul că într-o luare de cuvânt, 
Sigismund Pop învinovăţeşte aristocraţia din 
Ardeal, care, prin modul ei de tratare, a făcut ca 
românii să se înstrăineze de tot ceea ce e maghiar. 
Pentru a dovedi neîncrederea românilor în 
maghiari, povesteşte următoarele: „Un ţăran 
român a presentat de curând o petiţiune ministrului 
de justiţie. I-a predat-o în persoană, şi după-ce 
ministrul l-a asigurat că va căuta să i-se facă 
dreptate, Românul a stat puţin pe gânduri şi apoi i-
a răspuns: «Nu mă încred în tine! Şi tu eşti din 

 12Ardeal. Te-am văzut de-unăzi acolo!» ”.

Gavril Mihali
Cu titlul „Libertate, egalitate”, „Foaie pentru 

13
minte, inimă şi literatură” din 1848  publică 
dezbaterile referitoare la proiectul de lege privind 
limba de predare în şcolile populare. Iată o mică 
parte a acestei dezbateri, în care cei mai 
înverşunaţi au fost Ioan Dragoş şi Sigismund Pop: 
„În şedinţa dietală din 7 August se luară la 
desbatere paragrafii al 10. şi 11. din proiectul de 
legea pentru şcoalele populare sau săteşti, ori 
începătoare cum le mai numim, pe care-l aşternuse 
ministerul bisericesc. Acei paragrafi vorbesc 
pentru limba, carea ar fi a se prescrie în numitele 
clase începătoare. Ministrul zisese în proiectul 
său, că limba în şcoalele începătoare să se defigă 
după numerositatea şcolarilor, adecă pentru 
esemplu de vor fi şcolari mai mulţi români decât 
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unguri ori sârbi, limba ordinară să fie cea română, 
şi din contră. Comisia centrală carea este 
însărcinată a-şi da părerea despre fiecare proiect de 
lege mai nainte de a se desbate acela în credinţa 
generală, în privinţa numiţilor paragrafi îşi dede 
părerea, că şcolarii nemaghiari cei 6 ani dintâi prin 
limba maternă să înveţe şi limba maghiară […] 
După alţii se redică, şi deputatul Ioan Dragoş 
(român) şi pofti ca deputaţii să aibă bunătate a 
reprivi la principille constituţiei, care sânt: 
libertate, egalitate şi frăţie, prin urmare să nu 
supere pe naţii cu grămădirea limbei maghiare în 
şcoalele elementare, căci apărarea limbei proprie 
la naţii este astăzi tocma aceea ce fusese religiunea 
în veacurile trecute. Ştim cu toţii, zice deputatul 
mai încolo, că zace în natura omului, ca îndată ce îl 
vei sili la ceva, să-ţi facă reacţiune. Acest deputat 
ceru ca să se priimească punturile proiectului 
ministerial. […] După el se ridică deputatul 
Sigismund Pap (român) şi începu aşa: «De este 
vreo materie, carea să merite luarea aminte a casei, 
într-adevăr creşterea popolului este cea mai sfântă, 
este una carea nu sufere mărginiri. Eu iau lucrul aşa 
precum se află. Nu voiu a-l mistifica, nu voiu a-i da 
o lature, carea pe deo parte să-i fie favoritoare, iară 
pe de cealaltă apăsătoare. Mai întâi ieu constituţia 
şi zic despre ea, că aceea seamănă cu soarele care 
într-o formă încălzeşte şi însufleţeşte pe mic şi 
mare, nefăcând osebire, că unul vorbeşte 
ungureşte, celalalt sârbeşte. Când vorbim despre 

creşterea popolului, atunci poftesc în interesul 
patriei, ca să fie deplină libertate şi nime să nu se 
apese. Vă întreb pe Dvoastră, carii doriţi a scoate 
afară limba maternă din şcoală, cum v-ar cădea 
când s-ar cere, ca limba Dvoastră să se scoată din 
şcoală? Au nu trebuie noi să apărăm principiul, ca 
fiecare să aibă deplină libertate a-şi înseta 
învăţăturele elementare în limba sa? Aceasta este o 
datorie firească. Eu nu doresc a apăsa pe o parte; 
dar nici doresc ca popolii patriei să se amalgameză, 
căci una ca aceasta ar da ocasiune spre reacţie. Un 
deputat zisese, că una din pricinile reacţiei au fost 
întrebăciunea limbei. […] Vrerea-şi şi eu să fie 
numai o limbă în patrie, căci atunci mai uşor ne-am 
putea îmvoi; dar după ce soartea ne amestecă 
astfeliu, încât noi formăm un cvodlibet în această 
ţară poligloată, trebuie să ne întocmim după 
împregiurări şi împregiurările acele cer, ca tot 
omul în şcoalele elementare să înveţe ştiinţele 

14prescrise în limba sa .
Credem că aceste prime „lupte” în problema 

naţională, începând cu învăţământul în limba 
română ale deputaţilor români, ilustrează atât 
bunele lor intenţii, cât şi înflăcărarea cu care au 
purces la activitatea în Dietă. Nu poate pune 
nimeni la îndoială, că făcând aceste interpelări, au 
fost călăuziţi de sentimente patriotice de 
netăguduit, că au dat dovadă de curaj, înfruntând 
ministrul, pe Kossuth şi parlamentul maghiar, 
cerând cu înverşunare ce li se cuvenea de drept. 

 Gelu Neamţu, Deputaţii români în Dieta de la Pesta, în „Anuarul Institutului de Istorie”, Cluj, 1970, p. 132.
2 Ibidem,p. 134.
3„Amicul poporului”, nr.11 din 1/17 august 1848, col. 165-168.
4 Silviu Dragomir,Studii şi documente privitoare la Revoluţia românilor din Transilvania în anii 1848-
49.Documente din arhivele Ministerelor de războiu, justiţie şi interne din Viena,Vol. V, Tipografia „Cartea 
românească din Cluj”, Cluj, [1946], p. 379-380.
5 Silviu Dragomir, Studii şi documente, vol. V, p. 380.
6Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja, Szerk.: Pálmány Béla, Magyar 
Országgyűlés, Budapest, 2002, p. 688-690. 
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Prea	cuviosul	părinte	dr.	Veniamin	Micle,	
un	om	al	rugăciunii	și	un	cărturar	desăvârșit

Dr.	Viorel	CIUBOTĂ
	    n aceste vremuri triste pe care suntem 

siliți să le traversăm poate că ne-ar fi mai ușor 
dacă ne-am întoarce mintea și sufletul la Biblie și 
implicit la Domnul nostru Iisus Hristos, dar și la 
oamenii care prin viața lor constituie exemple de 
trăire creștină.
 În viața mea am întâlnit mulți astfel de 
oameni deosebiți și aș aminti aici doar pe doi: 
părintele Ilie Cleopa și părintele dr. Veniamin 
Micle. Despre primul n-am să scriu pentru că s-a 
bucurat de o atenție deosebită din partea mass-
mediei și a multor oameni, deși toată viața s-a 
ferit de lumina reflectoarelor. 

 În schimb, mă voi concentra asupra celui 
de-al doilea, ale cărui origini lumești sunt în 
această parte de nord-vest a României și care a 
avut o viață departe de lumea aceasta atât de plină 
de deșertăciune, împlinind întru-totul unul dintre 
proverbele lui Solomon : „Fericit e omul care a 
aflat înțelepciunea / și muritorul care a cunoscut 
știința ;/ că mai bine e să negustorești cu ea/ decât 
cu visterii de aur și argint; / mai scumpă e ea decât 

nestematele; împotriva ei nimic din ce e rău nu 
poate sta;” (Biblia, București, 2001, Proverbe, 3, 
13-15) 
 Părintele dr. Veniamin Micle s-a născut la 
Plopiș, în Țara Chioarului, la 7 iulie 1939, într-o 
veche familie nobiliară românească cu origini în 
Maramureșul istoric, migrate (o ramură) la o dată 
necunoscută în Chioar. Voi aminti doar că unul 
dintre strămoșii familiei, Ioan Micle de Șugatag, 
a fost ridicat de regele Matei Corvinul la rangul 
de liber baron, pentru că a fost unul dintre acei 
români viteji care au salvat viața regelui în lupta 
de la Baia din decembrie 1467 și apoi, cu 
primejdia vieții, l-au transportat, grav rănit, peste 
munți la Brașov.
 Părintele Veniamin își desăvârșește 
educația la școlile din satul natal, Plopiș, apoi la 
Făurești, Cavnic și un an la Școala Medie Tehnică 
Minieră de la Satu Mare, de unde trece în anul 
școlar 1954-1955 la Liceul Mihai Eminescu tot 
din Satu Mare. După nici două luni de la 
începerea școlii părintele Veniamin părăsește 
liceul și pleacă la Mănăstirea Sfânta Ana din 
Rohia unde intră ca novice în data de 11 
noiembrie 1954, urmându-și chemarea la care 
visa încă de la vârsta de șase ani. Între anii 1955-
1959 urmează Seminarul Teologic din Cluj-
Napoca, depunând, în data de 19 iulie 1958, 
voturile monahale. Reușește primul la Institutul 
Teologic din Cluj-Napoca de unde este dat afară, 
ca urmare a sceleratului decret 410 din 1959. 
După o scurtă ședere la Dej, unde lucrează la un 
atelier de pictură și rame, este reprimit la 
Mănăstirea Rohia în decembrie 1959. În anul 
1962 reia cursurile universitare la Institutul 
Teologic din București pe care le finalizează în 
anul 1966. S-a înscris la doctorat, urmând cursuri 
de specializare la Facultatea de Teologie Catolică 
din Strasbourg (1968-1971), unde și-a finalizat 
teza de doctorat intitulată Problemele predicii 
creștine în vremea noastră. Urmează apoi în viața 
părintelui Micle o perioadă în care a avut parte de 
toate intrigile omenești posibile, resimțite în mod 
dureros de tânărul teolog cu o pregătire 
excepțională, cunoscător a nouă limbi străine, 
totul culminând cu cazul celebru al preotului 
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Calciu Dumitreasa, când, în calitate de director al 
Seminarului Teologic București, a fost acuzat de 
„lipsă de vigilență”, fiind determinat să se 
reîntoarcă la mănăstire la vârsta de 40 de ani și 25 
de ani de viață monahală. 
 Începe în viața monahului o altă perioadă 
care îi va solicita la cote înalte capacitatea 
intelectuală, care se va materializa prin realizări 
de excepție din care vom menționa doar două: 
restaurarea mănăstirii Bistrița, menită în 
concepția lui să devină un centru al culturii 
bisericești din România (muzeu al tiparului, 
centru de restaurare al icoanelor și cărților 
bisericești, centru de promovare al valorilor 
bisericești prin sesiuni, simpozioane, săli de 
lectură etc. Acest obiectiv, din cauza oamenilor, a 
reușit să-l realizeze doar parțial, mănăstirea 
Bistrița fiind transformată, în anul 1982, în 
mănăstire de maici.

 Însă din fericire atenția părintelui Micle s-
a îndreptat spre scris, unde a putut să-și pună în 
valoare cunoștințele excepționale, adunate de-a 
lungul unei vieți în care pașii l-au purtat de la 
Ierusalim, la muntele Athos, din Italia, Franța, 
Spania, Germania, Austria, în marile biblioteci și 
arhive din România. Aceste acumulări s-au 
materializat într-o serie impresionantă de cărți, 
articole științifice, predici, comentarii care toate 
fac dovada unei minți sclipitoare: 122 cărți, sute 
de studii, 18 predici, 32 comentarii cu subiect 
bisericesc, istorie națională, spiritualitate 
ortodoxă etc. Toate acestea, în spiritul ideii care l-
a călăuzit pe  părintele Veniamin Micle de-a 
lungul întregii vieți : „Una dintre pasiunile mele a 
fost să abordez teme inedite, atât pentru 
clarificarea personală a unor probleme, cât și 
pentru a contribui cu noutăți la propășirea culturii 

și spiritualității românești.”
 Vom încerca o scurtă enumerare a câtorva 
dintre lucrările părintelui Veniamin, fără a avea o 
pretenție de ierarhizare valorizatoare a lor: 
Inițieri catehetice, București, 1993; Trepte spre 
amvon. Studii omiletice, București, 1993; Lumină 
pentru suflet, Mănăstirea Bistrița, 2002; Minunile 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, București, 
1999; Iisus Hristos și Evanghelia mântuirii, 
București, 2000; Sfântul Grigore Decapolitul. 
Viața și minunile, București, 1992 ; Manuscrisele 
românești de la Prodromul (Muntele Athos), 
Bucureșt i ,  1999;  Samuil  Micu,  Is toria 
bisericească, Studiu introductive, note și glosar 
de arhim. Veniamin Micle, București, 1993; 
Genealogia Familiei Micle, Sfânta Mănăstire 
Bistrița, 2006; Introducerea tiparului la români, 
Sfânta Mănăstire Bistrița, 2011; Comuna 
Costești: cultură și spiritualitate, Sfânta 
Mănăstire Bistrița, 2015; Tiparul bisericesc la 
români, Editura Praxis, Râmnicu Vâlcea, 2016; 
Mănăstirea Bistrița olteană, Sfânta Mănăstire 
Bistrița, 1996; „Bolnița Bistriței” mănăstire 
isihastă - secolul XIV, Sfânta Mănăstire Bistrița, 
2012; Lexicon de numele sfinților de C. 
Râmniceanu, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2003; 
Cuviosul Chiriac Râmniceanu, monahul isihast, 
Sfânta Mănăstire Bistrița, 2003; Ieromonahul 
Macarie, tipograf român (1508-1512), Sfânta 
Mănăstire Bistrița, 2008; Tipograful Macarie și 
locul tipografiei sale, Sfânta Mănăstire Bistrița, 
2008; Octoihul ieromonahului Macarie (1510-
2010), Sfânta Mănăstire Bistrița, 2010; Macarie 
tipograful. Aniversare, Sfânta Mănăstire Bistrița, 
2010; Macarie tipograful. Confirmarea ipotezei 
bistrițene, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2012; 
Ecouri macariene, Sfânta Mănăstire Bistrița, 
2012; Noutăți în cultura românească, Sfânta 
Mănăstire Bistrița, 2016 și nu ultima ca 
importanță Adevărata Posadă: Defileul Bistriței, 
Intol Press, Râmnicu Vâlcea, 2019. Acum când 
scriu aceste rânduri am aflat că părintele 
arhimandrit Micle a publicat deja 11 volume de 
„File de jurnal” pe care l-a început la vârsta de 17 
ani. Sunt pregătite pentru tipar încă vreo 9 volume 
din acest jurnal.
 Temele abordate sunt extrem de diverse și 
pornesc din curajul cu care părintele Veniamin, 
bazat pe pregătirea sa teoretică excepțională, 
abordează teme considerate tabu în istoriografia 
românească, dintre ele amintim doar problema 
tipografului Macarie, a primelor tipărituri de pe 
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teritoriul României, a locului unde a funcționat 
prima tipografie etc. După îndelungi cercetări și 
după consultarea unei bibliografii impresionante, 
apărută în zeci de limbi europene, părintele 
Veniamin identifică pe Macarie cu tipograful 
român transilvănean Martin Bârsanu din Codlea, 
al cărui nume îl întâlnim la Veneția, Brno, de unde 
a putut intra în legătură cu celebrul tipograf din 
Cracovia, Schweipoldt Fiol, autor al unor 
tipărituri slave cu care a putut lucra după fuga 
acestuia din Polonia și așezarea lui la Mănăstirea 
românească de la Perii Maramureșului înainte de 
anul 1500. În Țara Românească, Macarie a venit 
și s-a așezat la Mănăstirea Bistrița, cel mai 
important centru intelectual al vremii, unde 
funcționa o școală de copiști, caligrafi, 
miniaturiști și sculptori, dar și o școală de 
slavonie, unde printre elevii ei iluștri îl regăsim și 
pe viitorul domn cărturar Neagoe Basarab.

 O a doua contribuție majoră a părintelui 
arhimandrit se referă la stabilirea locului celebrei 
bătălii de la Posada pe defileul Bistrița-Costești, 
aducând în sprijinul acestei idei nenumărate 
documente și izvoare documentare (cronici) pe 
care le reinterpretează, ajungând în final la 
susținerea fermă că locul Posadei este mai 
degrabă pe acest defileu. Este păcat că muzeul din 
Râmnicu Vâlcea nu s-a implicat în acest demers 
al părintelui arhimandrit efectuând sondaje 
arheologice în diferite puncte ale defileului care 
se apropie de descrierile din documente.

Nu putem trece peste efortul uriaș al 
părintelui arhimandrit de a restitui culturii 
r o m â n e  o  s e a m ă  d e  p e r s o n a l i t ă ț i  a l e 
monahismului românesc sau ale Sinaxarului 
românesc, dar și a operei lor, efort care s-a 

materializat în numeroase cărți sau articole. Vom 
enumera doar câteva dintre aceste personalități: 
isihastul Chiriac Râmniceanu, arhimandritul 
Ghermano Dineață, Sfântul Nicodim, Sfântul 
Pafnutie, Sfinții Brâncoveni, Sfântul Grigore 
Decapolitul  etc.

Nu în ultimul rând voi aminti de 
contribuțiile părintelui Micle la cunoașterea 
tezaurului românesc de la muntele Athos, 
materializate prin publicarea catalogului 
manuscriselor de la Schitul Prodromu, dar și a 
unor lucrări privind spiritualitatea românească de 
la cele 22 de mănăstiri athonite.

M a j o r i t a t e a  c ă r ț i l o r  p ă r i n t e l u i 
arhimandrit Micle au imprimat pe verso-ul 
paginii de titlu următoarea însemnare: „Coperta, 
tehnoredactarea computerizată și imprimarea de 
arhim. Veniamin Micle”. Ce înseamnă aceasta? 
Părintele Micle nu numai că scrie cărțile sale, dar 
face și toată munca pe care, într-o editură și 
tipografie specializată, o efectuează mai multe 
persoane. Fiecare carte reprezintă un mare efort 
de creație și muncă efectivă, care au ca rezultat 
final cele peste 120 de cărți cât numără acum 
opera distinsului cărturar.

În final nu putem să nu ne exprimăm 
surprinderea că o asemenea personalitate, cu o 
asemenea operă imensă, încă nu face parte dintre  
membrii Academiei Române, care în timpurile 
trecute a avut în rândurile sale mari personalități 
ale bisericii, unele provenind din Transilvania, 
amintindu-i aici doar pe canonicii Timotei 
Cipar iu ,  Augus t in  Bunea  ș i  Ion  Micu 
Moldoveanu care au făcut cinste acestui înalt for 
științific românesc.
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     eîndoielnic, ne-ar fi fost mult mai greu 
să vorbim despre George Maniu, dacă nu ar fi scris 
despre el, în perioada interbelică, un vrednic om de 
cultură, profesorul Gavril Barbul, într-un articol 
apărut în publicația Episcopiei greco-Catolice de 

1Oradea .
Ne-am străduit să îl scoatem din uitare, mai 

2întâi în anul 2009, într-o publicație sătmăreană . 
Anul următor ne-am gândit să lărgim sfera 
interesului pentru acest patriot, restituindu-i 
personalitatea în județul de care depinde acum 
administrativ Seiniul, Maramureș. De data aceea 
însă ne-am oprit mai mult asupra familiei celei cu 

3care și-a legat destinul, Maria Șomlea . Am reușit 
apoi să îl redăm expres memoriei orașului unde și-
a trăit cea mai mare parte a vieții, într-o lucrare 
dedicată personali tăț i lor  fostului  orășel 

4sătmărean .
Pentru că George Maniu s-a născut în 

1820, considerăm că merită evocat și acum la 
împlinirea a 200 de ani de la venirea sa pe lume. 
Lucrul acesta s-a întâmplat la Şamşud (localitate 
aflată azi în judeţul Sălaj). 

Ne-a fost greu să-i aflăm urmele la studii 
teologice. În anul 1841 l-am găsit la Trnava, în anul 

5al II-lea de studii . Am identificat apoi în 1843 un 
teolog de anul IV cu numele Georgiu Gapp, coleg 
cu Basiliu Legeza, Thimoteus Markos și Nicolaus 

6
Nagy . Șematismul greco-catolic din 1847 îl 
prezenta în parohia Tăuții de Sus cu numele de 

7„Papp Georgiu alias Mánn” .
Există mărturii că și-a perfecţionat studiile 

de teologie trecând și pe la Viena, distingându-se 
prin temeinicia pregătirii şi cunoaşterea limbilor 
moderne: franceza, germana şi engleza. De altfel, 
și în protocolul morților diecezei se spunea despre 
el că a fost: „calificat cu talentele eminente demne 

8
unui Preot” .

George Maniu s-a căsătorit cu Maria 
Şomlea (Somlya), o româncă de origine macedo-
română, al cărei bunic a finanțat clădirea bisericii 
greco-catolice (azi în acea biserică este folosită 
limba maghiară) din partea numită Minteu 
(Mintiu) a oraşului Satu Mare, cu o cheltuială de 
4.000 de florini, o sumă mare pentru vremea 
respectivă. Maria era născută în anul 1828 la Satu 
Mare. După moartea soțului a rămas la Seini, cu 

cele două fete, unde aveau casă și „puțină avere 
nemișcătoare”. Maria mai avea frații: Mihai 
(canonic la Ungvár), Janette, Antonia (c. cu Papp 
Ferencz) și Kálmán.

Vorbind despre comunitatea greco-
catolică din Mintiu ştim că „îşi are începuturile 
imediat după cucerirea Oradiei de către turci, 
întemeiată de negustorii macedo-români refugiaţi 
aici. În schimbul unor privilegii comerciale 
obţinute de la rege în 1667, ei trec la greco-
catolicism. Vreme îndelungată, şi românii din 
Sătmar au frecventat această biserică greco-
catolică ruteană de care s-au desprins prin 1804-
1805, când şi-au întemeiat propria parohie şi, mai 
pe urmă, au terminat construcţia bisericii în anul 

91809” . Împrejurările istorice au făcut ca astăzi, pe 
locul unde negustorii macedo-români au fondat o 
biserică, să se afle biserica greco-catolică 
maghiară. Din familia Şomlea (Somlyai) s-au 
ridicat o seamă de intelectuali, dar ramura familiei 
din oraşul Satu Mare s-a maghiarizat între timp.

George Maniu a fost hirotonit în 1844. 
După hirotonire, până în 1848, a administrat 
parohia Gherţa Mică. Venea în această parohie pe 
urmele predecesorului Ioan Pop, fiind urmat întru 
slujire de parohii Vasile Csobalyi, Gavril Szabo 
sau Vasile Gyenge. Bănuim că a avut o legătură de 
prietenie cu colegul său de generaţie, pr. Ştefan 
Berinde (1820-1869, slujitor la Trip şi Certeze), 
căruia avea să-i boteze în 1863 fiul Victor, ajuns şi 

10el preot .
Din 1848 până în 1852 a slujit la Tăuţii de 

Jos, iar apoi, până la repausare, la Seini, 
îndeplinind succesiv funcţii de conducere în 
district, culminând cu cele de vicearhidiacon, 
inspector al şcolilor româneşti confesionale din 
protopopiat, asesor consistorial. Părăseşte Tăuţii 
de Jos în urma unui schimb de parohie cu preotul 
George Orosz, o personalitate de asemenea 
interesantă a Sătmarului modern, originar chiar din 
oraşul Satu Mare (născut în 1817), repausat în 

11calitate de paroh la Botiz în 1872 .
Ajuns la Seini, „cu sufletu-i dornic de fapte 

mari, găseşte teren de muncă în ogor înţelenit. 
Munca, răbdarea şi jertfa lui va face dintr-o 
comunitate săracă şi dezorganizată, un centru 
luminos al rezistenţei noastre naţionale, iar din 

200	de	ani	de	la	nașterea	
lui	George	Maniu

Dr.	Viorel	CÂMPEAN
N
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George Maniu, un erou al frământărilor noastre de 
veacuri, figură luminoasă de preot român, izvor de 

12încurajare pentru vremuri grele” . Dorinţa de a 
întemeia şcoli pentru românii din ţinut a avut-o 
mereu, încă din 1853 semnând şi el un memoriu al 

13intelectualilor români din Sătmar, în acest sens . 
Peste un an, alături de protopopul Simion Erdös, de 
solgăbirăul Skoday László şi de 21 de săteni 
fruntaşi din Seini, se obliga să asigure „un mod de 
vieţuire mai cuviincioasă pe sama unui învăţător 

14înzestrat” .

Sprijinea învăţământul românesc din toate 
spaţiile locuite de români. Astfel, este prezent 
alături de protopopul Ştefan Bilţiu, care a şi ţinut un 
frumos discurs la şedinţa de constituire a Societăţii 
de lectură a tinerilor studioşi români din Oradea, 
care s-a desfăşurat în 10 octombrie 1852, în 

15prezenţa unui public numeros . De notat faptul că 
mulţi elevi şi studenţi români din Oradea erau 
o r ig ina r i  d in  pă r ţ i l e  Să tmaru lu i .  L i s t a 
sprijinitorilor Societății de lectură a tinerilor 
români este întregită de numele canonicilor 
Nicolae Borbola ș i  Teodor Aaron sau a 

16publicistului Ioanichie Miculescu .
Dar să revenim la lăcaşul de rugăciune al 

românilor din Seiniul acelei vremi. Era o bisericuţă 
de lemn situată pe uliţa ţiganilor în care nu 

17încăpeau cei 2051 de credincioşi . Predecesorul 
său întru slujire fusese nevoit să părăsească parohia 
datorită unor neînţelegeri cu enoriaşii; nici George 
Maniu nu a întâlnit la Seini o „pajişte cu miei”, în 
1853 fiind acuzat că a „păgubit biserica însuşindu-
şi bani din lada bisericii, dând împrumut 
partizanilor săi, apoi folosind în interes personal 
scânduri din cele ale bisericii. Dar, în urma unei 
inspecţii efectuate de Ioan Anderco, protopopul 
Oaşului, s-au dovedit netemeinice acuzele ce i s-au 

18adus de credincioşii răuvoitori” .
George Maniu a fost prezent la majoritatea 

evenimentelor la care intelectualii români 
sătmăreni ai vremii sale au luat parte: în 1861, la 
Seini, în încercarea de a fonda un gimnaziu 
românesc, de asemenea, la acțiunea intrată în 

19
istorie drept Memorandul sălăjenilor , ori în anul 
1868 ,  cu  ocaz ia  p ro tes tu lu i  în  sp i r i tu l 
Pronunciamentului.

Ierarhic, şematismul de Gherla din 1867 ni-
l prezintă ca înlocuitor al vicearhidiaconului 
Simion Erdös, paroh la Apa, dar este de remarcat 

faptul că, totuşi, deţinea funcţia de inspector peste 
şcolile confesionale româneşti din district, fiind în 
acelaşi timp asesor consistorial şi comisar delegat 

20în cauzele matrimoniale .
S-a remarcat ca unul dintre primii membri 

ai „Astrei” pe meleagurile sătmărene, alături de 
Vasile Anderco, Petru Bran, Moise Sora Noac, 

21Dumitru Keresztelki, etc.
A luptat mult pentru ajutorarea studenţilor 

români aflaţi în suferințe. Nu a uitat nici de fraţii 
români din Bucovina, aflaţi şi ei sub aceeaşi 
stăpânire, ajutând băneşte în 1871 „societatea 
pentru cultura şi literatura română”. În acest 
moment remarcăm prezenţa pe lista celor care au 
cumpărat lozuri în favoarea acestei asociaţii a 

22preotesei Maria Şomlai .
Era apropiat de preotul-profesor beiuşan 

Ioan-Silviu Sălăgeanu, căruia, în 1865, îi scrie cu 
lux de amănunte despre desfăşurarea alegerilor 

23pentru dietă în comitatul Satu Mare .
Ştim că era un vajnic susţinător al „foilor 

româneşti” ale vremii,  de pildă „Gazeta 
Transilvaniei” şi suplimentul acesteia, „Foaie 

24pentru minte, inimă şi literatură” . Presupunem că 
era în strânsă legătură de prietenie cu fondatorul, 
editorul şi redactorul responsabil al „Federaţiunii”, 
profesorul Alexandru Roman, căruia îi scrie în 
1871, solicitând un abonament, dar face referire şi 

25la climatul politic din zonă . Era foarte interesat de 
procurarea lucrării lui Alexandru Papiu-Ilarian, 
Istoria românilor din Dacia superioară, lucru 
semnalat de către studentul pe atunci Iacob 
Brânduşan, care îi transmitea autorului dorinţa lui 
George Maniu de a procura cartea, precizând că 
acesta fusese în toamna lui 1852 la Oradea 
împreună cu protopopul de Baia Mare Ştefan 

26
Bilţiu, prilej lămurit de noi mai sus .

Casa lui din Seini era locul de întâlnire al 
fruntaşilor români din zonă. Se pare că Vasile 
Lucaciu „îşi petrecea în tinereţe o mare parte a 
vacanţei în casa acestui mare român şi cele auzite şi 
văzute aici l-au determinat în bună parte să apuce 

27calea grea, dar glorioasă, a luptelor naţionale” .
George Maniu este cel care a reuşit să ducă 

la bun sfârşit demersurile iniţiate de către 
antecesorul  său în parohia Seini  pentru 
achiziţionarea unui teren în centrul Seiniului în 
vederea construirea unei biserici, a unei şcoli şi a 
casei parohiale. Bogătaşul ungur Darvai Filip, 
neînduplecat în a vinde teren „valahilor” din Seini, 
a pierdut o sumă imensă la jocul de cărţi, rămânând 
şi cu o datorie de 2.000 florini ce trebuiau plătiţi în 
termen de 24 de ore, după cum prevedea codul de 
onoare al jucătorilor de cărţi. Prietenii săi maghiari 
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nedispunând de o asemenea sumă, a fost nevoit să 
apeleze la „popa valah”. În timp ce preotul făcea 
contractul, preoteasa număra din „cesleu” cei 
2.000 de florini.

Prima biserică de zid a românilor din Seini 
a început a se zidi în primăvara anului 1876 sub 
preoţia lui George Maniu, la a cărui repausare 
construcţia ajunsese până „la fereşti”; biserica 
ajunge sub acoperiş abia în 1880, când paroh era 
deja părintele Alexiu Berinde, construcţia fiind 
finalizată abia după mai mult de două decenii, 
sfinţirea săvârşindu-se în 8 noiembrie 1910.

Astfel, mai puţin din banii sărmanilor 
enoriaşi români din Seini şi mai mult cu cei din 
venitul Mariei Şomlea, dar îndeosebi prin stăruinţa 
preotului-cărturar George Maniu, s-a reuşit 
găsirea unui loc potrivit pentru înălţarea unei 
biserici româneşti monumentale în centrul 

28
Seiniului .

George Maniu a trecut la cele veşnice în 8 
29septembrie 1876 la Seini . Slujba a fost oficiată 

de un sobor de preoţi, de pe ambele maluri ale 
Someșului: Vasile Catoca (Borleşti), Petru 
Ciceronescu (Roşiori), Iosif Pop Lemenyi (Apa), 
Avram Breban (Someșeni). A rămas după el o vie 
şi 30 cubule de pământ.

În necrologul din „Familia” se preciza că 
a fost unul dintre puţinii preoţi din comitatul 

30Sătmar cu simţăminte româneşti .
Cei care l-au cunoscut şi apreciat: Vasile 

Lucaciu, Iuliu Coroianu, Sabin Coroianu, Iacob 
Brânduşan, au strâns suma de 3.000 de florini cu 
care i-au ridicat în 1882 un frumos monument în 
cimitirul de pe „uliţa Băii” din Seini, care şi azi îi 
străjuieşte mormântul, şi pe care este încrustat: 
„În memoria lui George Maniu, amicii lui, anul 
1882”. 

Despre familie, știm că a avut două fete. 
Laura, născută în 1848 la Tăuții de Jos, fusese 
căsătorită cu preotul Ilie Varna, fost preot-
cooperator la Ilba. Soțul era născut în 1840 în 
familia pr. Ioan Varna, slujitor la Ilba și al Mariei 

31Erdeli. A fost hirotonit în anul 1864 , după 
cununia, oficiată la Seini în 6 martie de către 

32Ștefan Boroș, paroh pe atunci la Cicârlău . A 
33decedat foarte tânăr, la 1 august 1868 . A rămas 

văduvă de foarte tânără, în 1881 având deja 13 
ani. În acel an parohul de Seini, unde locuia 
văduva Maniu cu cele două fete, consemna 
despre Laura că „are ceva avere puțină”. 

A doua fată, Emilia, era născută în 1855 și 
în 1881 locuia cu mama și sora ei la Seini, nefiind 
căsătorită. Se căsătorește apoi cu P. Batizai.

De asemenea, se pare că George Maniu a 
avut un fiu, Victor, într-o scrisoare către un 
prieten din Braşov interesându-se de costul 
întreţinerii băiatului şi dacă la acea şcoală se 

34învăţau şi limbi străine .
Victor s-a căsătorit cu Eufrosina (Zina) 

Pop și avea copiii: Otilia (1879-1902, c. cu Vasile 
Varna), Elena Maria (1881-?), Cornelia Silvia 
(1883-?), Victor și Emiliu (m. 1917), Alexandru 
Vasile (1886-?), Victor Aureliu (1887-1947). În 
1914, la moartea mamei sale, îi mai trăiau cei doi 
băieți, Emil și Victor. A trecut la cele veșnice în 12 

35februarie 1898, probabil că la Tăuții de Jos . Fiul 
său, Victor Aureliu, a fost primar al Băii Mari în 

36intervalul aprilie-august 1919 .
Văduva Maria Maniu avea să se mute la 

37cele veșnice în 1 octombrie 1914 . Înrudirea lui 
George Maniu cu familia Coroianu este bine 
cunoscută; acum ştim şi că dr. Vasile Lucaciu a 
avut multe de învăţat în casa protopopului 
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George Maniu. Legătura cu avocatul Iacob 
Brânduşan o cunoaştem mai puţin, deşi ştim că şi 
cu acesta a purtat corespondenţă. Cert este că 
moartea lui George Maniu n-a rămas neobservată, 
personalitatea sa nefiind uitată imediat, cum din 
păcate se mai întâmplă în istoria noastră.

Rămâne în sarcina istoriografiei româneşti 

în general, în special însă a aceleia din Sătmar, 
Maramureş şi Sălaj, să şteargă colbul uitării de pe 
memoria unei personalităţi precum George 
Maniu. Se străduia să scoată vălul uitării încă în 
perioada interbelică profesorul Gavril Barbul, 
dezideratul său rămânând însă şi acum de 
actualitate.
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            storia a fost făcută de bărbaţi. Cel puţin 
aşa învăţăm, de mici, în cărţile de istorie: eroii s-
au numit Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Ştefan 
cel Mare... Rareori apărea câte o femeie „ca să 
facă istorie”  - trebuie s-o amintesc aici pe 
Doamna Chiajna, prima femeie din istoria 
României care s-a pus în fruntea unei oştiri; dar şi 
ea era soţia lui Mircea Ciobanul...
 Femeile din preajma acestor eroi au rămas 
necunoscute - le-a rămas doar numele în cronicile 
vremurilor, iar uneori nici acela. Rolul lor era de a 
se îngriji de „eroii” lor, de a le crea toate condiţiile 
ca ei să poată să „facă istoria”.
 A trebuit să treacă sute de ani până când 
femeile să aibă un cuvânt de spus. A trebuit ca 
Europa să treacă prin revoluţia de la 1848 pentru 
ca societatea tradiţională să înceapă să se 
schimbe. Şi această schimbare a însemnat şi că 
unele dintre aceste mame, soţii şi fiice supuse, au 
devenit „nesupuse” şi au început „să facă istorie”. 
Au început şi ele să devină eroine.
 

 Ana Vlad  a fost  o astfel de eroină – 
nesupusă şi curajoasă. Soţia lui Aurel Vlad, unul 
dintre marii luptători pentru cauza naţională şi 
pentru democraţie din Transilvania, nu s-a 
mulţumit să fie doar  „soţie”, ci a vrut să facă mai 
mult pentru neamul ei. Pentru că a iubit limba 
neamului ei, în 1908 a fost condamnată la 
închisoare de către autorităţile maghiare.
 Născută Iancu, Ana era fiica preotului 
ortodox din Buciumi-Poieni, Ioan Iancu, şi a Anei 
Iancu, născută Adamovici. După ce a absolvit 
şcoala elementară la Abrud, Ana a urmat 
gimnaziul la Institutul Notre Dame de Sion din 
Viena.  Avea intenţia de a se îndrepta spre viaţa 
monahală când, la doar 17 ani, l-a cunoscut pe 
Aurel Vlad, avocat în Orăştie şi Deva, intelectual 
dedicat luptei pentru drepturile românilor din 
Transilvania, ajuns mai târziu un eminent om 
politic şi făuritor al Marii Uniri. Se căsătoresc în 
noiembrie 1905. Împreună au un fiu, Mircea, 
născut în 1913. Foarte interesant, familia Anei are 
o moşie la Bobâlna. Ne putem întreba: cum a 
ajuns un preot român ortodox să cumpere o moşie 
în Transilvania? Dr. Valentin Orga, conferenţiar 
universitar la Facultatea de istorie şi Filozofie din 
cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, în cartea sa 
„Aurel Vlad-Istorie şi destin”, o citează pe d-na 
Ioana Cicoş-Iancu, descendentă pe linia lui Ioniţă 
Iancu, fratele Anuţei Vlad, spunând: „Bogăţia 
familiei se datora faptului că, atunci când a fost 
ridicată casa din Buciumi-Poieni, s-a dezvelit o 
vână de aur.'' (pag.195) Iată că mult râvnitul aur al 
Transilvaniei, furat de mulţi străini de-a lungul 
istoriei, a ajuns şi în mijlocul unei familii de 
români!
 Cum a ajuns Anuţa Vlad să „facă istorie”? 
Cum s-au întâmplat lucrurile, de unde a pornit 
totul? În calitate de soţie a deputatului orăştian, a 
participat, împreună cu mama acestuia, la 
examenele de sfârşit de an de la şcoala din 
Bobâlna, localitate din apropierea Orăştiei, unde 
familia Vlad avea  moşia. Faptele se petreceau în 
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vara-toamna lui 1907. Ana participa la examene 
împreuna cu soacra ei, Aurelia Vlad. Cele două 
românce s-au indignat că elevii români nu ştiau să 
explice în limba română ceea ce învăţaseră în 
l imba maghiară,  iar Ana Vlad i-a spus 
învăţătorului că „în aceste condiţii este pentru 
copii egal cu a-i trimite să păzească vitele” (V. 
Orga-Aurel Vlad, istorie si destin, pag.200). În 
plus, copiii le salutaseră la venire în limba 
maghiară.  A recomandat,  de asemenea, 
învăţătorilor să respecte sărbătorile româneşti. S-
au stârnit discuţii între cei prezenţi, autorităţile 
maghiare s-au sesizat, iar cele douaă românce au 
fost ulterior amendate cu 100 de coroane pentru 
perturbarea liniştii la un examen public. Dar 
lucrurile nu s-au oprit aici, procurorul din Deva a 
intentat o acţiune de urmărire pentru „agitaţie în 
contra limbii maghiare” împotriva Anei Vlad si a 
soacrei ei (V. Orga-Aurel Vlad, pag.200). În ciuda 
contestaţiilor depuse de cele două incriminate, s-a 
hotărât punerea lor sub acuzaţie. Presa vremii 
considera că acest lucru era urmare a faptului că 
erau mama şi soţia lui Aurel Vlad, deputat român 
de Dobra,  ales în 1903 în detr imentul 
contracanditatului maghiar Farkas, după ce 
deputatul maghiar anterior murise. Era o victorie 
importantă a românilor, un pas înainte pe drumul 
spre reprezentarea drepturilor lor.
 Pentru a înţelege pe deplin curajul de care 
a dat dovadă Ana Vlad în acei ani de dinainte de 
Marea Unire, trebuie spuse câteva cuvinte despre 
soţul ei, Aurel Vlad. Născut în 1875, la Orăştie, 
Hunedoara, era fiul avocatului Alexandru Vlad şi 
al Aureliei, fiica marelui cărturar George Bariţiu. 
Strălucit ca elev şi mai apoi ca student, a studiat 
dreptul la Budapesta. Reîntors pe meleagurile 
natale, a profesat ca avocat în Orăştie şi Deva. 
Averea - în afară de partea soţiei din moşia de la 
Bobâlna, a reuşit să cumpere şi partea cumnatului 
său Ioniţă Iancu, astfel încât, datorită marelui 
spirit întreprinzător pe care îl avea, a reuşit să 
obţină acolo o fermă de mare productivitate – i-a 
permis să poată face politică pentru a-şi servi ţara. 
Spre deosebire de mulţi demagogi - din toate 
timpurile, până în zilele noastre - nu a făcut 
politică pentru a face avere! A fost al doilea 
director al Băncii Ardeleana, precum şi director şi 
proprietar al ziarului Solia Dreptăţii din Orăştie. 
De asemenea, familia Vlad a contribuit 
substanţial la modernizarea stațiunii Geoagiu-

Băi. În calitate de deputat român în Parlamentul 
Ungariei, din 1903 până în 1910, a luptat cu 
îndârjire pentru drepturile românilor pe care îi 
reprezenta. A facut parte din Generatia Unirii, iar 
după 1918 a fost membru de frunte al Consiliului 
Dirigent, unde a deţinut mai multe funcţii, 
datorită marii lui capacităţi de organizator, mai 
ales în domeniul finanţelor. Lui i-a revenit sarcina 
eliminării monedei habsburgice din Transilvania, 
după Unire, şi unificării sistemului monetar cu cel 
din România Mare. Lipsa banilor pentru a finanţa 
acţiunile Unirii (plata multiplelor cheltuieli din 
administraţie în perioada imediat următoare 
Unirii) l-a determinat să-şi ipotecheze moşia de la 
Bobâlna pentru a obţine o parte din aceşti bani. A 
fost ministru al Finanţelor şi al Industriei şi 
Comerţului în guvernele ţărăniste din perioada 
interbelică. Era prieten bun cu Iuliu Maniu, care, 
în 1932 spunea despre el: „Toată dragostea de 
muncă îi era legată de gândurile lui bune pentru 
ridicarea poporului de pe aceste plaiuri [...]. 
Chemat de fiecare dată pentru lipsa pe care o 
simţea de el orice guvern, Aurel Vlad a fost 
întotdeauna modest, aşa cum numai oamenii de 
seamă ştiu să fie. Mi s-a întâmplat ca Aurel să-mi 
spună că nu primeşte portofoliul ministerial 
pentru a face loc altora, căci el nu umbla dupa 
onoruri, ci vrea să-şi servească ţara în muncă 
perseverentă şi grea.” Iată de ce acuzaţiile aduse 
mamei şi soţiei lui aveau profunde implicaţii 
politice.
 Revenind la acea zi de examene de la 
Bobâlna, apare întrebarea: Cum se ajunsese ca 
elevii români să nu ştie să explice în limba 
română ceea ce învăţau la şcoală? Destul de 
simplu răspunsul: în  primăvara lui 1907, 
Parlamentul Ungariei aprobase noile legi ale 
î nvă ţămân tu lu i ,  p ropuse  de  min i s t ru l 
învăţământului din acea perioadă, contele Albert 
Apponyi. Acestea abrogau vechea lege liberală a 
învăţământului din 1868 şi loveau grav şcolile 
confesionale române, germane, slovace şi sârbe 
din partea controlată de Budapesta a Imperiului 
Austro-Ungar. Se urmărea maghiarizarea forţată 
a tuturor locuitorilor Regatului. Noile legi 
atingeau şi legea naționalităţilor, ceea ce a 
provocat nemulţumirea profundă a minorităţilor 
de pe întreg teritoriul maghiar. Însă o lege este 
făcută ca să fie respectată, astfel încât mulţi  
învăţători din aceste şcoli confesionale au aplicat-
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o... Iată cum s-a ajuns la situaţia de la Bobâlna!
 În cei doi ani care trecuseră de la căsătorie 
până în momentul evenimentelor de la Bobâlna, 
Ana Vlad trebuie că era deja „impregnată” de 
naţionalismul cercului românesc în care trăiau ea 
şi soţul ei – deşi iubirea de neam şi ţară cu 
siguranţă că le-a dobândit din fragedă pruncie, 
acasă, în sânul familiei unui preot român 
ortodox!
 Să ne întoarcem deci la ziua de 27 mai 
1908, ziua procesului. Ana Vlad este condamnată 
la o lună de închisoare şi o amendă de 300 de 
coroane pentru acel incident de la Bobâlna. 
Soacra ei este achitată. Imediat după aflarea 
sentinţei, în România se creează un puternic 
curent de simpatie pentru curajoasa femeie. 
Urma să se desfăşoare un congres internaţional 
de medicină la Budapesta şi medicii din Regatul 
României ameninţă cu boicotul - 25 dintre ei 
semnează chiar un protest. La fel reacţionează şi 
omologii lor sârbi, croaţi, precum şi cei români 
din Bucovina. Ziarele occidentale comentează pe 
larg cazul, condamnând „prigoana la care sunt 
supuşi românii din Ungaria” (V. Orga – „Aurel 
Vlad, istorie şi destin”). Lucrurile iau  amploare: 
românii din Statele Unite înfiinţează o societate 
culturală numită Ana Vlad şi chiar imprimă o 
insignă cu chipul ei. Societatea a activat până în 
anii '70 în St. Louis. Ana primeşte suportul 
locuitorilor oraşului Bacău, ba mai mult, femeile 
de acolo hotărăsc să suporte amenda din banii lor.
 Suprinzator este faptul că un important 
ziar maghiar, unul dintre cele mai citite, Az 
Ujság, scrie despre Ana Vlad şi condamnă 
autorităţile. Spune articolul: „D-na Vlad a avut o 
ciocnire cu ideea de stat ungar.[...] Dar doamna 
Vlad, într-o clipă de aprindere, îşi varsă câteva 
picături de venin, pe care soţul ei îl varsă cu 
găleata, şi statul o pedepseşte cu o lună de 
temniţă. Trebuie să spun cu ruşine şi cu durere că 
simţământul public îşi găseşte arătarea în legi atât 
de primitive şi brutale. Cum domnilor, aici am 
ajuns, să întemniţăm femeile cari fac politică?[...] 
Ce fel de neam este acesta?[...] Nu un cavalerism 
sentimental mă îndeamnă să vorbesc aşa, ci 
ştiinţa că politica ungurească, plină de 
năzdrăvănii, acum pregăteşte la cea mai mare 
prostie.” Autorul articolului se întreabă la un 
moment dat ce urmări va avea această măsură 
pentru politica oficiala faţă de naţionalităţi? Este 
convins că ziarele româneşti, şi nu numai, 

precum şi publicul, pe care-l consideră naiv, vor 
face din Anuţa Vlad o eroină. (V. Orga-Aurel 
Vlad, istorie şi destin, Argonaut, 2001).
 Familia Vlad face apel la Curia din 
Budapesta, dar îl pierde. Ana se pregăteşte să-şi 
execute pedeapsa, sau la Vac sau la Szeged, 
închisori pentru cei condamnaţi pentru delicte de 
presă sau politice. Ziarul Közérdek din Haţeg 
anunţă că femeile române din Ardeal se pregătesc 
să facă, în semn de protest, pelerinaje la locul de 
ispăşire a pedepsei, fiind hotărâte „să facă din ea 
o martiră cu orice preț”.
 În această situaţie, cu atât de multe 
proteste atât din ţară cât şi din afară, ministrul 
justiţiei decide să propună împăratului graţierea 
Anei Vlad. Trebuie menţionat că familia Vlad nu 
ceruse graţierea autorităţilor de la Budapesta sau 
Viena. În ziua în care trebuia să meargă la Györ, 
unde era închisoarea pentru femei, Ana Vlad este 
înştiinţată că a fost graţiată. Împăratul însuşi o 
graţiase.
 În ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat, Ana nu 
„se linişteşte”. Lupta ei pentru neam şi ţară 
continuă, aşa cum poate lupta o femeie ale 
timpurilor ei. În 1910 i se intentează un nou 
proces. De această dată condamnarea va fi de 
două zile şi 40 de coroane amendă. Motivul? 
Purtase brâul tricolor românesc pe costumul ei, la 
moşia de la Bobâlna.
 Dr. Victor I. Şuiagă, scriitor, participant el 
însuşi la Marea Adunare Naţională de la Alba 
Iulia de la 1 Decembrie 1918, scrie despre ea: 
„Ana Vlad a desfăşurat tot timpul o bogată 
activitate în cadrul societăţilor culturale din 
epocă: ASTRA, Societatea pentru Fond de 
Teatru Român, Reuniunea Femeilor Române din 
comitatul Hunedoara ş.a. […] dovedind astfel că 
şi femeia română hunedoreană a mers pe drumul 
ideilor progresiste ale vremii” (Victor I. Şuiagă - 
Femei hunedorene, mss, p.12).

Despre ASTRA nu este cazul să aduc aici 
informaţii, este cea mai cunoscută asociaţie a 
românilor din Transilvania; în cadrul ei au activat 
români de seamă, de la înfiinţarea ei în 1861. 
Poate ar trebui doar amintit faptul că primul ei 
secretar a fost George Bariţiu, bunicul lui Aurel 
Vlad. Societatea pentru Fond de Teatru Român 
nu este tot atât de cunoscută precum ASTRA; a 
fost înfiinţată în 1870, în urma muncii 
perseverente a deputaţilor români de a avea un 
Teatru românesc. Deoarece Parlamentul Ungar 
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nu a aprobat atribuirea de fonduri pentru acest 
lucru, românii au creat o societate care să se 
dedice teatrului, care de-a lungul timpului a 
adunat membri iluştri. 
 Merită atenţia noastră Reuniunea 
Femeilor Române din comitatul Hunedoara. 
Aceste Reuniuni ale femeilor au fost principala 
formă de organizare a femeilor care au decis să 
aibă un cuvânt de spus în societatea în care trăiau. 
Prima Reuniune a fost fondată la Braşov, în 1850. 
Iată ce spunea Maria Băiulescu, scriitoare 
româncă şi activistă pentru drepturile femeii în 
1930, cu ocazia Congresului Federaţiei „Uniunea 
Femeilor Române” de la Abrud: „Doamnele 
braşovene din această epocă, soţiile marilor şi 
binefăcătorilor neguţători români, atunci când se 
punea la cale înfiinţarea gimnaziului român, când 
Braşovul avea pe erudiţii cărturari Gh. Bariţiu, 
părintele presei române, pe cei doi Mureşeni, 
Iacob si Andreiu, dascălii şi deşteptătorii 
românismului, şi pe vrednicul protopop al 
Braşovului Ioan Popazu, au simţit nevoia unei 
colaborări culturale şi sociale. În acest mediu 
intelectual nu se putea să nu reverbereze şi în 
inima femeii îndemnul de a participa cu puterile 
sale la lumina culturală ce iradia asupra neamului 
românesc [...]. De la această făclie culturală au 
luat lumină şi alte centre româneşti, înfiinţând 
Reuniuni independente cu acelaşi scop.” (Revista 
„Boabe de grâu”, an I, nr.1, martie 1930, pag. 
602). Din mijlocul acestor reuniuni au plecat, la 1 

decembrie 1918, împuternicite, femeile care au 
participat la Marea Adunare de la Alba Iulia şi au 
votat pentru unire.
 Iată care a fost munca Anei Vlad în acei 
ani premergatori Unirii. Munca ei socială şi 
culturală va continua şi după Unire, în perioada 
interbelică.
 După venirea comuniştilor la putere, 
femeia care a înfruntat autorităţile maghiare 
trăieşte în cea mai neagră mizerie. Comuniştii le 
confiscaseră toată averea şi îl întemniţaseră pe 
Aurel Vlad la Sighet, unde de altfel şi moare în 
1953, fără să afle veşti de la familia lui. Ana 
fusese consemnată în domiciliu forţat la Blaj, 
unde a trăit ca o cerşetoare, adăpostindu-se în 
gara oraşului, alături de alţi proscrişi. Fiul lor, 
Mircea, inginer agronom de meserie, format la 
Viena, este şi el urmărit de comunişti şi întemniţat 
de mai multe ori.
 Ana Vlad moare în iunie 1955, în trenul 
care o ducea acasă, la Orăştie. Prietenii din 
Orăştie făcuseră demersuri pentru a ridica ordinul 
de domiciliu obligatoriu. N-a mai apucat să 
ajungă acasă. A fost înmormântată în cimitirul 
central din Orăştie, într-un loc modest, fără 
onorurile cuvenite femeii curajoase care a fost .

Mulţumiri speciale d-nei Mariana 
Berinde pentru că mi-a povestit despre Ana Vlad, 
verişoara bunicii ei, şi mi-a oferit o parte din 
materialul pentru acest articol.

Nu plânge, Maică Românie,
Că am să mor neîmpărtășit!
Un glonț pornit spre pieptul tău,
Cu pieptul meu eu l-am oprit...

Nu plânge, Maică Românie!
E rândul nostru să luptăm
Și din pământul ce ne arde
Nici o fărâmă să nu dăm!

Nu plânge, Maică Românie!
Pentru dreptate noi pierim;
Copiii noștri, peste veacuri,
Onoare ne vor da, o știm!

Nu plânge, Maică Românie!
Adună tot ce-i bun sub soare;
Ne cheamă și pe noi la praznic,
Când România va fi Mare!

Nu	plânge,	maică	Românie!
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  uminică, 13 decembrie 2020, a fost 
comemorat la la Turda, în Biserica Ortodoxă 
Română „Turda Veche”/ Biserica Greco-Catolică 
„Turda Veche”/ la Blaj în Catedrala „Sfântă 
Treime”, pe Protopărintele familiei Rațiu de 
Noșlac, Prepozit, Capitlu, Canonic BASILIU 
RAȚIU. 

Se împlinesc 150 de ani de la trecerea la 
cele veșnice, la Blaj, a lui Basiliu RAȚIU de 
Noșlac, preot, teolog, dascăl respectat, patriot 
pașoptist, ctitorul Bisericii Familiei Rațiu din 
Turda, membru fondator al Astrei, semnatar al 
Pronunciamentului de la Blaj, fondator al primei 
școli românești din Turda și a Eforiei Familiei 
Rațiu din Turda, precursoarea Fundației Familiei 
Rațiu, fondată de Ion și Elisabeth Rațiu în 1979, la 
Londra. 

Basiliu Rațiu a fost o personalitate de 
mare anvergură a epocii sale, intelectual 
desăvârșit, teolog respectat, un adevărat „Nestor” 
al preoților români din Transilvania, dascăl 
eminent, patriot naționalist autentic, revoluționar 
pașoptist activ, ctitor, fondator și membru 
fondator al unor instituții culturale, participant 
activ la toate evenimentele importante ale 
poporului român pentru emancipare națională, 
politică și culturală de la jumătatea veacului al 
XIX-lea, așa cum a fost toată generația 
pașoptistă, fericit numită de către Acad. Ștefan 
Pascu ca „a doua generație a Școlii Ardelene”. 

Vasile s-a născut în ziua de Crăciun a 
anului 1783, din părinți nobili, fiind primul fiu al 
lui Gligor și al Mariei Rațiu, români neuniți, din 
cartierul cunoscut cu numele „între români” sau 
„la Rățești”, situat în partea de răsărit a orașului 
Turda. Tatăl său, Gligor, a fost fiul lui Ștefan și 
nepotul lui Pascu, așa cum erau identificați 
atunci, cu două trepte de precursori mai jos, 
descendent al vechii familii nobiliare românești 
din Transilvania, Rațiu de Noșlac, consemnată 

istoric încă din anul 1298. 
Vasile, viitorul Basiliu, a fost dăruit de 

natură cu inteligență și cu robustețe fizică 
deosebită, având peste 1,90 m înălțime. A început 
studiile la școala din Turda Nouă, apoi urmează 
cursurile Colegiului Reformat din Aiud, continuă 
studiile la Blaj, fiind luat sub ocrotire de către 
însuși marele cărturar Petru Maior, membru de 
frunte al Școlii Ardelene. Apoi ajunge la Colegiul 
Piarist din Cluj, după care se reîntoarce la Blaj 
unde urmează cursurile teologice. La finele 
anului întâi de studiu, obține o bursă la Colegiul 
Pazmaneum din Viena. În anul 1810 este hirotonit 
preot celib în Biserica Sfânta Barbara, numele său 
fiind în lista celor consacrați în această biserică. 
În anul 1811, după ce susține doctoratul în 
teologie și filosofie la Universitatea din Viena. 
revine în Transilvania, fiind numit profesor de 
filosofie și prefect de studii la Seminarul din Blaj, 
unde preda Dreptul Canonic și Istoria Bisericii. 

Personalitatea lui Basiliu Rațiu începe să 
se manifeste din plin la Blaj. Dascăl și pedagog 
înnăscut, este omagiat de către Timotei Cipariu în 
autobiografia sa, publicată de către Prof. Ștefan 
Manciulea în anul 1940: „După ce învăța-i a ceti 
românește, în toamna următoare mă făcu tata să 
învăț și cu litere latinești. D. Basiliu Rațiu, acum 
prepozit, pe atunci profesor la Blaj, venea de 
multe ori la casa preoțească și servea în zilele de 
sărbători. Cu acest prilej tatăl meu făcu-se 
cunoștință cu tânărul preot, și odată mă prezentă 
lui, spunându-i că știu ceti românește, că vreau să 
învăț și cu litere, și nu am Abecedariu. Domnia lui 
îmi promisese că-mi trimite unul de la Blaj și într-
o după amiazăzi văzui pe frate-meu că mi-l și 
aduce. Eu numai decât mă apucai să învăț a 
cunoaște literele.” (pe atunci se învăța 
românește, dar se scria cu litere slavone).

Pe foarte mulți membri ai familiei și copii 
de români din Turda și din împrejurimi i-a purtat 

In	mem iam.or
	150	de	ani	de	la	trecerea	la	cele	veșnice	a

canonicului	Basiliu	Rațiu	de	Noșlac
(25	Dec.	1783,	Turda	–	12.	Dec.	1870,	Blaj)

Ioan	Gheorghe	RAȚIU	
Brașov
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la studii și i-a ajutat să ajungă oameni 
independenți și respectați. Bărbat energic și 
impunător, educat și cu o mare putere de 
convingere, este numit în anul 1813, de către 
„Consistoriul Episcopal”, paroh în Ocna Mureș, 
foarte aproape de Noșlac, locul de obârșie al 
familiei, unde a reușit să obțină o subvenție pentru 
paroh și casa parohială din partea administrației 
austriece a salinei. 

A condus această parohie până în anul 
1819, când a fost numit Protopop de Turda. A 
preluat conducerea parohiei în ianuarie 1820, 
slujind la biserica greco-catolică din Turda Nouă, 
biserica „sovagăilor” (tăietorilor de sare), până în 
anul 1824, când a fost numit Canonic la Blaj. 
Ajuns la Turda, orașul său natal, Basiliu 
împlinește lăsământul mamei sale de a ridica o 
biserică nouă pentru credincioșii greco-catolici și 
folosește averea personală și a familiei ca să 
cumpere un teren în centrul orașului unde 
construiește, ajutat fiind de familie, Biserica cu 
hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Turda 
Veche, sfințită în 15 August 1839. Au rămas în 
memoria colectivă a vremii cuvintele profetice 
rostite de către Basiliu Rațiu de la amvonul 
bisericii din Turda, crezul vieții lui: „Cine casă 
clădește două vieți trăiește, iară cine biserică 
zidește, de-a pururea viețuiește!” 

Biserica ctitorită de către el și familia 
Rațiu a fost atestată prin înzidirea tabloului lui 
Basiliu Rațiu și a pisaniei în balconul corului și 
prin existența mormintelor ctitorilor din curtea 

bisericii. În anul 2010 au fost reabilitate 
monumentele vechi din curtea bisericii, au fost 
ridicate trei noi și frumoase monumente închinate 
ctitorilor bisericii din Fondul Maria Felicia Rațiu, 
iar în anul 2011 a fost repusă pisania în holul 
bisericii. De-a lungul timpului, până în anul 1948, 
în această parohie au slujit doar preoți propuși de 
familia Rațiu sau din familia Rațiu. 

După construcția bisericii, Basiliu Rațiu 
intentează un proces familiei Bethlen, care 
deținea pământurile de la Noșlac, cerând 
restituirea proprietăților confiscate pe nedrept de 
Principele Rakoczi al I I-lea și obține o 
despăgubire de 20.000 de florini. Cu acordul 
familiei, Basiliu Rațiu folosește acești bani pentru 
a construi școala confesională românească și 
locuințe pentru preot, învățător, cantor și crâsnic. 
Basiliu Rațiu a mai donat 5 iugăre de pământ în 
folosul bisericii, 12 iugăre în folosul parohului și 
5 iugăre de pământ în folosul cantorului. Tot el 
este cel care a cumpărat teren pentru cimitirele 
românilor greco-catolici și ortodocși din Turda 
deoarece aceștia, nefiind nobili, nu erau lăsați să 
fie înmormântați în oraș. 

Datorită lui Basiliu Rațiu purtăm noi azi 
numele latin Rațiu și nu Rácz sau Ratz. Tot lui îi 
datorăm faptul că suntem încă români creștini și 
vorbim încă românește și „datorită și lui și 
descendenților săi”, Transilvania a rămas și va 
rămâne românească. 

La Blaj, bucurându-se de o mare 
autoritate în rândul profesorilor, a fost numit 
Rectorul Seminarului Diecesan în perioadele: 
1827 – 1832, 1834 – 1839 și 1842 – 1845, fiind 
unul din cei mai longevivi rectori ai acestei 
instituții. Prin lecțiile sale și prin organizarea de 
reprezentații teatrale în Seminar, a introdus un 
curent național care a ajuns la cunoștința 
oficialităților maghiare din Cluj, intrând în 
conflict deschis cu acestea și având de suferit din 
acest motiv. 

Bas i l iu  Raț iu  a  fos t  impl ica t  în 
organizarea și desfășurarea Revoluției de la 1848 
din Transilvania, alături de patru din nepoții săi, 
tribuni în armata lui Avram Iancu: Nicolae 
Mureșan (martir în anul 1849), Ioan Rațiu 
Tribunul, Ioan Rațiu (memorandistul) și fratele 
său Partenie Rațiu. 

Personalitate complexă, membru activ al 
generației pașoptiste ardelene, Basiliu Ratiu a 
făcut parte dintre organizatorii Adunării 
Naționale a românilor de pe Câmpia Libertății 
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(râtul grecilor cum i se spunea atunci), din 3-5 
Mai 1848 de la Blaj. 

A participat la Conferința pregătitoare din 
2 Mai de la Blaj, alături de ceilalți conducători 
revoluționari pașoptiști ardeleni, moldoveni și 
munteni, eveniment consemnat de istoricul Gelu 
Neamțu din Cluj: „Ajunul adunării, 2/14 Mai 
1848 cădea într-o duminică. Conferința 
pregătitoare se ține în Catedrala Blajului. Piața 
din fața impunătoarei biserici gemea de lume. 
Tribunii salutau poporul cu cuvintele: Cristos a 
înviat! Libertatea a înviat! Catedrala era plină 
până la refuz, ortodocși și greco-catolici 
amestecați, uitând orice deosebiri confesionale. 
După isprăvirea liturghiei, episcopii Ioan 
Lemeni greco-catolic și Andei Șaguna ortodox se 
declară frați, fără fățărie și-i îndrumă pe 
credincioșii români să se considere la fel. 
Conferința se deschisese la ora 10 cu câteva 
cuvinte rostite de către Vasile Rațiu, după care, 
așteptat, dorit și chemat, într-o furtună de 
aplauze Simion Bărnuțiu urcă pe sugest și își 
începe discursul.” 

Timotei Cipariu, în gazeta Adunării 
Naționale de la Blaj, „Organu Natiunale”, 
relatează amănunțit cum au decurs lucrările în 
zilele adunării: „La încheierea celei de a doua zi a 
Adunării Naționale de la Blaj din 16 mai 1848, 
Poporul se declară mulțumitu și așceptătoriu 
numai să se temple câtu mai curundu. D. Racz 
(Basiliu), proiecta a se rădica un monumentu 
demnu de Națiunea românescă întru eterna 
memoria a acestoru di le  gloriose.  Fu 
acchiamatu.” 

Monumentul propus de Basiliu Rațiu a 
fost ridicat după revoluție pe Câmpia Libertății 
din Blaj. Deși distrus de mai multe ori de către 
șovinii unguri, a fost refăcut tot de atâtea ori și 
poate fi văzut acum în curtea palatului 
mitropolitan. 

Basiliu Rațiu a fost ales să facă parte din 
delegația ce urma să prezinte împăratului 
hotărârile Adunării .  Conștient fi ind de 
importanța acestei mișcări pentru libertatea 
poporului român, a susținut întotdeauna ideea că 
slujitorii Bisericii trebuie să lupte pentru 
drepturile românilor, pentru deplina egalitate în 
fața legilor, fără deosebire de neam și origine 
etnică. În opinia lui, conducătorii bisericii trebuie 
să țină cont de evoluția și de ritmul vremurilor și 
nu trebuie să se limiteze în a propovădui numai 
cuvântul lui Dumnezeu, ci trebuie să învețe 

poporul român noile idei despre „Libertate, 
Egalitate și Fraternitate”, deviza revoluției din 
Țara Românească, și să susțină „Reînvierea 
valorilor și virtuților romane”-„Virtus Romana 
Rediviva” în rândul maselor largi populare 
românești, deviza revoluției din Transilvania. 

Intelectual desăvârșit, a publicat în anul 
1854 lucrările Istoria Besericească și Dreptul 
Canonic. Celelalte lucrări ale sale, aflate în 
manuscr i s ,  au  fos t  d i s t ruse  în  t impul 
evenimentelor revoluționare. 

În anul 1853 a fost propus să fie ales 
Episcop al Bisericii Române Unite, ales fiind 
Alexandru Șterca Șuluțiu, care va fi primul 
mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolică. Din anul 1855 a devenit prepozit 
al capitlului mitropolitan, al doisprezecelea în 
seria capitularilor. 

Basiliu Rațiu este unul din semnatarii 
Petiției din 10 mai 1860, când un număr de 176 de 
intelectuali români iubitori de neam și cultură, în 
frunte cu mitropolitul Alexandru Șterca Șuluțiu și 
episcopul Andrei Șaguna, au înaintat o petiție 
guvernatorului Transilvaniei, prin care cereau 
aprobarea înființării unei reuniuni, „a cărei 
chemare să fie lățirea culturii poporale și 
înaintarea literaturii cu puteri unite”, viitoarea 
ASTRA. 

În anul 1867 a fondat Eforia Familiei 
Rațiu din Turda. Aceasta a construit piața 
orașului cu tarabe, depozite și camere de închiriat 
pentru negustori, obținând astfel venituri pentru 
parohie, piața și clădirile există și funcționează și 
în prezent, asigurând venituri Primăriei Turda, 
Bisericii Ortodoxe Române „Turda Veche” și 
Bisericii Greco-Catolice „Turda Veche”. 

Primul președinte al Eforiei a fost nepotul 
său de frate, Dr. Ioan Rațiu, viitorul memorandist. 
La sugestia acestuia, s-a construit în 1892 o 
frumoasă clădire cu etaj în incinta pieței, spațiile 
închiriate sporind veniturile Eforiei. O parte din 
aceste venituri erau folosite pentru acordarea de 
burse tinerilor români trimiși să studieze la 
școlile din Transilvania și din străinătate. Eforia a 
fost precursoarea Fundației Familiei Rațiu, 
înființată în anul 1979, la Londra, de către Ion și 
Elisabeth Rațiu. 

La 85 de ani, alături de ceilalți semnatari 
ai Pronunciamentului de la Blaj din 1868, a fost 
acuzat de crimă, trimis în judecată și amenințat cu 
exilul, însă el, neînfricat, a afirmat în repetate 
rânduri că: „În Pronunciament nu este decât 
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adevărul. Lege-mă într-o sută de pente, bucuros 
mor pentru dânsul în temniță.” 

Basiliu Rațiu a fost un om de statura și 
tăria unui atlet, cu temperament puternic, 
muncitor, cumpătat, iubitor de Biserică și cu 
atenție deosebită față de cei din familia sa. A 
întemeiat prima școală confesională românească 
din Turda. Tot ce-a câștigat în cei din urmă ani ai 
vieții sale a fost consacrat acestui scop, astfel că 
vorbele sale: „eu trăiesc pentru școala din 
Turda”, exprimau doar adevărul. După moartea 
sa, întreaga sa avere a fost donată în folosul școlii 
din Turda. 

Este considerat părintele sufletesc al 
familiei Rațiu, fiind îndrumătorul și călăuzitorul 
ei, îndemnând-o să-și iubească neamul și să lupte 
pentru dreptate, cu credință în Dumnezeu. 

Astăzi, după 181 de ani de la sfințirea 
bisericii din Turda-Veche, credincioșii români se 
pot ruga în biserica construită pentru ei de către 
Basiliu Rațiu. 

Pater Patrum Familiae Basiliu Rațiu de 
Noșlac a trecut la cele veșnice în urmă cu 150 de 
ani, pe 12 Decembrie 1870, și se odihnește, alături 
de alte mari personalități ale neamului nostru, în 
cimitirul Bisericuței Grecilor din Blaj. În gazeta 
Transilvania a asociațiunii ASTRA, din Ianuarie 
1871 ,  a  f o s t  consemna t  even imen tu l : 
„Înmormântarea s-a făcut în 14 decembrie 1870, 

după masa, cu toată pompa cuvenită înaltei 
demnități a repausatului. În fruntea celebrităților 
era Excelența Sa Mitropolitul și canonicii 
mitropolitani. În jurul sicriului urmau cei 
aproape defunctului, care aflând știrea tristă s-au 
luptat cu toate greutățile drumului și au venit din 
Turda și din alte locuri mai depărtate spre a da 
prea bunului unchi cea din urmă pomenire.” 

Acum 10 ani, la împlinirea a 140 de la 
moartea sa, a fost comemorat pentru prima dată la 
Blaj, printr-o slujbă de pomenire în Catedrala 
Mitropolitană, dezvelirea și sfințirea unui nou 
monument la mormântul din Cimitirul Bisericuței 
Grecilor și a unei plăci memoriale în holul 
Departamentului Blaj al Facultății de Teologie 
Greco-Catolică a Universității Babeș-Bolyai din 
Cluj-Napoca. 

Veșnica lui pomenire! 
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    asarab I a fost un domnitor de primă 
însemnătate în istoria românilor, deoarece el nu 
reprezintă numai o domnie esențială, ci este un 
simbol al operei de întemeiere a unui stat 
românesc, moment de referință pentru urmașii 
care vor face parte din dinastia căreia el i-a pus 
bazele – cea a Basarabilor.
 Basarab I are o domnie întinsă pe câteva 
decenii (1310- 1352). Pe numele lui de botez, 
Ivanco, Basarab I face parte din rândurile 
voievozilor argeșeni. Potrivid documentelor, 
ascendența lui este voievodală: fiul voievodului 
Tihomir (Filium Thocomery) și nepot al 
voievodului Seneslau, cel pomenit în Diploma 
Ioaniților (1247). 

  Basarab I (1310 – 1352)
 Procesul de întemeiere a Țării Românești 
de la miazăzi de Carpați a fost îndelungat şi el s-a 
desfășurat într-o perioadă mai îndelungată de 
timp. Au fost acțiuni de unificare înainte de actul 
hotărâtor realizat de Basarab I. De altfel, Basarab 
I a avut la baza actului său de unificare o tradiție 
românească de luptă. La 1277 are loc ridicarea la 
luptă a voievodului Litovoi care, conform 
Diplomei amintite, stăpânea și teritorii 

transilvănene (de ex.: Țara Hațegului). Lupta s-a 
încheiat printr-un eșec al lui Litovoi care cade pe 
câmpul de luptă (ca și voievodul Gelu în sec. X), 
iar fratele său Bărbat, pentru a scăpa de 
captivitate, plătește regelui maghiar Ladislau al 
IV-lea Cumanul o mare sumă de bani. 
Răscumpărarea a însemnat însă un succes 
diplomatic al românilor. 
 Voievodatul lui Litovoi nu suferea nici o 
știrbire (voievodat care ajunsese la o fază 
avansată a acestei instituții românești și devenise 
nucleu pentru a putea uni pe celelalte în jurul lui), 
nici în ceea ce privește întinderea, nici puterea 
economică, politică și militară. Totuși, deși se 
pare că voievodatul lui Litovoi din dreapta 
Oltului era cel mai puternic la acea dată, realitatea 
istorică și documentele dau câștig de cauză în 
actul de unificare voievozilor din stânga Oltului: 
„Seneslau din Argeș sau poate urmașul său, 
Tugomir, sau Tihomir … reuși deci ... să 
reunească cele două voievodate, situate la 
dreapta și la stânga Oltului” (Nicolae Iorga). Și: 
„Un lucru însă e sigur: întemeierea se datorează 
voievozilor din stânga Oltului, și nu celor din 
dreapta lui, cum s-a crezut mai înainte. De la 
Câmpulung și de la Argeș a pornit acțiunea care 
avea să ducă la formarea statului muntean” 
(Constantin C. Giurescu). Admitem deci 
posibilitatea ca acțiunea de unificare să fi fost 
începută de unul din înaintașii lui Basarab I, 
Tihomir tatăl sau chiar Seneslau bunicul. Se știe 
din documente că Seneslau stăpânea în cadrul 
voievodatului argeșean și Țara Făgărașului. 
Contemporan cu Litovoi, el moare înaintea 
acestuia. Deci, înainte de 1277 este posibilă vreo 
acțiune de unificare din partea voievodului 
argeșean. Nefiind atestată în vreun document, 
chiar de-a existat, ea a fost neînsemnată și, mai 

Ing.	Mircea	PÎRLEA
Biblioteca	Județeană	Satu	Mare

710	ani	de	la	urcarea	pe	tronul	Țării	Românești	
al	lui	BASARAB	I	cel	MARE,

domn	al	Țării	Românești	(1310-1352),		
om	politic	și	diplomat,	comandant	de	oaste	
și	strateg	militar,	ctitor	de	așezăminte
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ales, fără urmări esențiale. Datările anilor de 
domnie  a  pr imi lor  voievozi  sunt  însă 
aproximative.
 Cât privește pe Basarab I, cronica cea mai 
veche a Țării Românești, datând întemeierea la 
anul 1290 (în chip greșit și atribuind-o 
personajului Radu Negru-Vodă), înseamnă că îl 
socotește ca începând să domnească din acest an. 
Știind că Basarab I moare în anul 1352, ne-am 
găsi în fața unei domnii destul de lungi, de 62 de 
ani. Admițând un Basarab I foarte tânăr la urcarea 
pe tron, la moarte tot ar fi avut peste 80 de ani. 
Documentele nu consemnează o asemenea 
longevitate la nici unul din voievozii români. În 
anul 1290 nu este deci vorba despre Basarab I, ci 
de tatăl său Tihomir, care se suia, probabil, la 
această dată în scaunul lui Seneslau și domnea 
până în anul 1310. Este posibil ca, pentru 
izgonirea tătarilor, Tihomir să fi întreprins și 
unele acțiuni pe linia unificării. Domnia lui 
Tihomir încetează, probabil, la 1310, când îi 
urmează fiul său, Basarab I.
 Acesta își începe acțiunea de unificare și 
întemeiere. Originea lui Basarab I și deci a 
dinastiei instaurate de el, cea a Basarabilor, a fost 
îndelung dezbătută în istoriografie. Oricât de 
diferite, părerile se concentrează spre două 
direcții principale: a autohtoniei; a originii sud-
dunărene. Numele vine de la urmașii unei caste 
nobiliare din Dacia numiți Sarabi. Aceștia ar fi 
dăinuit în anii stăpânirii romane (106-271) în 
„Dacia Felix”, iar după retragerea aureliană ar fi 
continuat să exercite conducerea în Oltenia și 
Hațeg. În procesul cristalizării primelor stătulețe 
feudale, ei și-ar fi extins treptat stăpânirea asupra 
teritoriului de la răsărit de Olt, dând naștere 
statului Țara Românească. Din Basarabii olteni, 
deveniți după întemeiere și munteni, s-ar fi 
desprins două ramuri care ar fi emigrat spre 
Moldova: una s-a așezat întâi în Maramureș și ar 
fi  trecut apoi în Moldova, numindu-se 
Bogdăneștii, alta a trecut direct din Muntenia în 
Moldova, Mușatinii (B. P. Hașdeu); Basarabii 
sunt urmași ai unuia dintre triburile trace din 
Peninsula Balcanică, besii. Aceștia au fost 
romanizați ca toate celelalte triburi tracice sud-
dunărene și aveau capitala la Bessapara, în munții 
Rodopi. Prin secolul al VII-lea, besii ar fi trecut 
în nordul Dunării, contribuind la prosperarea 
elementului romanic de aici (D. Onciul). 
Considerentele de mai sus privesc originea etnică 
a Basarabilor. Cât privește numele de „Basarab” 
(Băsărabă), el este (N. Iorga) de origine cumană, 

dovedind legăturile dintre români și cumani din 
vremea când aceștia au fost prin teritoriile patriei 
noastre. Întemeietorul își va lua un nume de 
rezonanță în epocă de origine cumană. Ion Conea 
admite originea cumană a numelui propusă de 
Nicolae Iorga, dar pe cei care și-au luat numele de 
Basarabi, îi consideră autohtoni și le găsește vatra 
acolo unde și numele este mai răspândit: „…deși 
numele de Basarab poate fi de îndepărtată obârșie 
cumană sau de altă natură, esențial e că vatra 
numelui de Băsărabă pe pământul românesc este 
în Hațeg și Hunedoara” (Ion Conea). Iată însă și 
părerea unui istoric maghiar: „La sfârșitul 
veacului al XIII-lea, familia Basarabilor, cu o 
mână de oameni războinici veniți de pe plaiurile 
dintre Prut și Siret, pe care au locuit cine știe câte 
secole laolaltă cu cumanii, au cucerit poporul 
român aflat pe șesul Dunării, alcătuind acolo un 
sat.” (A. Veress). Conform acestei teorii, 
Întemeietorului i s-ar găsi o altă origine și o nouă 
direcție de „descălecare”. Respingând o astfel de 
interpretare, precizarea distincției dintre originea 
numelui și cea etnică devine cu atât mai necesară. 
Numele Basarabilor, peceneg sau cuman, nu 
implică și originea pecenegă sau cumană a 
acestei familii. Iată două întăriri pertinente: 
„…numele Basarab era un nume propriu, de 
botez, pesemne împrumutat de la Cumani, ceea 
ce nu înseamnă că purtătorii lor erau chiar 
cumani, precum numele slave Vladislav, Mircea, 
Dan, nu înseamnă că avem a face cu domnitori de 
neam slavon” (P. P. Panaitescu); „Faptul că 
Întemeietorul Țării Românești ar purta un nume 
cuman n-ar avea nimic extraordinar. În acest 
domeniu, al numelor de persoane, constatăm în 
toate timpurile și în toate țările influențe străine 
foarte puternice. Relațiile cu stăpânitorii (și doar 
pecenegii și cumanii au stat la noi, după cum am 
spus, peste trei sute de ani), moda, care n-a lipsit 
nici atunci, pot foarte bine explica alegerea unui 
asemenea nume străin. Ceea ce nu scade cu nimic 
românismul lui Basarabă, nici însemnătatea 
faptelor lui” (Constantin C. Giurescu).
 Basarab I începe la 1310 sau în anul 
următor marea acțiune de unificare și întemeiere. 
Nu știm cât a durat această acțiune. Ea se 
desfășoară însă în următoarele condiții interne și 
externe. Pe plan intern, nu toți voievozii și cnezii 
de la sud de Carpați l-au recunoscut de bunăvoie 
pe Basarab I ca „mare voievod”, pentru ca 
procesul de confederare să fie pașnic, astfel că, în 
unele locuri, a fost nevoie de acțiune armată. În 
orice caz, acțiunea lui Basarab I începută în anii 
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1310 – 1311, bazată pe întreaga tradiție de 
organizare politică și luptă, este încununată de 
succese în anul 1324. Pe plan extern scăzuse 
puterea militară a tătarilor și, ca urmare a 
înfrângerii lor în luptele din vremea voievodului 
Tihomir, și pătrunderea lor pe teritoriul 
românesc.
 Cât privește expansiunea statului feudal 
maghiar înspre teritoriile românești, ea a fost 
întreruptă la începutul secolului al XIV-lea prin 
moartea lui Andrei al III-lea (1301), ultimul rege 
arpadian. Criza politică pentru ocuparea tronului 
Ungariei s-a manifestat prin lupta dintre doi 
pretendenți: Otto de Bavaria și Carol Robert din 
dinastia franceză de Anjou. La 1307, Carol 
Robert izbutește să se impună ca rege al Ungariei, 
instaurând și aici dinastia de Anjou (angevină). 
Trei ani mai târziu, când Basarab I se suie pe 
tronul voievodatului argeșean și începe acțiunea 
de unificare, el are condiții favorabile atât din 
partea tătarilor, cât și a noului rege al Ungariei. 
Carol Robert, neexperimentat, necunoscând 
realitățile regatului, o bună perioadă de timp nu s-
a aventurat în războaie și intervenții. Chiar la 
1324, relațiile dintre Basarab I și Carol Robert 
erau bune. Într-un document de cancelarie din 
acest an, Carol Robert îl numește pe Basarab I 
„voievodul nostru transalpin”. Astfel, pentru a 
trăi în pace și a-și putea consolida și dezvolta 
statul abia întemeiat, Basarab I recunoscuse 
suzeranitatea angevinului. Totuși, șase ani mai 
târziu, conflictul se dezlănțuie. Sfătuit de Toma, 
voievodul Transilvaniei, și Dionisie, care 
probabil i-au prezentat regelui posibilitatea 
măririi regatului prin adăugarea „Țării lui 
Basarab”, regele a cedat. Acest element minor a 
coincis cu dorința regelui de a continua vechea 
politică de expansiune.
 O puternică oaste maghiară, în frunte cu 
Carol Robert, pătrunde pe la Severin în luna 
septembrie 1330. În fața înaintării oastei 
maghiare, Basarab I, adept al politicii de pace, 
trimite soli la Carol Robert cu condițiile cele mai 
avantajoase. Dar, Carol Robert refuză și continuă 
înaintarea. În această situație, a unui act clar de 
agresiune și cotropire, Basarab I pregătește țara în 
vederea apărării, rezistenței și luptei. Din felul 
cum a organizat întreaga acțiune se desprind 
tactica de luptă folosită de Basarab I, care 
cuprinde patru aspecte esențiale: a.) retragerea 
din fața dușmanului; b.) pustiirea; c.) hărțuiala; 
d.) alegerea locului favorabil de luptă. Această 
tactică era izvorâtă din realitățile mediului 

românesc și se putea aplica cu succes aici. De 
aceea, în liniile ei generale, va fi folosită de toți 
domnii români luptători. Drumul parcurs de 
oastea maghiară pe parcursul a două luni 
(septembrie – noiembrie 1330) este cunoscut. 
Pătrunzând în țară pe la Severin, străbate Oltenia 
îndreptându-se spre Argeș, capitala lui Basarab. 
Necunoscând bine drumul, fiind curând lipsit de 
posibilitatea aprovizionării, pierzând din 
luptători, Carol Robert se hotărăște în cele din 
urmă să treacă munții pentru a ajunge în 
Transilvania. Este surprins însă în defileul 
Posadei de oastea lui Basarab I.
 În legătură cu identificarea Posadei, în 
istoriografie s-au purtat numeroase discuții, s-au 
emis multe ipoteze. Dificultatea localizării 
Posadei, unde a avut loc marea bătălie din 9-12 
noiembrie 1330, a fost determinată, în primul 
rând, de faptul că la cumpăna munților există mai 
multe „posade” (loc înalt, întăritură).
 Contribuții esențiale au adus Ion Conea, 
în studiul de geografie istorică „Țara Loviștei” 
(1934) și Constantin C. Giurescu (1935), care au 
susținut ca loc de desfășurare a bătăliei Posada 
din Țara Loviștei. Mai recent (1972), Andrei 
Pandrea, pe baza unor indubitabile argumente 
documentare și logice, situează acastă Posadă în 
așezarea numită „Pripoarele Perișanilor” din 
Țara Loviștei.
 Bătălia de la Posada a fost descrisă în 
celebra Cronică pictată de la Viena (Chronicon 
Pictum Vindobonense), alcătuită pe la 1358 de 
canonicul Marcu din Kalt. Deși, prin moartea 
autorului, a rămas neterminată, ea reprezintă o 
istorie a ungurilor din vremuri îndepărtate până la 
domnia lui Carol Robert de Anjou. Textul, 
prelucrarea după Gesta Hungarorum (Faptele 
ungurilor), ne ajută în reconstituirea bătăliei. 
Valoarea cronicii constă însă în primul rând în 
cele peste 150 de imagini zugrăvite în miniatură 
cu o deosebită măiestrie artistică, dintre care două 
înfățișează bătălia. Confruntarea s-a încheiat 
printr-o strălucită biruință a oștii lui Basarab I, 
care a însemnat consfințirea independenței 
statului întemeiat la 1324.
 Numeroși istorici români au subliniat 
însemnătatea și semnificația biruinței de la 
Posada: „În acest sânge se botează neatârnarea 
noastră de unguri” și „…o biruință mare și 
întreagă, vrednică în urmări, fiindcă lupta se 
dădea în direcția naturală a dezvoltării noastre și 
pe pământul nostru ocrotitor pentru ai săi” 
(Nicolae Iorga). Bătălia de la Posada „este de 
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covârșitoare importanță istorică, semnificând 
însuși botezul de sânge al celui dintâi stat român 
independent” (Ioan Lupaș). Această victorie „a 
adus după sine independența completă a statului 
român al Basarabilor față de unguri, înlăturând 
pentru câtăva vreme orice fel de urmă de 
vasalitate de până la această dată” (G. Popa-
Lisseanu); „Victoria strălucită de la Posada arăta 
puterea noului stat românesc și, în același timp,  îi 
asigura o dezvoltare liberă”. (Constantin C. 
Giurescu).
 Însemnătatea biruinței ,  cucerirea 
independenței statului Țara Românească împarte 
de fapt lunga și fructuasa epocă de domnie a lui 
Basarab I în două perioade: 1310-1330; 1330-
1352. Între 1324-1330 și, mai cu seamă în a doua 
perioadă a domniei, până la sfârșitul vieții, 
politica lui Basarab I pe plan intern și extern a fost 
aceea a consolidării statului întemeiat și a 
independenței câștigate prin luptă, organizarea și 
dezvoltarea multilaterală a Țării Românești.
 Pe plan extern, Basarab I a urmărit, ca om 
politic și diplomat, să mențină bune relații cu 
vecinii, așa cum s-a văzut în cazul lui Carol 
Robert prin solia de pace trimisă în ajunul 
Posadei. Strânse legături politice și de rudenie a 
întreținut Basarab I cu vecinii de la sud de 
Dunăre, din țaratele bulgărești. Basarab I îi 
trimite în ajutor lui Mihail, țarul bulgarilor, un 
corp de oaste, împotriva sârbilor în bătălia de la 
Velbujd (28 iunie 1330). Expediția se terminase 
însă cu înfrângerea lui Mihail, care cade pe 
câmpul de luptă. Este unul din motivele pentru 
care Carol Robert a început expediția în 
septembrie și nu în primăvară, deoarece îl socotea 
pe Basarab I slăbit după această înfrângere.
 Biruința de la Posada l-a determinat pe 
Carol Robert să nu mai cuteze a ataca pe Basarab I 
pentru a-i cere tribut până la moartea lui, din 
1342. Cât privește relațiile cu tătarii, se pare că în 
bătălia de la Posada a avut ajutorul armat al 
tătarilor. Dar, aceste relații de conjunctură nu l-au 
făcut pe voievodul român să renunțe la lupta 
împotriva tătarilor începută de Litovoi și 
Seneslau sau Tihomir. În luptele conduse de 
Basarab I, dintre anii 1345-1352 împotriva 
tătarilor, aceștia sunt înfrânți. Nu știm dacă 
înainte de aceste lupte sau ca rezultat al lor 
Basarab I a intrat în stăpânirea teritoriului de la 
nordul gurilor Dunării și a cetății Chilia. Mai 
sigur este că, pierzând mai multe bătălii și fiind 
alungați de pe teritoriul de la sud de Carpați, 
tătarii au cedat sau li s-a impus cedarea acestui 

teritoriu denumit și Bugeac, loc de pătrundere al 
tătarilor din răsărit (hanatul Hoardei de Aur din 
Crimeea) în teritoriile românești. Dar, obținându-
l și adăugându-l procesului de unificare, teritoriul 
acesta va căpăta denumirea de Basarabia (adică 
Țara lui Basarab). Denumirea s-a menținut până 
în anul 1812 când, prin pacea de la București, 
rușii au extins denumirea pentru întreg teritoriul 
dintre Prut și Nistru, de la Cetatea Hotinului până 
la Marea Neagră. Se pare că Basarab I a reușit să 
reia,  pentru Țara Românească,  cetatea 
Severinului, smulsă în anul 1330 în urma atacului 
armatei maghiare. Așadar, Basarab I a dus o 
politică unificatoare în tot timpul vieții sale.
 Pe plan intern, Basarab I s-a îngrijit de 
toate laturile vieții statului. În epoca sa, Țara 
Românească avea o economie înfloritoare, 
dovedită prin faptul că, la 1330, Basarab I putea 
oferi lui Carol Robert de Anjou, ca una dintre 
condițiile menținerii păcii, suma de 7000 de 
mărci de argint (1680000 de dinari), o sumă 
considerabilă pentru vremea aceea. Pe plan 
politic, după întemeierea statului, îi lărgește 
hotarele și îi asigură independența. „Poporul care 
nu izbutește să întemeieze un stat sau care nu e în 
stare să și-l păstreze, își riscă însăși ființa sa 
etnică… Statul e garanția dezvoltării optime a 
unui  popor,  dec i  pu tem ușor  în țe lege 
însemnătatea faptei lui Basarab...” (Constantin C. 
Giurescu, Dinu C. Giurescu). El a organizat statul 
întemeiat printr-un aparat de stat incipient, dar 
eficient, menit să corespundă cerințele interne și 
externe ale acelei vremi. Organizează temeinic 
„oastea cea mare”, oastea populară, în care 
elementul țărănesc are rolul hotărâtor. 
 Pe planul vieții dinastice, el este începător 
de dinastie. Urmașii, familia lui au adoptat 
numele său personal: familia Basarabilor. Viața 
religioasă a stat în centrul atenției Întemeietorului 
pe linia menținerii și dezvoltării credinței 
românești de tradiție, ortodoxismul. În condițiile 
ofensivei catolicismului, deși tolerant față de 
acesta, el apără tradițiile ortodoxismului. Actul 
ctitoricesc al lui Basarab I, în privința 
așezămintelor religioase, n-a fost mai puțin 
important, reliefat mai ales în cetățile de scaun 
Câmpulung și Curtea de Argeș. În actul 
ctitoricesc, de cultură, ca și în cel politic, 
diplomatic și militar l-a avut alături pe fiul său, 
Nicolae Alexandru pe care l-a asociat la domnie, 
se pare din 1342. Basarab I este ctitor al Bisericii 
Negru-Vodă din Câmpulung și al Bisericii 
Domnești din Curtea de Argeș. Acest al doilea 
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așezământ a fost început de Basarab I, dar n-a 
apucat să-l vadă terminat. El va fi tencuit și pictat 
sub urmași.
 Cât privește familia lui Basarab I, soția, 
Doamna Marghita, a fost de credință catolică. 
După tradiție, biserica Sân Nicoară din Curtea de 
Argeș (de rit catolic) este ctitoria Marghitei 
Doamna. Basarab I a avut cu Marghita două fete: 
Teodora și Ruxandra. Teodora a fost măritată cu 
țarul Bulgariei de la Vidin, Alexandru, nepot și 
coregent al  țarului  Mihail .  Mai târziu, 
călugărindu-se, va lua numele Teofana (iubitoare 
de Dumnezeu). Ruxandra a fost soția regelui 

Serbiei, Ștefan Uroș III. A avut ca fiu pe Nicolae 
Alexandru care, în timpul vieții, îl va urma la tron 
(C. Gane). Basarab I moare în anul 1352 și este 
înmormântat la ctitoria sa de la Câmpulung. 
 Personalitatea lui Basarab I este de primă 
mărime în galeria iluștrilor voievozi români, iar 
opera lui grandioasă și, mai ales, cu urmări 
esențiale pentru evoluția țării. Întemeietor de țară, 
om politic și diplomat, conducător militar și 
tactician, ctitor de așezăminte, Basarab I merită 
pe deplin epitetul de „cel Mare” pe care i l-a 
conferit istoria.

Bătălia de la Posada
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100	de	ani	de	la	nașterea	lui	Iosif	Uglar

Prof.	dr.	Ioan	CORNEANU

    amenii sunt trecători, dar, din păcate,nu 
toți trecătorii sunt oameni. Iosif Uglar a fost un 
trecător care a lăsat în urma lui înfăptuiri ce vor 
rămâne ca mărturisire trainică pentru județele 
Maramureș și Satu Mare. Autorul acestui studiu 
consideră că Iosif Uglar poate fi socotit printre cei 
mai mari voievozi din Maramureș și Satu Mare.
 Din păcate, în zilele noastre este o 
„obișnuință” foarte gravă de a se vorbi și a scrie 
urât și umilitor despre personalitățile cu funcții de 
răspundere din perioada orânduirii socialiste (nu 
comunistă n.a.), așa cum se scrie în presă și se 
vorbește la televiziune. Este interzis și să vorbești 
despre socialism. Nici într-o țară fostă socialistă 
nu se insistă atât de mult ca la noi, în România, 
asupra a tot ce a fost rău. Să scrii „România 
Comunistă” este o blasfemie! Cum poate fi scrisă 
o țară cu asemenea epitet? România e patria 
tuturor românilor, din interior și din exterior. În 
România nu s-a înfăptuit „comunismul”. Această 
orânduire nu a fost realizată nicăieri în lume. 
Comunismul este o „himeră” care nu a existat și nu 
va exista niciodată în lume. Partidele marxist-
leniniste se foloseau de comunism pentru 
manipularea oamenilor. Nicolae Ceaușescu nu a 
scris și nu a vorbit niciodată că în România se 
construiește societatea comunistă. În aceste 
condiții, de ce este atâta înverșunare în mass-
media scrisă și vorbită? Dictatura și cultul 
personalității au fost reale. Nu se poate ca o forță 
politică să gândească în locul unei națiuni, fie el și 
Partidul Comunist Român, lichidându-se opoziția, 
care a fost înăbușită încă din fașă.
 Renunțarea la trecut în istoria fiecărei țări 
este o greșeală fundamentală. A se spune că 
trecutul trebuie „șters din istorie”, că ceea ce 
contează este prezentul și viitorul, această poziție 
este „extrem de dăunătoare”. A construi prezentul 
fără a lua ce a fost bun în trecut este o greșeală 
capitală. O adevărată istorie trebuie să cuprindă și 
trecutul, cu toate greșelile sale, ele trebuie să fie 
eliminate, numai așa se poate construi prezentul și 
se poate prevedea viitorul unei națiuni. 
 Pentru fiecare orânduire socială au existat 
și conducători de excepție. Așa a fost și în 
orânduirea socialistă. Au fost personalități care au 
condus competent destinele României. Printre 

aceste personalități se numără și Iosif Uglar, 
maramureșean și sătmărean totodată.
 La 30 decembrie se vor împlini 100 de ani 
de la nașterea lui Iosif Uglar, personalitate 
marcantă a Maramureșului și Sătmarului, 
rămânând în istoria celor două județe ca un om de 
aleasă omenie, care a ținut cont, în întreaga lui 
activitate, de faptul că bunăstarea unei țări depinde 
în mare parte de calitățile și comportamentul 
cetățenilor săi. „Omul sfințește locul” era deviza 
după care se orienta întotdeauna Iosif Uglar. Ea 
rămâne și astăzi o pârghie importantă și eficientă 
prin care trecutul se leagă de prezent, iar prezentul 
își proiectează orientări valorice spre viitor.
 Iosif Uglar s-a născut în localitatea 
Ferneziu, din județul Maramureș, la 30 decembrie 
1920, și a decedat la 11 august 2006, la Baia Mare.
 În arhiva personală păstrez multe 
documente cu privire la viața și activitatea lui Iosif 
Uglar. Eu am fost șeful lui de cabinet, când a 
activat în cele mai înalte funcții din județul Satu 
Mare. De mai multe ori mi-a confiat că este de 
etnie germană, „țipțer”, și nu ungară. Chiar mi-a 
vorbit despre o lucrare intitulată: „Legenda 
Țipțerilor din Maramureș”, scrisă de Ludwig 
Borcuțean, în engleză „Țipțer Of Maramureș 
legend”. În această lucrare se arată că „țipțerii” au 
fost aduși de administrația austriacă în a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea în zona Vișeu, cu 
scopul exploatării sării și a lemnului. Dintre acei 
coloniști au făcut parte și strămoșii săi. La început, 
numele lui a fost „Ugler”, însă, după o anumită 
perioadă, s-au făcut mari presiuni de trecere la 
etnia ungară. Părinții săi au ajuns, împreună cu alți 
„țipțeri”, lucrători la topitoria de plumb Phönix 
din Baia Mare. În această localitate s-a născut Iosif 
Uglar și alți frați ai lui de toată omenia.
 Întreaga lui pregătire culturală și școlară s-
a realizat în limba română. Cum la Ferneziu trăiau 
și unguri, a învățat și limba maghiară. S-a căsătorit 
cu o frumoasă fată, Leontina, din familia 
românească Șerban. Au avut două fete: Leontina și 
Dorica. 
 Trăind în mediul muncitoresc la Ferneziu, 
încă de tânăr, Iosif Uglar a fost atras și implicat în 
mișcarea muncitorească. Astfel, în anul 1945, 
după eliberarea Româmiei de sub dominația 

O
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nazisto-horthyistă, Iosif Uglar a devenit membru 
al Partidului Comunist Român. 

Leontina și Iosif Uglar

 Din documentele pe care le dețin, rezultă 
că în perioada 1934 – 1938, a fost ucenic dogar la 
Topitoria de Plumb din Ferneziu, iar după Dictatul 
de la Viena din 30 August 1940, a fost încorporat 
în armata Ungariei horthyste în Regimentul 3 
Cavalerie Husari, cu sediul în Oradea, apoi a fost 
detașat la atelierul de tâmplărie al unei unități 
industriale din Munkacs. În luna mai 1944, a fost 
trimis pe front în orașul Lulineț, regiunea lacurilor 
Peripet, apoi a fost retras în orașul Kemet. După 
eliberarea României de sub ocupația horthysto-
nazistă, la 25 octombrie 1944, unitatea militară din 
care a făcut parte s-a dezmembrat, iar soldații și 
ofițerii au plecat fiecare la casele lor.

În primele luni ale anului 1945 revine la 
Topitoria de Plumb din Ferneziu, unde, în luna 
februarie 1945, se înscrie ca membru al Uniunii 
Tineretului Comunist, apoi, în martie 1945, se 
înscrie ca membru al Partidului Comunist Român.

Din luna martie 1945, Iosif Uglar a fost 
ales ca membru al Comitetului de Partid de la 
Topitoria de Plumb din Ferneziu, în care au intrat 
și membrii de partid și membrii U.T.C., datorită 
faptului că numărul lor era destul de mic. 
Secretarul General al Uniunii Tineretului 
Comunist din România era Nicolae Ceaușescu. 
Așa s-au cunoscut cei doi tineri U.T.C.-iști și 
comuniști.

Pe la mijlocul anului 1946, Iosif Uglar a 
fost ales ca Secretar al Organizației Tineretului din 
Ferneziu, apoi ca Secretar al Comitetului de Plasă 
Baia Mare.

În anul 1946 ajunge instructor al 
Comitetului Județean Bihor al Tineretului 

Progresist și responsabil cu probleme de 
propagandă la Comitetul de Partid din plasa Baia 
Mare, până în anul 1950. A mai îndeplinit și 
funcția de șef de secție organizatoric la Comitetul 
Raional de Partid Baia Mare.

În perioada 1950 – 1958, a îndeplinit 
funcția de Prim Secretar al Comitetului Raional de 
Partid Baia Mare, iar din anul 1965 a fost Prim 
Secretar al Comitetului Regional de Partid 
Maramureș.

Iosif Uglar a fost un conducător iubit de 
oameni. deoarece avea un comportament modest 
și omenos. De multe ori venea la birou cu cizme de 
cauciuc, de unde vizita șantiere de construcții, 
unități industriale și agrare, pentru a se convinge 
personal cum se îndeplineau obiectivele de 
investiții industriale, agricole, transport. Vreau să 
știe populația sătmăreană că județul Satu Mare a 
cunoscut o dezvoltare armonioasă abia după 
reorganizarea teritorial-administrativă din 1968, 
când s-a renunțat la modelul sovietic de regiuni și 
raioane și s-a trecut la vechea administrație 
românească, la județe, municipii, orașe, comune și 
sate. Până atunci, principalele fonduri de investiții 
erau îndreptate spre Baia Mare, un puternic centru 
minier și forestier.

De câteva ori mi-a spus cum a fost chemat 
la Nicolae Ceaușescu, pentru a fi trimis la Satu 
Mare, ca Prim Secretar al Comitetului Județean 
P.C.R. și Președinte al Consiliului Popular 
Județean Satu Mare. Am să redau din memorie 
cele spuse. Nicolae Ceaușescu l-a cunoscut bine 
pe Iosif Uglar, încă de când au activat ca tineri în 
Uniunea Tineretului Comunist. La întâlnire au fost 
numai ei doi. Nicolae Ceaușescu l-a primit cu 
multă prietenie și i-a spus: „Dragă Uglar, pentru că 
te știu de foarte multă vreme și sunt mulțumit de 
modul în care te achiți de îndatoririle care ți-au 
revenit la Baia Mare, pe care, dintr-un orășel, l-ai 
făcut un centru de județ modern. M-am gândit să-ți 
propun să te duci la Satu Mare, județ care are mare 
nevoie de un om harnic și cinstit. Ce părere ai?” 
Iosif Uglar a răspuns: „Mă bucură aprecierea 
dumneavoastră și vă asigur să fac o treabă bună”. 
În continuare, Iosif Uglar îmi spunea: „Apoi. 
Nicolae Ceaușescu s-a ridicat de la masă, a venit 
spre mine și ne-am îmbrățișat, ne-am strâns 
mâinile, apoi m-a condus până la ușă, după care 
ne-am despărțit. M-am reîntors la Baia Mare, am 
discutat cu familia și cu Blaj, care a rămas în 
funcție la Maramureș, după care am plecat la Satu 
Mare. La Satu Mare am fost așteptat de Ioan 
Ienciu, Gheorghe Darida, Doina Donuțiu, 
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Gheorghe Govor, Ioan Foriș și alți oameni de 
ispravă și am pregătit Conferința Județeană de 
Partid și sesiunea Consiliului Popular Județean”.

În anul 1968, la Conferința Județeană de 
Partid, Iosif Uglar a fost ales ca Prim Secretar al 
Comitetului Județean de Partid Satu Mare și 
Președinte al Sfatului Popular Județean. A mai 
funcționat și ca membru al Consiliului de 
Conducere al Curții Superioare de Control 
Financiar, apoi ca Vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Dezvoltării Economice și Sociale.

Marele examen pentru Iosif Uglar a fost în 
anul 1970, când apele învolburate ale râurilor 
Someș, Crasna şi Tur s-au revărsat peste diguri, 
provocând mari daune materiale și umane pe 
malul drept al râului Someș.

Viitura cea mai mare de pe râul Someș a 
fost în ziua de 14 mai 1970, când digurile de la 
Odoreu s-au rupt, iar la Satu Mare acest fenomen 
s-a petrecut la Bercu Roșu. De reținut că apa 
Someșului a depășit cu un metru digurile, iar cel 
din dreapta a cedat.

A fost o noapte de coșmar. Lumina 
electrică s-a întrerupt. Oamenii nu mai știau 
încotro să fugă din calea apelor învolburate. 
Avertizările au fost date din timp, atât la nivel de 
județ, cât și la comune fiind constituite 
comandamente. Oamenii au umplut mii de saci cu 
pământ pentru a le pune pe diguri, însă apa 
învolburată i-a înlăturat.

După anul 1989, unii foști „comuniști 
înfocați” din presa sătmăreană și unii intelectuali, 
au scris „minciuni sfruntate”, ei s-au dezbrăcat de 
hainele socialiste, pentru a se spăla de păcate, 
scriind că digul de pe malul drept al râului Someș a 
fost detonat din ordinul lui Iosif Uglar și al lui 
Maria Zidaru, pentru a apăra partea stângă a 
Sătmarului de inundații.

În acele condiții grave, Iosif Uglar l-a 
informat pe Nicolae Ceaușescu de catastrofa de la 
Satu Mare, care a mobilizat armata și toate 
ministerele pentru a veni la Satu Mare. În 16 mai 
1970, Nicolae Ceaușescu s-a deplasat la Satu Mare 
pentru a constata marile distrugeri și pierderea de 
vieți omenești. Nicolae Ceaușescu, încălțat cu 
cizme de cauciuc, s-a deplasat printre oameni, a 
discutat cu ei și i-a îmbărbătat, asigurându-i că 
Statul Socialist va fi alături de ei, și la bine și la 
greu. A stat în Satu Mare până în 17 mai. A avut 
mai multe întâlniri de lucru cu ministerele 
prezente și, pe loc, s-a hotărât ca familiile 
sinistrate să primească 20.000 de lei, haine, 
corturi, alimente, apă. Putem spune că pentru două 

zile Nicolae Ceaușescu a fost un adevărat 
sătmărean. În 17 mai, s-a reîntors la București, nu 
înainte de a transmite ministerelor că Iosif Uglar îl 
va reprezenta în orice situație și cerea ca să fie 
ascultat cuvântul lui și măsurile impuse să fie 
executate fără nici o șovăire.

Revenirea la normal a fost o muncă uriașă, 
în care a fost antrenată întreaga populație 
sătmăreană, armata, Ministerul de Interne, gărzile 
patriotice, formațiunile de pregătire militară a 
tineretului, cadrele medicale și sanitare, unități 
economice neafectate, industriale și agricole. Ioan 
Ienciu era prim-vicepreședinte. A avut mari 
răspunderi în a asigura sinistraților toate cele 
necesare. Din luna mai și până în luna noiembrie 
1970, toate familiile de sinistrați au avut spațiu de 
locuit. În fiecare zi, Iosif Uglar dădea raport lui 
Nicolae Ceușescu cum sunt înlăturate și reparate 
marile pagube ale inundațiilor.

Iosif Uglar a mai îndeplinit și alte funcții 
de mare răspundere, precum: secretar al C.C. al 
P.C.R. ,  membru al  Consil iului  de Stat , 
vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, apoi a fost 
deputat în Marea Adunare Națională din 1952 și 
până în 1989.

Ca studii: Școala Superioară Lomonosov 
din Moscova, Facultatea de Economie la 
Academia de Științe Sociale și Politice și 
Facultatea de Științe Economice București.

Ca apreciere față de munca desfășurată în 
Societatea Socialistă din România, a fost distins 
cu: Ordinul Muncii clasa a III-a; Medalia a V-a 
aniversare a Republicii Populare Române; 
Ordinul Steaua Republicii Populare Române clasa 
a V-a; Ordinul 23 August clasa a IV-a; Ordinul a 
40-a aniversare de la înființarea Partidului 
Comunist Român; Ordinul Muncii clasa I; 
Medalia a X-a aniversare a Forțelor Armate a 
Republicii Populare Române; Medalia a XX-a 
aniversare de la Eliberarea României de sub 
dominația nazisto-horthystă; Ordinul Steaua 
Republicii Populare Române clasa a III-a; Ordinul 
Tudor Vladimirescu clasa a III-a; Ordinul Steaua 
Republicii Socialiste România clasa a II-a; Erou al 
Muncii Socialiste (în județul Satu Mare a mai avut 
această decorație Maria Zidaru); Medalia de aur 
Secera și Ciocanul; Ordinul 23 August clasa I.

Iosif Uglar avea o aplecare sufleteacă 
asupra minerilor. De mai multe ori am fost 
împreună la înmormântarea unor prieteni mineri. 
La sosirea noastră, fanfara minerilor a cântat cea 
mai de jale melodie, „Imnul Minerilor”. Iosif 
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Uglar plângea și se întreținea cu familiile 
îndoliate, cărora le dădea și unele sume de lei.

După lovitura de stat din decembrie 1989, 
Iosif Uglar s-a reîntors la casa părintească de la 
Baia Mare. Nu a avut venituri din ce să trăiască 
decât pensia de mizerie pe care a primit-o. 
Norocul său a fost că frații și nepoții lui îl ajutau cu 
produse alimentare. Și noi, cei din Satu Mare, l-am 
vizitat de mai multe ori. De fiecare dată i-am dus 
alimente. Ne primea cu lacrimi în ochi, spunând că 
sătmărenii nu l-au uitat.

Au început și alte greutăți: cheltuielile 
gospodărești la care nu putea face față. Spre 
sfârșitul vieții, a vândut casa părintească și a 
cumpărat o garsonieră, unde a decedat.

La ceremonia religioasă de înmormântare 
de la Baia Mare, a fost prezentă și o delegație 
sătmăreană: Ioan Corneanu, Vasile Moiș, Mihai 
Macioca, Kuki Adalbert, Vasile Cădaru și alte 
persoane din Satu Mare. Am rămas cu un gust 
amar că din Baia Mare nu a participat nici o 
persoană cu funcție de răspundere din perioada 
socialistă. Despre viața și activitatea celui dispărut 
am vorbit doar eu. La întrebarea noastră, de ce nu 
sunt prezente unele personalități? Oamenii simpli 
ne-au relatat că le este teamă să nu fie fotografiați 
și amintiți în presă, ca foști ceaușiști și 
nomenclaturiști.

După 8 ani de la decesul lui Iosif Uglar, am 
avut o întâlnire cu Kuki Adalbert, care mi-a fost 
vecin. M-a informat că s-a deplasat la Baia Mare 
pentru ca să vadă în ce stare se menține mormântul 
lui Iosif Uglar. Cu tristețe, m-a informat că l-a 
găsit într-o stare groaznică. În această situație, în 
altă deplasare la Baia Mare, a dus cu el doi meșteri 
și materiale de construcţie pentru a face reparațiile 
necesare. Era foarte supărat că foștii colegi ai lui 
Iosif Uglar din Baia Mare nu dădeau nici o atenție 
mormântului, lăsându-l în paragină, însă 
sătmărenii i-au acordat un mare respect.  

Putem spune că el s-a bucurat de apreciere 
din partea tuturor locuitorilor de la orașe și sate, 
muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, indiferent 
de etnia lor. Peste tot era primit cu respect. Iosif 
Uglar participa la adunările organizate pe comune, 
unde le vorbea despre nevoia respectului pentru 
pământ, pe care îl considera cea mai de preț avuție 
națională. A fost promotorul Sâmbrei Oilor, căreia 
i-a dat o conotație națională, păstrătoare a vechilor 
tradiții din Țara Oașului. Îmi amintesc că, într-o 
perioadă, Ministerul Silviculturii a interzis 
recoltarea din păduri a fructelor de pădure și a 

ciupercilor. După sesizarea țăranilor, l-a chemat 
pe Ionel Pop, directorul silviculturii din județ și i-a 
spus: „Ionel, cine a dat acest ordin?”, cel întrebat 
răspunzând că ministrul. În condiţiile în care la 
discuție au participat și alte cadre de conducere 
din județ, Iosif Uglar i-a spus: „Să îi spui 
ministrului că în județul Satu Mare nu se va aplica 
acest ordin până când Iosif Uglar va fi în funcție. 
Să nu oprim țăranii de la o îndeletnicire pe care o 
practică de milenii ca o tradiție păstrată din 
perioada lui Burebista și Decebal. Am să raportez 
lui Nicolae Ceaușescu despre această anomalie.”

Apropierea de sătmăreni se vede și din 
discuția avută cu fiica lui, Dorica, ca după moartea 
sa, documente, fotografii, mobilier etc. să fie 
donate Muzeului Județean Satu Mare, ceea ce s-a 
și realizat. Această donație înseamnă foarte mult, 
ca respect față de cultura sătmăreană din partea 
unui conducător cu față umană din perioada 
orânduirii socialiste. Apoi, din inițiativa 
„Informației zilei”, prin artista Oana Păcuraru, s-a 
realizat o expoziție deosebit de reușită privind 
„construcția de beton” a Centrului Civic 
sătmărean.

În concluzie, se poate aprecia că epoca 
socialistă nu poate fi privită în alb și negru. Ea nu 
poate fi scoasă din istoria noastră națională în 
întregime. Au fost oameni în conducere care ne fac 
cinste, așa cum a fost Iosif Uglar. Acest nume se 
poate spune că face parte, la o altă scară valorică, 
dintre cei mai de seamă voievozi ai Sătmarului și 
ai Maramureșului. Ca cetățean român de etnie 
„țipțer”, a intrat definitiv în istoria Sătmarului ca 
un Adevărat Patriot Român.

Am scris că Iosif Uglar provine dintr-o 
familie muncitorească din Ferneziu, cu multe 
nevoi. După o viață întreagă pusă în slujba 
Poporului Român, a decedat tot într-o asemenea 
stare. Dreptate-i asta? Oriunde te găsești, dragă 
Iosif Uglar, să știi că figura ta luminoasă și 
meritele tale vor dăinui mereu și în Istoria Locală a 
județului Satu Mare. Meriți măcar ca o stradă din 
municipiul Satu Mare să-ți poarte numele.

Historia magistra vitae est, spun latinii. Să 
o prezentăm așa cum a fost și nu trunchiată după 
interesele unor persoane vândute și trădătoare, fie 
ei istorici sau politicieni. Noi considerăm că a 
venit timpul să fim conduși de oameni competenți 
și de caracter și nu de stăpâni. Am fost destule 
secole slugile altora pe propriul nostru sfânt 
pământ românesc.

91



Ideologia	ca	supremație	divină

Daciana	ROMAN	
elevă	la	C.	N.	„Mihai	Eminescu”

      e aproximativ 300 de ani, neîncrederea 
în religii teiste devine din ce în ce mai pronunţată, 
expansiunea secularismului capătă dimensiuni 
din ce în ce mai mari. Dar dacă vorbim despre 
religiile legii naturale, modernitatea este 
reprezentativă epocii bigotismului religios, a 
asiduităţii misionare fără precedent şi a celor mai 
sângeroase războaie religioase. Epoca modernă a 
fost spectatoarea ascensiunii unui număr 
impresionant de noi religii ale legii naturale, 
precum liberalismul, capitalismul, comunismul, 
nazismul şi naţionalismul. Aceste credinţe 
preferă termenul de „ideologii”, nu se referă la ele 
însele ca fiind religii. E doar un exerciţiu 
semantic. 

Dacă o religie este un sistem de norme şi 
valori umane care se întemeiază pe credinţă într-o 
ordine supraumană, atunci comunismul sovietic 
nu a fost departe de a îndeplini condiţiile unei 
religii. În timp ce budiştii cred că legea naturii a 
fost descoperită de Siddartha Gautama, 
comuniştii cred că legea naturii a fost descoperită 
de Karl Marx şi Friedrich Engels. La fel ca şi alte 
religii, comunismul are scripturile sale sfinte şi 
cărţile profetice, precum „Das Kapital” a lui 
Marx, care prevedea că istoria urma să se încheie 
odată cu victoria inevitabilă a proletariatului. 
Comunismul avea sărbătorile şi ceremoniile sale, 
cum sunt Revoluţia din Octombrie şi 1 Mai. Avea 
teologi experţi în dialectica marxistă şi fiecare 
unitate din cadrul armatei sovietice opera cu un 
capelan, cunoscut sub numele de comisar, care 
supraveghea evlavia de care dădeau dovadă 
soldaţii şi ofiţerii. Comunismul avea martiri, 
războaie sfinte şi erezii precum troţkismul. 
Comunismul sovietic era o religie fanatică şi 
misionară. 

Aşa cum un budist îşi pune avid speranţa 
în zeităţi hinduse şi aşa cum un monoteist crede 
într-un singur Dumnezeu, la fel şi americanul 
tipic al zilelor noastre este simultan un 
naţionalist. Un capitalist adept al pieţei consideră 
că urmărirea propriului profit, individualismul şi 
competiţia deschisă sunt condiţii favorabile 
prosperităţii societăţii. Un umanist liberal crede 
că oamenii au fost înzestraţi inerent cu anumite 
drepturi inalienabile. Teoria relativităţii, spre 

exemplu, nu este o religie, fiindcă nu există 
norme şi valori umane care să se întemeieze pe ea. 
Fotbalul nu este o religie deoarece regulile 
jocului nu reflectă edicte supraumane. 
 Religiile teiste gravitează în jurul unui 
cult al zeilor. Religiile umaniste venerează 
umanitatea şi pe Homo sapiens. Umanismul îl 
plasează pe Homo sapiens în centrul tuturor 
întâmplărilor, ilustrându-l ca pe o figură unică şi 
sacră, fundamental diferită de natura celorlalte 
animale şi fenomene. Umaniştii cred că binele 
suprem este binele omului şi restul formelor de 
existenţă sunt doar unelte create în scopuri 
prolifice vieţuirii umane. Aceştia afirmă că, dacă 
ne confruntăm cu dileme etice sau politice, 
trebuie să pătrundem înăuntrul fiinţei noastre, să 
identificăm vocea lăuntrică, a umanităţii, şi s-o 
ascultăm. Principalele comandamente ale 
umanismului liberal sunt menite să protejeze 
libertatea acestei voci interioare împotriva 
oricărei intruziuni sau lezări. Aceste imperative 
sunt cunoscute în plan colectiv ca „drepturile 
omului”. Drept urmare, liberalii militează pentru 
combaterea torturii şi a pedepsei cu moartea. La 
începuturile Europei moderne, se considera că 
ucigaşii violează şi destabilizează ordinea 
cosmică. Criminalul era executat public în scopul 
reinstaurării echilibrului cosmic. Londonezii şi 
parizienii îşi petreceau timpul liber asistând la 
execu ţ i i l e  pub l i ce ,  aceas t ă  ac t iv i t a t e 
reprezentând pentru ei o formă de distracţie. În 
Europa contemporană, omuciderea e văzută ca o 
violare a naturii sacre a umanităţii. 
 O altă componentă fundamentală este 
umanismul socialist. Socialiştii consideră că 
umanitatea are o dimensiune colectivă mai 
degrabă decât individualistă. Ei atribuie însuşiri 
sacre speciei umane, la nivel de întreg, spre 
deosebire de liberali, care atribuie aceste 
caracteristici individului, vocii interioare a 
acestuia. Umanismul liberal centralizează 
libertatea individului în timp ce scopul 
umanismului socialist este echitatea tuturor 
indivizilor, formând astfel un întreg. Conform 
socialiştilor, inegalitatea este cea mai gravă 
blasfemie împotriva sanctităţii umanităţii, fiindcă 
privilegiază trăsături marginale în dauna esenţei 
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lor universale. De exemplu, atunci când bogaţii 
sunt privilegiaţi în raport cu săracii, conferim o 
valoare mai mare banilor decât esenţei universale 
a tuturor oamenilor, care e aceeaşi pentru bogaţi şi 
săraci.
 Nietzsche a afirmat că Dumnezeu e mort, 
în sens figurativ, pentru a exprima ideea că 
iluminismul a ucis posibilitatea credinţei în zeii 
veneraţi anterior. Odată cu popularizarea 
ideologiilor, zeii au pierdut teren, prioritizate 
fiind sursele de credinţă integrate în spectrul 
ideologic. Multiplicarea şi diversificarea 

punctelor de referinţă au dus la tranşarea 
populaţiei pe segmente despărţite de linii din ce în 
ce mai îngroşate. Orice bulă fanatică ţinteşte 
regresul şi pervertirea restului de bule, iar 
elementul extremist persistă  în orice bulă. 
 Un război rece, subtil, e în desfăşurare 
constantă, armele sunt încărcate la fiecare idee şi 
bombele sunt detonate la fiecare contradicţie. 
Atunci când individul face din idee ideologie şi 
din credință religie, frânghiile echilibrului şi 
raţiunii se rup şi totul se destramă.
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Secolul	XX	a	fost	sub	dominația	Americii,
Secolul	XXI	este	deja	sub	dominația	Chinei

Dr.	ing.	Luminiţa	Cornelia	ZUGRAVU

   răim în mijlocul celui de-al Treilea 
Război Mondial fără să știm! Lumea de azi nu 
reprezintă altceva decât câmpul de luptă al celui 
de-al Treilea Război Mondial.  
 Adevărul este că țările nu pot fi supuse 
prin violență, dar pot fi cucerite economic. Acest 
lucru a fost înțeles de către Germania și China, 
astfel că cele două state au intrat în cel de-al 
Treilea Război Mondial. Lumea de azi nu 
reprezintă altceva decât câmpul de luptă al celui 
de-al Treilea Război Mondial.   

Vietnamul nu ar fi putut fi niciodată 
îngenucheat de către S.U.A., acestea nu ar fi putut 
niciodată subjuga poporul vietnamez și nu ar fi 
putut să-i impună prin violență un regim politic.  
La fel ca în Evul Mediu, țările sunt cucerite, 
popoarele sunt subjugate, asuprite și astăzi, însă 
nu prin violență, ci prin mijloace pașnice.
 În lumea actuală se disting două mari 
strategii, două linii de abordare a viitorului.   
Prima metodă, cea americană, păstrează linia 
ideologică clasică, aceea a controlului și 
dominației cu ajutorul armatei.       

A doua metodă, metoda chinezo-
germană, merge pe o cale nonviolentă, pe o cale 
pașnică, dar promițătoare de succes.
 America nu a reușit să învețe de la istorie 
că nicio cucerire prin forță nu rezistă timpului, că 
popoarele nu pot fi cucerite prin forță. Acesta este 
tributul pe care îl plătește America lipsei de 
istorie, de cultură, de civilizație, de înțelepciune.        
Chinezii și germanii au învățat de la istorie că e 
mult mai ieftin și mai trainic să cumperi o țară 
decât să o bombardezi și să o distrugi. Ei au plecat 
de la observarea naturii umane.  
 S.U.A. au pierdut în fapt rolul de 
conducător al lumii... Modul barbar de dominație 
a lumii practicat de americani se întoarce 
împotriva lor.
 „Cui îi ești dator, te cam ia peste picior!”
 Cum să-și impună S.U.A. deciziile în fața 
Chinei când guvernul american datorează peste 
1000 de miliarde de dolari Chinei, deci cum să 
mai poată conduce lumea?! 
 Mai poate manipula S.U.A. voturile în 
O.N.U. și în Consiliul de Securitate când toți 
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votanții datorează bani Chinei? Poți să refuzi 
China când ești păsuit la plata datoriei? Poți să 
refuzi China, când China este cel mai important 
cotizant la F.M.I. și toată planeta este datoare 
vândută la F.M.I.?    
 Cum s-a ajuns aici? Strategia luminată și 
înțelepciunea conducătorilor chinezi de la Deng 
Xiao Ping încoace au condus la această nouă 
ordine mondială. China a ales drumul muncii și al 
sacr i f ic i i lor  în  ul t imele  două deceni i . 
Conducătorii chinezi au sacrificat bunăstarea 
poporului în favoarea creșterii puterii statului 
chinez. Această acumulare de putere s-a realizat 
pe spatele chinezilor de rând care au muncit până 
la  epuizare  pentru o farfur ie  cu orez.    
În ultimii 20 de ani China a produs ieftin și a 
exportat într-un ritm susținut către societățile de 
consum din lumea occidentală. 
 Astăzi, statul chinez beneficiază de sume 
uriașe provenite din exporturi și limitează 
importurile la strictul necesar. China exportă mult 
mai mult decât importă, ceea ce a condus, în 
ultimele două decenii, la creșterea an de an a 
excedentului balanței comerciale. China 
acumulează, atrage bogățiile lumii de două 
decenii. Un fluviu uriaș de comori se revarsă 
asupra Chinei grație excedentului balanței 
comerciale.     
 C e  î n s e a m n ă  d e f i c i t u l  b a l a n ț e i 
comerciale? O țară care importă mai mult decât 
exportă crează un fluviu de bani care curge din 
țară, așa cum se scurge apa printre degete – cel 
puțin din punct de vedere teoretic – în perioada 
respectivă sunt mai puțini bani (valori) în țara 
respectivă. Dacă deficitul nu este datorat 
investițiilor în tehnologie care să asigure într-un 
termen scurt inversarea balanței comerciale, țara 
respectivă pierde bogăție, pierde avuție națională 
și, în timp, în termeni reali, scade nivelul de trai al 
poporului. Acest fapt nu se vede, nu este palpabil, 
nu se poate simți concret, imediat. Dar dacă dintr-
o țară ies an de an valori (bani)... cu timpul, cel 
puțin în termeni teoretici, rămân tot mai puține 
valori (bani).    
 Această stare de fapt poate fi compensată 
prin intrări de bani (valori) proveniți din investiții 
străine, din repatrierea de numerar de la cei care 
muncesc în străinătate, sau prin credite 
internaționale, ceea ce înseamnă că-și fură 
singuri căciula. Investițiile străine, deci aportul 
de capital străin este în fapt un rău mai mare decât 

deficitul balanței comerciale.   
 Investițiile străine înseamnă cumpărări de 
terenuri, de exemplu și atunci ai mai pierdut o 
bucățică de țară... cumpărări de resurse și 
zăcăminte minerale și așa ai mai pierdut o 
bucățică de țară. . .  fără tancuri  ș i  fără 
bombardamente. Aceste investiții străine 
înseamnă fabrici și uzine care crează profituri, 
bani (valori) care PLEACĂ DIN ȚARĂ LA 
SFÂRȘITUL FIECĂRUI AN. Pe moment, 
investițiile străine sunt un factor pozitiv: intrări 
de capital, locuri de muncă, etc. Investițiile 
străine, pe termen mediu și lung, înseamnă fluvii 
prin care se scurge avuția țării ducând la scăderea 
nuvelului de trai al poporului. De ce? Pentru că 
profitul realizat prin investițiile străine este 
repatriat și de cele mai multe ori nu este nici 
măcar impozitat.    
 Nu spun toate acestea ca pe ceva rău, ci 
doar ca pe o constatare. China și Germania au 
înțeles aceste lucruri mai de mult și au făcut o 
prioritate națională din politica de excedent a 
balanței comerciale și din investițiile în țări 
străine. Astfel, în aceste țări s-au acumulat de la 
an la an tot mai multe valori din țările limitrofe, la 
început, iar astăzi aceste țări sug bogăția întregii 
planete pe măsura globalizării.
 Un alt element important al războiului 
economic este DEFICITUL BUGETAR. China 
este la acest capitol lider mondial. O țară care 
cheltuiește mai mult decât câștigă înseamnă că 
are deficit bugetar. Deci, poporul din țara 
respectivă trăiește, pe baza împrumuturilor, mai 
bine decât ar merita conform muncii lui. 
 În acest fel își fură căciula singur!      
Astăzi există țări în care poporul ar trebui să 
muncească un an de zile, sau chiar mai mult de un 
an, fără să primească nicio retribuție, ca să poată 
să-și plătească datoria!!! Este posibil așa ceva? În 
țările respective guvernele au luat credite, au 
asigurat un nivel de trai mai ridicat decât se 
cuvenea, dar datoria a rămas și trebuie plătită! 
Problema e cum s-o plătească? Asta rămâne de 
văzut... Pentru un timp sunt păsuiți. Cine îi 
păsuiește? Cei care i-au împrumutat. Dar cine i-a 
împrumutat? I-a împrumutat, formal, F.M.I., 
Banca Mondială etc., dar, de fapt, i-a împrutat 
China și Germania! Unii, mai deștepți, vor sări să 
spună că și S.U.A. i-a împrumutat. FALS!!! 
Dacă tu mă creditezi pe mine cu 10 unități 
monetare, dar îi datorezi Chinei 100 de unități 
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monetare, înseamnă că în realitate tot China m-a 
creditat!!!      
 Să analizăm! F.M.I. și Banca Mondială de 
unde au bani? Aceste entități au bani de la țările 
care au mai mult decât le trebuie...adică, au bani, 
în mod direct sau indirect tot de la China și 
Germania. În această situație, cine este de fapt în 
spatele acestor instituții de credit? Deci, cine 
deține controlul, putera? Cum este normal, China 
și Germania!
 Pe cine creditează, pe cine păsuiește la 
plata datoriilor China și Germania? Pe cei care 
sunt cuminți și ascultători! Adică pe cei care 
votează așa cum li se cere la O.N.U., în Consiliul 
de Securitate și în alte instituții care conduc 
lumea aceasta în prezent.     
 Pe cine mai creditează și pe cine mai 
păsuiesc (direct sau indirect) China și Germania? 
Desigur  țăr i le  democrate ,  cooperante , 
coruptibile, cele care nu se opun intrării de capital 
străin, investițiilor, care nu se opun importurilor 
de textile și jucării chinezești, de autoturisme 
germane, care nu impozitează profitul repatriat al 
fabricilor germane etc. Sunt creditate și sunt 
păsuite țările cuminți, care au înțeles că este 
normal ca firmele chinezești și germane să aibă 
dreptul de a cumpăra fabrici și terenuri, de a face 
afaceri, de a face profit și, mai ales, de a putea 
trimite acest profit, cât mai puțin impozitat, 
înapoi în țările de origine ale investitorilor care, 
din întâmplare, sau nu, sunt chiar China și 
Gernania.       
 În acest fel se crează un cerc vicios: țările 
slabe au tot mai mare nevoie de ajutor financiar și, 
pe măsură ce primesc acest ajutor, se afundă tot 
mai tare și mai tare în mlaștina subjugării...
 Țările mari exportatoare de petrol fac un 
excedent comercial imens, deci sunt țări care 
storc bogățiile planetei dirijând fluxul de valori 
spre ele. Țările Orientului Mijlociu absorb sume 
imense de bani din întraga lume, ceea ce le-ar fi 
permis să devină viitorii stăpâni ai lumii, dar 
strategia lor de dezvoltare a fost de cele mai multe 
ori greșită.    
 Țările arabe au folosit sumele imense de 
bani provenite din vânzarea hidrocarburilor de 
cele mai multe ori nechibzuit și negândit. Ele au 
investit în echipe de fotbal, autoturisme de lux, în 
pârtii de ski în deșert, palate, zgârie nori, insule 
artificiale și alte extravaganțe lipsite de sens și de 
eficiență. Azi, arabii ar fi fost stăpânii lumii dacă 

foloseau banii obținuți din exportul petrolului în 
scopul dezvoltării resurselor energetice ale 
viitorului, astfel încât atunci când era petrolului 
se va termina, ei să rămână regii energiei la nivel 
mondial (o nouă generație de energie). Dacă ei ar 
fi cumpărat mine de fier, uraniu, bauxită și cupru 
în Australia, America de Sud și în Africa, în loc să 
facă insule artificiale, azi ei ar fi fost stăpânii 
lumii.    
 Acest flux de bani (valori) ce se scurge de 
multe decenii dinspre occident spre orient pentru 
petrol, minereuri și chinezării a dus la actuala 
criză economică.     
 Să presupunem că în occident exista acum 
două decenii o sumă de bani, să zicem 100.000 
miliarde de unități monetare, bani care aveau 
acoperire în mărfuri și valori. Din cauza 
deficitului balanței comerciale dintre occident și 
orient, o mare parte din acești bani, dacă nu chiar 
toți, au luat drumul orientului în ultimii 20 de ani.
 Bine, dar cum așa, veți spune, că noi 
vedem că mai sunt bani pe piață? Da, mai sunt 
bani, dar tot mai puțini, și aceia sunt pentru că 
marele popor chinez ne-a dat o parte din bani 
înapoi, dar sub formă de împrumut cu care să 
acoperim găurile deficitului balanței comerciale 
și ale deficitului bugetar (asta după ce ne-a luat 
banii și ne-a dat în schimb tricouri și jucării care 
într-un an doi au ajuns la groapa de gunoi). Deci 
banii care sunt azi pe piață sunt tot mai puțini și de 
aceea este criză și nici nu mai sunt ai noștri, sunt 
bani luați cu împrumut, mai direct sau mai puțin 
direct, tot de la marele popor chinez.
 Azi, mai avem, totuși, un semn de 
întrebare: în lumea noastră nu încap două săbii 
într-o teacă...mai devreme sau mai târziu, China 
va rămâne singurul stăpân!? Dar de ce?
 Să vedem care sunt atuurile și punctele 
slabe ale celor două țări, sau altfel spus, să facem 
analiza: Puncte tari, Puncte slabe, Oportunități, 
Amenințări (S.W.O.T.)

 · Atuurile Germaniei:      
1. mentalitatea, 
2. disciplina, 
3. ordinea, 
4. seriozitatea, 
5. organizarea 

· Atuurile Chinei
1. populația... un sfert din populația planetei,      
2. accesul la resurse,         
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3. un teritoriu imens,
4. poziționarea strategică,
5. ambiția unui popor care are în spate un trecut 
glorios, o istorie și o civilizație de peste 5000 de 
ani,        
6. spiritul de sacrificiu,
7. conducerea autoritară și concentrarea puterii în 
mâinile unui grup restrâns,
8. legi dure care păstrează ordinea și disciplina,    
9. cea mai evoluată țară în domeniul resurselor 
energetice alternative 
10. un sistem politic mai bine adaptat acestor 
„vremuri de război”

· Punctele slabe ale Germaniei:       
1. un popor relativ mic... mult mai mic decât cel 
chinez,   
2. restrângerea „spațiului vital”,       
3. sistem politic corupt, perimat, inflexibil, 
birocratic,                   
4. pierderea autorității legii, scăderea permanentă 
a nivelului de ordine și disciplină datorită legilor 
proaste care de cele mai multe ori încurajează 
fărădelegea, protejează infractorul,
5. lipsa totală a resurselor de materii prime,         
6. naționalismul, care uneori acționează ca o 
frână de mână.

· Punctele slabe ale Chinei         
1. o relativă rămânere în urmă din punct de vedere 
economic, 
2. dependența de resurse minerale externe.

China este astăzi în topul dezvoltării 
tehnologiei resurselor de energie regenerabilă, a 
rezolvat problema materiilor prime luând în 
stăpânire aproape în întregime Africa, au toată 
economia americană la picioare prin datoria 
imensă pe care statul american o are față de cel  
chinez. Din punct de vedere tehnologic, China 
este un miracol...adesea orice invenție din lumea 
aceasta ajunge să fie pusă în aplicare mai repede 
în China decât reușește însuși inventatorul. 
Chinezii copiază, fură, reproduc mai repede decât 
reușește inventatorul să gândească... Fără să 
inventeze nimic, ei au acces la toate marile 
descoperiri tehnologice ale lumii. Și furtul poate 
fi o artă, iar ei sunt cei mai mari artiști în acest 
domeniu!      

 O altă calitate fantastică a acestui popor 
este ambiția de a fi primul. Fiecare chinez în parte 

vrea să fie în mod particular primul, așa că 
oriunde l-ai pune pe chinez, el vrea să ia locul 
întâi, să fie cel mai apreciat, să-i ia locul 
colegului, să câștige cel mai mult, să fie „number 
one”. Pentru a-și atinge scopul, nu are scrupule! 
Aceasta este educația pe care o primește, aceasta 
este tradiția pe care o moștenește. 

 Conducerea centralizată a țării este un 
factor foarte important... puterea e concentrată în 
mâinile câtorva oameni, deciziile se iau repede, 
fără ezitări, fără tergiversări.  

Ordinea și disciplina sunt cuvinte sacre – 
pedeapsa cu moartea se aplică (nu sunt de 
acord...), omul corect și cinstit e protejat de lege, 
infractorul, nemernicul, ticălosul nu are nici un 
drept, spre deosebire de Europa unde infractorul e 
protejat, iar păgubitul, omul cinstit este 
discriminat și intimidat.

Europa...lumea în care infractorii au mai 
mul te  dreptur i  decât  oameni i  c ins t i ț i . 
Europa...societatea în care păgubitul face 
pușcărie pentru că a încercat să-și apere bunurile, 
casa sau familia, iar infractorul este despăgubit 
pentru prejudiciile suferite. Europa...lumea în 
care mulți aleg să devină infractori pentru că pot 
să trăiască mai bine în pușcărie decât în libertate.   
E imoral, anormal și nedrept, dar asta se întâmplă 
într-o societate în care legile sunt făcute de 
infractori și de către interpușii lor. Da, asta se 
întâmplă într-o societate bolnavă din cauza unui 
sistem corupt și murdar până în măduva oaselor. 
Da, asta se întâmplă din cauza unui sistem politic 
retrograd, învechit, neadaptat realităților 
secolului XXI.

Astăzi, GLOBALIZAREA este prost 
înțeleasă. În prezent, globalizarea însemnă 
HAOS... amestecarea raselor, libera circulație, 
emigrație și haos economic, politic și social.    
Globalizarea trebuie să însemne legi unitare la 
nivelul planetei, ordine, respect față de valorile 
umane, protejarea oamenilor buni, corecți, 
cinstiți și eliminarea ticăloșilor.

Globalizarea ar trebui să însemne 
armonie legislativă pe toată planeta, cooperare 
strânsă și eficientă pentru rezolvarea marilor 
probleme globale, rezolvarea problemelor 
emigrației clandestine, eradicarea sărăciei, 
reducerea poluării și protecția mediului.     
Globalizarea trebuie să fie calea către o lume mai 
bună, mai echitabilă...
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Veniţi, viteji apărători ai ţării!
Veniţi, că sfânta zi a răsărit:
E ziua mare a reînălţării
Drapelului de gloanţe zdrenţuit!
Veniţi din toate unghiurile zării,
Să cucerim ce-avem de cucerit!
 

 Refren: La arme, cei de-un sânge şi de-o lege!
      La arme, pentru Neam şi pentru Rege!
      Când Patria ne cheamă sub drapel,
      Datori sunt toţi copiii ei s-alerge,
      Să-l apere, să moară pentru el!

Ce credeţi voi, noroade nesătule,
Că nu ne poartă grija Cel-de-sus?
N-am înfruntat noi năvăliri destule
Din Miază-Noapte, Răsărit şi-Apus?
Adună-ţi, Rege, oştile şi du-le
La biruinţă-aşa cum le-ai mai dus!
    

Cu-al nostru sânge-am scris al nostru nume
În cartea gloriosului trecut:
Ş� mulţ� duşman� ar vrea să ne sugrume,
Dar până când mai stau Carpaţii scut,
Acel ce ne va şterge de pe lume,
Să ştie toţi, că încă nu-i născut!
    

Să ştie toţi, că un popor nu moare,
Când veacuri a luptat necontenit,
Ş�-� scr�s în cartea celor v��toare,
Că va să vină ceasul preamărit,
Când mândru străluci-va-ntre popoare
Ca soarele, aici, în Răsărit!
    

La	arme!

Ştefan	Octavian	Iosif
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