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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 Cu acest al 40-lea număr, de la începuturi până în prezent, şi primul 
din anul 2014, am dorit să marcăm şi încheierea celui de al 10-lea an de 
apariţie neîntreruptă a revistei noastre.  

Pentru a respecta caracterul şi aspectul jubiliar al acestui număr  ne-
am gândit să-l dedicăm în întregime Martirilor Neamului Românesc de la 
Ţaga-Sucutard şi Mureşenii de Câmpie, omagiind prin aceasta, suferinţele 
celor care au fost răpuşi de gloanţele horthyştilor în septembrie 1940, în 
localităţile amintite mai sus.  

Am considerat că merită să popularizăm şi să omagiem în acest mod 
tragediile trecutului, care ne revin mereu în minte, precum şi strădaniile din 
ultimii ani pentru comemorarea acestui trecut dureros, din partea Asociaţiei 
Teritoriale a Refugiaţilor, Expulzaţilor şi Deportaţilor „ATPRED” Gherla, 
care, în numai 7 ani de reorganizare şi mobilizare exemplară a reuşit să se 
întreacă pe sine şi să devină asociaţia fanion a Federaţiei Naţionale a 
Românilor Persecutaţi Etnic.  

Domnul Vasile I. Bunea, directorul Complexului Muzeal „Andrei 
Bojor”, preşedintele „ATPRED” Gherla şi secretar general al FNRPE, care 
are meritul principal în realizarea edificiilor comemorative din 
localităţile Ţaga - Sucutatd şi Mureşenii de Câmpie s-a oferit să scrie 
personal, să selecteze şi să comenteze materiale scrise de alţii, alăturându-le 
în acest număr jubiliar.  

Trebuie să remarc faptul că şi această sarcină, pe care Vasile I. Bunea 
şi-a asumat-o, fără să-l oblige nimeni, a îndeplinit-o cu aceiaşi seriozitate şi 
râvnă precum este caracterizată întreaga lui activitate dedicată memoriei 
martirilor care au plătit cu viaţa şi cu inimaginabile suferinţe “vina” de a fi 
fost cetăţeni loiali României şi de a fi stat cu demnitate în faţa barbariilor unor 
unguri şovini, vremelnic ocupanţi ai Ardealului de Nord, în urma unui Dictat 
odios. 

Fie ca acele crime şi mârşăvii fascisto-horthyste, despre care veţi citi 
în acest număr al revistei, săvârşite cu o ură viscerală antiromânească în 
perioada 1940-1944, să nu fie uitate de generaţiile mai tinere şi mai ales de 
cele viitoare. Este datoria noastră de suflet să facem tot ce ne stă în putinţă 
pentru ca  aceste fapte să nu fie uitate şi ca ele  să nu se mai repete niciodată, 
pe aceste meleaguri multimilenare româneşti.  

Din partea Ungariei şi a organizaţiilor etnicilor unguri din România, 
responsabili prin acceptarea acelor crime odioase, a făptuitorilor lor sau 
urmaşilor acestora, aşteptăm gesturi de pioşenie şi smerenie creştină, de 
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regrete sincere pentru cele întâmplate, cu sau fără voia lor, pentru a mai putea 
convieţuii împreună, mai departe. Altfel nu va fi pace şi respect reciproc pe 
aceste plaiuri transilvane ospitaliere, unde poporul român i-a tolerat mai bine 
de un mileniu pe venetici, acordându-le drepturi egale cu populaţia 
majoritară. 

Foştii refugiaţi, expulzaţi şi deportaţi din perioada 1940-1945 nu vor 
putea accepta niciodată fobia hungaristă în numele căreia s-au săvârşit în 
trecut atâtea crime oribile pe pământul Transilvaniei, iar astăzi se produc  
demonstraţii şi acţiuni anticonstituţionale, de separatism şi autonomie 
teritorială, sau se adresează cuvinte jignitoare la adresa românilor, de peste tot 
pe unde şovinismul şi iredentismul maghiar şi-a aruncat şi îşi aruncă neîncetat 
seminţele otrăvitoare. 

Înpotriva acestor năravuri am scris cândva nişte versuri la care am 
adăugat deunăzi următoarea dedicaţie personală pentru László Tőkés: 
„Autonomia, ingrata, / Fals şi mişel clamată de el, / Îl face persona 
nongrata.../ Din Covasna până la Bruxelles!”. Iată şi versurile cu pricina 
dedicate, mai general vorbind,  Iredentistului separatist şi şovin: 
  

Ciuma imperiului şi cruda domnie ungară, 
 Vremelnică, peste pământuri şi naţii străine, 
 Ţi-au lăsat moştenire o boală veche barbară, 

Ce-ţi compromite etnia şi-o face de ruşine... 
 

Eşti infectat contagios de maghiaromanie, 
Un „virus rabic”, dăunător sistemului nervos, 
Ce-ţi dă accese de furie şi xenofobie 
Faţă de toţi românii ce te tratează omenos. 

 
Ai şi confraţi care trăiesc de veacuri, cu credinţă, 
În pace şi colaborare cu majoritarii... 
Doar Tu, şi mai ales în epoca pstdecembristă, 
Ai agitat mereu, viclean şi mincinos, maghiarii. 

 
De voie, de nevoie, ne-om adapta la boala ta 
Şi dacă n-om putea ca să-i venim de hac, nicicum, 
Ne-om vaccina prevăzători, mergând spre Europa, 
Şi te-om lăsa nepăsători la margine de drum... 
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Dar, orice-ar fi, să ştii că nu vom fi dispuşi nicicum 
Să mai cedăm poruncii şi dictatelor străine 
Şi nu ne vom mai refugia din calea ta acum, 
Când ne-am convins că suferi de o boală rea... „de câine” 
 
Revista „PRO MEMORIA 1940-1945” şi-a propus să militeze 

neobosit pentru câştigarea şi apărarea unor drepturi foştilor refugiaţi, 
expulzaţi şi deportaţi şi pentru stârpirea, măcar în parte, a racilelor 
hungarismului, şovinismului şi iredentismului maghiar. Ne străduim de 
asemenea să reflectăm, cu obiectivitate şi promptitudine, acţiunile 
asociaţiilor teritoriale ale refugiaţilor afiliate la FNRPE şi, împreună cu 
acestea, să facem tot posibilul să păstăm vie memoria martirilor şi a 
eroilor Neamului Românesc, şi să reamintim şi comemorăm suferinţele 
refugiaţilor, expulzaţilor şi deportaţilor.  

Acestor scopuri am închinat şi acest număr jubiliar al revistei 
noastre. 

Sigur că, pentru înţelegerea mai corectă a întâmplărilor sunt amintite 
şi analizate, uneori în profunzime alteori mai superficial, situaţia internă şi 
internaţională, socială, şi politică în care s-au desfăsurat evenimentele istorice 
sau faptele mai recente la care se referă cuprinsul acestui număr, ceea ce 
măreşte şi mai mult meritele autorului Vasile I. Bunea, căruia îi transmitem şi 
pe această cale cele mai sincere mulţumiri, calde şi bune urări pentru sine şi   
familie, în Noul An care va începe cu naşterea primului nepot. Dumnezeu să-i 
binecuvânteze pe toţi şi să le asigure tuturor sănătate, longevitate şi spor în 
toate.   

Primim alături de noi pe toţi cei care gândesc în acelaşi spirit sau pot 
şi vor să ne trimită materiale inedite, pentru publicare, să facă abonamente sau 
donaţii, care sunt dispuşi să ne ajute, într-un fel sau altul, să supravieţuim cu 
demnitate  în aceste vremuri de criză şi de sărăcie materială şi spirituală.  

Datele noastre (nume, adrese, telefoane, cont bancar etc) le găsiţi la 
sfârşitul volumului în CASETA REDACŢIEI.  

Vă mulţumim cu anticipaţie pentru orice semn de respect şi 
bunăvointă.   

 
Barbu I. BĂLAN 

Preşedinte executiv al FNRPE şi 
Redactor coordonator al revistei 
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ARGUMENTE PENTRU SOLIDARITATE ŞI ACŢIUNE  
  

 
Materialele scrise sau comentate de Vasile I. Bunea 

Secretar general al FNRPE, Preşedinte al Asociaţiei 
Refugiaţilor, Expulzaţilor şi Deportaţilor – A.T.P.R.E.D. 
Gherla, Director coordonator al Complexului Muzeal 
„Andrei Bojor” de la Mureşenii de Câmpie (REDACŢIA) 

 
 

ROMÂNIA SE ÎNDREAPTĂ SPRE UN CRAH GENERALIZAT. 
ROMÂNIA TREZEŞTE-TE! –TRANSILVANIA APĂRĂ-TE! 

 
 După cum se ştie, la puţin timp după sângeroasele, tenebroasele şi 
neclarele evenimente din decembrie 1989, când, ca urmare a dispariţiei autorităţii 
Statului şi pe fondul intensificării agresiunii forţelor revizionist revanşarde 
ungureşti, dar nu numai, un grup de intelectuali patrioţi, cu indiscutabil respect 
faţă de valorile şi idealurile naţionale, preocupaţi de viitorul ţării, au creat unele 
partide, fie ele istorice sau noi, după modele occidentale, ca forţe politice menite 
a acţiona, în contextul noilor condiţii şi structuri politice, cu deplina respectare a 
Constituţiei şi a legilor ţării. Dar nu a fost să fie aşa! Acestea, ba unele chiar de la 
bun început, s-au compromis, au intrat în tot felul de afaceri şi încurcături, mai 
târziu unele s-au autodizolvat, sau le-au înghiţit rechinii, şi starea Ţării şi-a 
Poporului, a început să se deterioreze din ce în ce mai mult. 
 Situaţia din ce în ce mai gravă a Ţării aflată în cel mai grav crah şi a 
Poporului Român, aflat şi el la marginea prăpastiei, după Marea Îmbulzeală 
din Decembrie 1989, situaţia actuală politică şi socială din ţară, din ce în ce 
mai controversată şi mai nesigură, existenţa unei clase politice din ce în ce 
mai execrabile şi incompetente, sărăcirea la maximum a populaţiei, 
pervertirea sistemului de învăţământ, a celui din sănătate, o justiţie 
nedreaptă şi coruptă, convertirea Istoriei şi a Culturii Naţionale, spre 
interese meschine şi străine tradiţiilor POPORULUI ROMÂN, supunerea 
oarbă la directivele Uniunii Europene şi ale Fondului Monetar Internaţional, 
ne obligă urgent pe toţi vieţuitorii ROMÂNIEI – la un adevărat Recurs la 
memorie, pentru ca aceste fapte, pe care le voi insera şi prezenta mai jos, să 
nu se mai repete niciodată.! Da! Da! Niciodată! 
 Clasa politică, dacă ea mai există, instalată după evenimentele 
sângeroase din decembrie 1989, pare din ce în ce mai incapabilă să diriguiască 
treburile interne şi mai ales, cele externe ale Ţării. Înţelegerile bine ticluite 
transpartinice, corupţia din ce în ce mai agresivă şi generalizată de la nivel de 
ministru în jos, la poliţişti cu grade de chestori sau comisari şefi şi până la 
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portarul de la spital, au adus România în stare de haos generalizat, în toate 
domeniile vieţii sociale. 
 Evaziunea fiscală de la unele firme fantomă, la brutarii tradiţionali, la 
pieţele agroalimentare, până şi la constructorii de cavouri din cimitire, au adus 
Ţara în incapacitate de plată, nefiind bani suficienţi pentru: investiţii şi 
infrastructură, învăţământ, cultură, sănătate, salarii şi pensii. Aceste aspecte au 
sărăcit peste măsură întreaga populaţie, scăzând alarmant de mult nivelul de trai 
şi practic: puterea de cumpărare a cetăţeanului de rând. 
 Nu este om care să aibă ochi şi să nu vadă că ţara este vândută, la fel şi 
interesul naţional, mai rămâne doar sufletul de vândut, apoi cine ştie ce se mai 
născoceşte, din insuportabilul nostru trai de zi cu zi. 
 Tot ce România a avut mai rău, mai incompetenţi, mai corupţi, mai laşi, 
au intrat în politică, unde toţi s-au îmbogăţit rapid jefuind bugetul de stat clădit 
din taxele şi impozitele muncite de noi, cei de jos, adică talpa Ţării. 

Mai sunt multe lucruri de clarificat în regim de urgenţă: vinderea 
fără noimă a celor mai bune terenuri agricole din Transilvania, defrişarea 
haotică şi ilegală a aurului verde din pădurile Carpaţilor noştri, de către unii 
politicieni din zona Covasna, Mureş şi Harghita, precum şi înstrăinarea 
tuturor resurselor minerale sau aurifere din subsolul românesc, unor 
companii şi corporaţii străine nouă, pe redevenţe minime, acţiune ce 
seamănă cu devalizarea şi subminarea gravă şi iresponsabilă a avuţiei şi 
economiei naţionale a Poporului Român. 

    
UNGURII NU S-AU VINDECAT ÎNCĂ DE ANTIROMÂNISM 

 ŞI CONTINUĂ SĂ SUBMINEZE DREPTURILE ROMÂNILOR 
ASUPRA PĂMÂNTULUI ŞI A BOGĂŢIILOR ARDEALULUI 
(în timp ce autorităţile româneşti dorm sau le cântă în strună) 

  
Aceasta este realitatea incredibilă, dar adevărată, care se desfăşoară cu 

concursul autorităţilor Statului Român şi împotriva Poporului Român, cu 
consecinţe foarte apropiate vizând integritatea teritorială a României! 
  Este necesar ca tot românul să se întrebe şi să afle: de ce s-a ajuns la 
actuala situaţie şi ce se urmăreşte? 
  Se ştie că, de aproape 95 de ani, după Marea Unire de la Alba-Iulia de la 
1 Decembrie 1918, niciodată Ungaria şi organizaţiile etnicilor unguri din ţara 
noastră nu au recunoscut România Mare şi au acţionat împreună împotriva 
Statului naţional unitar român şi a Poporului Român! Ungaria şi ungurii 
revendică pământul românesc al Ardealului, moştenit de români de la geto-daci.  

După ce a falsificat Istoria Poporului Român, a Daciei şi a României, 
Ungaria pretinde şi acţionează pentru anexarea Ardealului, Cetatea sau 
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Grădina Domnului, la geto-daci, sub pretextul că l-a stăpânit timp de un 
mileniu...(în realitate între anii 1867-1918, în vremea Imperiului habsburgic).  

Iată un prim document, care atestă un adevăr istoric, găsit în presa 
prăfuită a vremii de la Arad: Antiromânism: Despre „toleranţă” în perioada 
austro-ungară  Să mai spună cineva că maghiarii nu i-au tratat corect pe români 
în perioada austro-ungară. Un exemplu de bună practică europeană de acum 100 
de ani. Caz relatat în ziarul „Tribuna” din Arad (1908) Caz petrecut la data de 1 
Februarie 1908: 

 

 
 Ungaria a încercat să ocupe Ardealul în anul 1919, cu sprijinul Rusiei 
sovietice, dar Armata Română a câştigat războiul, a ocupat inclusiv Budapesta şi 
la 4 august 1919 au fost puse opincile româneşti pe Parlamentul ungar. 
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  După Tratatul de la Trianon, din 4 iunie 1920, Ungaria a reuşit în 
urma „Procesului optanţilor” să obţină uriaşe despăgubiri din partea 
României pentru imobilele din Ardeal care au intrat în proprietatea Statului 
Român. Mai târziu, cu sprijinul Germaniei hitleriste şi al Italiei fasciste, în 
urma Diktatului de la Viena, din 30 august 1940, Ungaria a dobândit o mare 
parte din Ardeal, până la 25 octombrie 1944 când Armata Română, 
împreună cu trupele sovietice, a eliberat sfântul pământ românesc de sub 
teroarea ungară. 
 Iată un document de ridiculizare, emis de unguri în 31 august 1940, la 
adresa României, redăm actul în original: 
 

 
 
  Şi mai jos traducerea documentului în limba română: 

Anunţ mortuar cu tendinţă de ridicularizare! 
 Textul în chenar negru. 
 
 Cu adâncă durere şi inimă îndoliată aducem spre cunoştinţă faptul că prin toate speranţele 
noastre născute la Trianon  
   „ROMÂNIA MARE”  
copil, frate, rudă, prieten; după 22 ani de voinţă pentru vieţuire, ca urmare a unei boli grave, în 27 iulie 
anul curent a fost operată cu imixtiunea doctorului Stalin. 
 Cum părinţii spirituali Horthy, Hitler şi Mussolini i-au făcut prohodul, după scurtă 
suferinţă bolnavul muribund a revenit la Creatorul său. 
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 Amintirile sale pământeşti au fost depuse spre odihnă veşnică la 30 august în Viena. 
 La Budapesta, Moscova şi Sofia s-a înălţat către Dumnezeu slujba sfântă pentru mântuirea 
sa sufletească. 
 Îi vom păstra amintirea, „România Mare“ ai fost şi nu vei mai fi niciodată. 
  

Părinţi: Ferdinand şi soţia; Părinte adoptiv: Carol II; Părinte spiritual: Lehoczky Marcele 
 Fraţi îndureraţi: Polonia, Cehoslovacia; Prieteni îndureraţi: Polonia, Cehoslovacia; 
 Anglia şi Franţa; Societăţi de înmormântare: Ungaria, Rusia, Bulgaria 

 A R D E A L, 31 august 1940 
 

  Şi de aici reiese cât se poate de clar, scopul pentru care Ungaria şi 
ungurii din ţară, s-au manifestat şi încă continuă să se manifeste împotriva 
României în general şi asupra Transilvaniei în special. Oricâte dovezi, 
documente, mărturii sau descrierea şi arătarea crimelor comise în 1940 am 
produce, o facem degeaba; aceşti indivizi nu au pic de respect, ei nu ştiu citi 
Istoria României pe româneşte, în care şi naţia lor au pătat Transilvania cu 
sânge românesc, care şi acum mai este încă roşu, sânge care a avut singura 
vină că: era românesc.  
 După lovitura de stat din decembrie 1989, la care autorităţile de la 
Budapesta au avut o contribuţie însemnată în declanşarea ei şi la numărul 
morţilor, Ungaria împreună cu bisericile maghiare şi organizaţiile etnicilor unguri 
din România au pus în aplicare un plan diabolic vizând anexarea Ardealului 
printr-un nou Diktat pregătit pentru anul 2014 la Bruxelles. Argumentele 
principale ale Ungariei pentru obţinerea acestui Diktat sunt următoarele: 
  1) Numărul cetăţenilor români, majoritatea din Ardeal, care au solicitat 
şi obţinut cetăţenia Ungariei să fie de cel puţin 4,5 – 5 milioane. Până în prezent, 
Ungaria a acordat dubla cetăţenie la peste un milion de cetăţeni români. Zilnic, în 
920 de localităţi din Ungaria se acordă gratuit cetăţenia ungară la mii de români 
get-beget, care astfel intră în Spaţiul Schengen, iar Comisia Europeană se face că 
nu vede nici nu aude. Peste puţină vreme Comisia Europeană şi Parlamentul 
European vor afla şi constata că românii au intrat în Spaţiul Schengen fără ca 
România să beneficieze de acelaşi statut ca şi celelalte ţări membre ale Uniunii 
Europene. 
 2) Obţinerea pe toate căile, ilegale şi legale, a peste 50% din proprietăţile 
imobiliare din Ardeal de către Ungaria. Până în prezent, Ungaria prin numeroase 
persoane juridice şi persoane fizice ungare a reuşit să obţină 30%-40% din 
proprietăţile imobiliare din Ardeal, iar prin aplicarea ultimei Legi de retrocedare a 
Guvernului Ponta II se va ajunge în anul 2014 ca peste 50% din aceste proprietăţi 
să nu mai aparţină Statului Român, urmând să fie naţionalizate de către Ungaria 
sau dobândite ilegal, inclusiv prin furtul pios.  
  După îndeplinirea acestor două mari obiective, Ungaria va cere 
Comisiei Europene şi Parlamentului European aplicarea principiului 
autodeterminării popoarelor! Autorităţile de la Budapesta speră ca prin 
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Diktatul de la Bruxelles, din anul 2014, Ardealul să devină autonom şi apoi 
să fie anexat la Ungaria. 
  Principala cale folosită pentru dobândirea ilegală de imobile din Ardeal o 
constituie aşa-zisele retrocedări în natură, de fapt naţionalizarea mascată de către 
Ungaria a mii de clădiri şi milioane de hectare de păduri şi terenuri agricole din 
proprietatea Poporului Român şi Statului Român! 
  ADEVĂRUL ISTORIC cunoscut foarte bine de Ungaria şi de unguri, 
dar trecut sub o condamnabilă tăcere de autorităţile de la Bucureşti şi partidele 
politice parlamentare, este următorul:  
  1) După Tratatul de la Trianon, din 4 iunie 1920, Ungaria a acţionat şi a 
reuşit să obţină despăgubiri din partea Statului Român pentru toate imobilele pe 
care le-a avut în proprietate Statul ungar în Ardeal, până la 1 Decembrie 1918, 
precum şi pentru optanţii unguri. Sub această denumire de optanţi sunt cunoscuţi 
acei cetăţeni români de etnie ungară care, după Tratatul de la Trianon, au optat 
pentru cetăţenia Ungariei şi au părăsit România. În total au fost 367 de optanţi. 
Optanţii unguri împreună cu Ungaria au depus numeroase reclamaţii la Societatea 
Naţiunilor şi au deschis foarte multe procese cerând despăgubiri pentru imobilele 
lor care au intrat în proprietatea Statului Român. La propunerea Consiliului 
Societăţii Naţiunilor s-a format Tribunalul Arbitral româno-ungar de la Paris, 
unde a avut loc procesul optanţilor unguri, în perioada 1923-1930. Diferendul 
dintre Ungaria şi România a fost bine analizat şi prezentat de către Nicolae 
Titulescu, ministrul de Externe al României, în expunerea ţinută în Consiliul 
Societăţii Naţiunilor, în ziua de 5 iulie 1923. Acum 90 de ani, Nicolae Titulescu a 
subliniat că Ungaria pretinde „plata în aur a despăgubirilor”, iar optanţii unguri 
puteau să-şi păstreze bunurile imobile în cadrul legilor româneşti, dar nu au 
făcut-o, acceptând să fie despăgubiţi.  

În urma negocierilor purtate între delegaţia României condusă de 
ministrul de Externe, Nicolae Titulescu şi delegaţia Ungariei condusă de 
contele Albert Appony şi a Convenţiilor de la Haga (din 20 ianuarie 1930) şi 
Paris (21 aprilie 1930) s-a decis că plata despăgubirilor stabilite de 
Tribunalul Arbitral de la Paris se face din Fondul Agrar deschis în Elveţia, 
la o bancă din Basel, de către Statul Român.     
 Din acest fond au fost plătite despăgubiri uriaşe către Ungaria şi optanţii 
unguri. Începând cu anul 1931 sumele destinate despăgubirilor către Ungaria şi 
optanţii unguri au fost evidenţiate în Bugetul de venituri şi cheltuieli al României. 
După unele surse, suma despăgubirilor s-a ridicat la echivalentul a peste 100 tone 
aur pur (de 24 carate), iar după alţi cercetători la circa 600 tone aur pur.  
 După mai bine de 80 de ani de la plata despăgubirilor către Ungaria 
şi optanţii unguri, precum şi după deschiderea arhivelor pe această temă, 
guvernatorul Băncii Naţionale a României, preşedinţii şi premierii României, 
miniştrii de Finanţe şi directorii S.R.I. şi S.I.E., precum şi mulţi academicieni 
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şi istorici cunosc suma totală a plăţilor făcute de Poporul Român şi Statul 
Român pentru imobilele care au aparţinut Ungariei şi ungurilor până în 
anul 1918 în Ardeal. În mod inexplicabil, cu toţii o păstrează la secret! De 
ce? Pentru ca Poporul Român şi Parchetul să nu afle că retrocedările 
post-decembriste către bisericile maghiare şi numeroase alte persoane 
juridice şi fizice ungare sunt ilegale şi în fapt reprezintă naţionalizarea de 
către Ungaria a mii de clădiri istorice şi a milioane de hectare de pădure şi 
terenuri agricole din România, mai ales din Ardeal.   

Este cert că exproprierea imobilelor din Ardeal, care au aparţinut 
Ungariei, optanţilor unguri şi bisericilor maghiare s-a făcut prin acordarea de 
despăgubiri din partea Statului Român! Există documente oficiale referitoare la 
clădirile, terenurile agricole şi pădurile expropriate.  
  2) În perioada 1940-1944, după Diktatul de la Viena, autorităţile Statului 
ungar au falsificat cărţile funciare din Ardealul ocupat şi au înscris, din nou, în 
proprietatea celor care au fost despăgubiţi din Fondul Agrar toate imobilele pe 
care le-au avut în timpul Imperiul habsburgic.  
   3) După 6 martie 1945 comuniştii evrei şi unguri din România nu au 
confiscat sau naţionalizat bunurile imobile şi mobile ale bisericilor maghiare, nici 
ale evreilor şi ungurilor, ci pe cele ale românilor, ale Bisericilor Ortodoxă şi 
Greco-Catolică doar. 
  4) Atât în perioada interbelică, dar mai ales în timpul socialismului nu 
s-au actualizat cele mai multe cărţi funciare din Ardeal, nefiind înscrise 
modificările intervenite în privinţa proprietarilor. 
  5) Prin Legea nr.260 din 4 aprilie 1945, toate înscrisurile în cărţile 
funciare efectuate în perioada 1940-1944 au fost declarate nule de drept! Dar În 
foarte multe cărţi funciare nu au fost operate radierile corespunzătoare. 
   6) În vara şi toamna anului 1944 o mare parte din arhivele localităţilor 
din Ardeal au fost duse în Ungaria, iar cele rămase în România se încearcă de 
către U.D.M.R. să fie luate de la Arhivele Statului Român şi trecute la bisericile 
maghiare pentru a nu se descoperi lanţul de infracţiuni prin care Ungaria şi alte 
persoane juridice şi fizice maghiare au naţionalizat sau au fost împroprietărite cu 
peste 30% din clădirile, terenurile agricole şi pădurile din Ardeal. Un exemplu 
edificator, aflat în atenţia opiniei publice din România, este cel al retrocedării, de 
fapt al împroprietăririi Bisericii Reformate din Sfântul Gheorghe cu clădirea 
Colegiului „Szekely Mikó”. În decembrie 2010, D.N.A. Braşov i-a trimis în 
judecată pe Attila Gábor Markó (se pare, fratele lui Markó Béla, fost preşedinte al 
U.D.M.R. şi fost vicepremier al României), fost subsecretar de stat la Oficiul 
Regional pentru Relaţii Interetnice din cadrul Ministerului Informaţiilor Publice, 
Tamás Marosán, reprezentantul Eparhiei Reformate din Ardeal şi Silviu Clim, 
fost consilier juridic în cadrul Ministerului Justiţiei. Ei au fost acuzaţi de abuz în 
serviciu contra intereselor publice, cu consecinţe deosebit de grave. Acuzaţii au 
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întocmit, în 14 mai 2002, documente false din care rezultă că imobilul a fost în 
proprietatea Bisericii Reformate din Sfântul Gheorghe şi au acţionat pentru ca el 
să fie restituit Eparhiei Reformate din Ardeal. În aprilie 2002, Ministerul 
Administraţiei Publice a precizat că imobilul respectiv nu poate fi retrocedat în 
baza O.U.G. nr.83/1999. Retrocedarea s-a făcut în baza unui extras fals de carte 
funciară. Procurorii au stabilit că inculpaţii au prejudiciat Statul Român cu 
1.300.000 euro. Judecătoria Buzău i-a condamnat, în iulie 2012, pe inculpaţi la 
trei ani de închisoare, din care pe Attila Gábor Markó şi Tamás Marosán cu 
executare, iar Silviu Clim cu suspendarea executării pedepsei. 
  După ce Attila Gábor Markó a fost ales deputat din partea U.D.M.R., 
dosarul a fost trimis spre judecată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. La dosarul 
respectiv este depusă o adresă a Ministerului Justiţiei care solicită Instanţei 
Supreme să constate că sentinţa de condamnare pronunţată de Judecătoria Buzău 
este nelegală şi că în acest caz nu există prejudiciu adus Statului Român! 
Incredibil! De asemenea, Ministerul Justiţiei a subliniat că Primăria Municipiului 
Sfântu Gheorghe nu s-a constituit parte civilă, fiind condusă de reprezentanţii 
U.D.M.R. La termenul din 27 iunie a.c., Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
hotărât să amâne procesul pentru data de 10 octombrie a.c. 
  7) După 23 august 1944 şi în baza art.8 din Convenţia de armistiţiu 
semnată la Moscova, în 12 septembrie 1944, bunurile reprezentând proprietatea 
Ungariei şi Germaniei de pe teritoriul României au fost sechestrate şi, în baza 
Legii nr.91 din 9 februarie 1945 au fost puse sub supravegherea Casei de 
Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (C.A.S.B.I.). Aceste bunuri nu 
au fost confiscate de regimul comunist şi, ca urmare, nu pot face obiectul 
retrocedărilor către Ungaria şi Germania. 
  8) La toate retrocedările din Ardeal către Ungaria şi numeroase persoane 
juridice şi persoane fizice ungare sunt prezentate, la instanţele judecătoreşti şi la 
comisiile constituite în acest scop, copii ale cărţilor funciare sau extrase din 
acestea. Cele mai multe sunt falsificate sau incomplete. Dar, cărţile funciare nu au 
valoarea de înscrisuri constitutive de drepturi reale, ele fiind de fapt o evidenţă a 
imobilelor. Drepturile reale trebuie dovedite cu documentele originale care atestă 
titlul de proprietate.        
 Pentru a grăbi retrocedările ilegale de imobile către Ungaria şi bisericile 
maghiare s-a ajuns la o situaţie de neimaginat: cei care revendică ilegal imobile în 
Ardeal au depus şi depun plângeri penale împotriva angajaţilor din primării care 
trebuie săptămânal să meargă la Parchet, unde sunt citaţi, pentru a da declaraţii în 
legătură cu refuzul retrocedării ilegale de clădiri şi terenuri. Vicepremierul 
României, Liviu Dragnea, cunoaşte situaţia retrocedărilor ilegale de imobile din 
Ardeal, inclusiv teroarea la care sunt supuşi mulţi angajaţi ai primăriilor, 
dar...tace şi nu acţionează. Îi este frică de subiect şi mai ales de consecinţe.  
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  9) Restituirile în natură către Ungaria, bisericile maghiare şi alte 
persoane juridice şi persoane fizice ungare, în temeiul legislaţiei bogate în 
domeniul retrocedărilor de imobile, dar având la bază acte false şi ignorând 
despăgubirile uriaşe plătite de Statul Român, au drept consecinţe anularea 
Reformei agrare din anul 1921 şi a efectelor unor tratate internaţionale, 
precum şi revenirea la situaţia proprietarilor de păduri dinainte de 17/29 
decembrie 1863. 
  10) Împroprietărirea ilegală a Ungariei, a bisericilor maghiare şi a 
altor persoane juridice şi persoane fizice ungare cu mii de clădiri istorice şi 
milioane de hectare de terenuri agricole şi păduri are drept consecinţă 
transformarea instituţiilor Statului Român în chiriaşi în România şi plata 
nelegală de chirii anuale cu mult peste 10 milioane euro. De pildă, la 
Timişoara pentru clădirile istorice retrocedate bisericilor maghiare (în care 
funcţionează nouă licee şi două spitale), Consiliul local plăteşte chirie de peste 
1 milion euro pe an.  
 În schimb, pentru imobilele naţionalizate de Ungaria şi cele retrocedate 
ilegal în Ardeal, după anul 1989, S.R.I. i-a monitorizat în ultimii 20 de ani pe 
majoritatea beneficiarilor dar nu sunt valorificate informaţiile. S.R.I. şi S.I.E au 
monitorizat şi cunosc toate retrocedările ilegale din Ardeal în favoarea Ungariei, 
bisericilor maghiare, altor persoane juridice şi fizice ungare, precum şi 
împroprietărirea acestora cu imobilele expropriate de Statul Român după Tratatul 
de la Trianon, pentru care Poporul Român a plătit despăgubiri de peste 100 tone 
aur de 24 carate. De ce nu le comunică S.R.I. şi S.I.E aceste informaţii 
Parchetului şi D.N.A.? Ce şi până când aşteaptă?     
 Sunt întrebări pe care Comisia Specială de Control a Parlamentului evită 
să le pună. Aceeaşi Comisie, precum şi Comisia pentru Administraţie Publică şi 
Comisia juridică din Senat şi Camera Deputaţilor refuză să analizeze şi să decidă 
în urma retrocedărilor ilegale de imobile ale Statului Român către Ungaria, 
bisericile maghiare şi alte persoane juridice şi fizice ungare.  
  Din multe clădiri de locuit naţionalizate de către Ungaria sau retrocedate 
ilegal bisericilor maghiare şi altor persoane juridice şi fizice ungare au fost 
evacuaţi ori sunt în curs de evacuare locatarii români, proprietari ai locuinţelor 
respective în baza Legii nr.112/1995. S-a ajuns în România post-decembristă 
ca hoţii şi samsarii de imobile ale Statului Român să-i evacueze pe români 
din locuinţele cumpărate în mod legal. 
 Un asemenea jaf imobiliar nu a existat în nicio ţară din Europa. Este 
necesar ca Parchetul şi D.N.A. să acţioneze pentru redobândirea în 
proprietatea publică a Statului Român a imobilelor donate şi retrocedate 
ilegal, precum şi pentru recuperarea uriaşelor chirii plătite nelegal din banii 
publici! 
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  Pentru a afla adevărul şi mai ales pentru a opri politica diabolică a 
Ungariei şi U.D.M.R. vizând naţionalizarea imobilelor din România, Guvernul 
Ponta II ar trebui să facă următoarele: 
  1. Să suspende, pe timp de cel puţin trei ani, aplicarea tuturor actelor 
normative referitoare la retrocedări.  
  2. Să solicite Parchetului şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie să cerceteze 
penal toate persoanele implicate în retrocedările ilegale referitoare la imobilele 
pentru care Statul Român a plătit despăgubirile din Fondul Agrar. O atenţie 
specială trebuie acordată fiecărui dosar de retrocedare depus la Bucureşti, la 
Comisia specială de restituire a imobilelor revendicate de cultele religioase, 
precum şi pentru fiecare decizie dată de această Comisie, mai ales cu referire la 
imobilele din Ardeal revendicate de bisericile maghiare. 
  3. Să informeze Parlamentul, convocat în sesiune extraordinară, în 
legătură cu politica Ungariei susţinută de bisericile maghiare din România vizând 
retrocedările/naţionalizările de clădiri, terenuri agricole şi păduri din Ardeal, ca 
suport şi argument pentru Diktatul de la Bruxelles din anul 2014. 
  4. Să apeleze la cetăţenii români pentru a obţine informaţii în legătură cu 
dobândirea ilegală de către Ungaria şi persoane juridice şi persoane fizice ungare 
a numeroase imobile pe teritoriul României.  
  „O viaţă avem români...Şi-o cinste! Deşteptaţi-vă că am dormit 
destul!” (Mihai Viteazul). 
 Şi mai fac o observaţie ce mi se pare a fi şi patriotică şi de bun simţ. 
Problema noii regionalizări. În modul în care ea este gândită acum şi gata de pus 
în practică, prin asumare şi iresponsabilitate, poate să ducă treptat, dar sigur, spre 
o federalizare a României, spre enclavizarea ei primitivă.!   
 Îşi asumă vreun guvern un asemenea RISC MAJOR? Asta pe plan 
intern.   

Pe plan extern, putem afirma că suntem o semicolonie, aflată în 
genunchi în faţa marilor puteri, a U.E., a F.M.I., a Băncii Mondiale şi 
Europene, chiar şi în politica externă se acceptă umilirea şi jignirea 
poporului român de către alte naţiuni şi popoare, care se cred şi se consideră 
mult superioare.    

Politica externă a guvernanţilor de până acum nu a demonstrat şi nici că 
demonstrează ceva concret în favoarea respectării istoriei milenare, a demnităţii şi 
onoarei acestui popor şi a acestei Ţări. Asta pe plan extern. Din aceste motive 
s-au întâmplat în ultimii 100 de ani evenimentele istorice impuse prin Dictate, sau 
alte hotărâri arbitrare la adresa Ţării şi a Poporului Român.    
 Am iertat destule, multe rapturi teritoriale, crime colective, asasinate, 
umilinţe, înjosiri, am fost catalogaţi ca un popor mai inferior, nedreptăţi ce ni s-au 
făcut cu duiumul, am iertat, Dar GATA! România Trezeşte-te! Transilvania 
trezeşte-te! Transilvania apără-te!      
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 Atragem atenţia şi punem în vedere clar şi răspicat Parlamentului 
României, Guvernului şi Instituţiei Prezidenţiale, că România nu este de 
vânzare, nici teritorial, nici economic, nici ori cum, ea este şi rămâne 
leagănul istoriei, al bucuriilor şi suferinţelor noastre, ea trebuie să rămână 
unită şi cu un popor hegemon, asupra propriului destin şi viitor.  Cerem 
imperios ca Parlamentul, Guvernul şi organele de ordine, serviciile de 
informaţii, cele de cercetare şi urmărire penală, în final justiţia, să-şi facă 
legal datoria faţă de persoanele străine nouă, sau chiar celor din ţară, care 
prin declaraţii sau alte acţiuni, defăimează şi aduc grave jigniri poporului 
Român şi milenarei lui Istorii Naţionale. Ţara şi poporul său român are 
nevoie de linişte, locuri de muncă, prosperitate, bunăstare, un sistem juridic 
profesionist şi echitabil, învăţământ performant, un nivel de sănătate mai 
ridicat şi profesionist, o industrie productivă, o agricultură ecologică şi 
performantă, o creştere a natalităţii chibzuite şi încurajatoare pentru 
propăşirea neamului românesc şi pentru impunerea lui nesubjugată în 
Uniunea Europeană şi chiar mondială.  
 Din aceste motive, îi facem responsabili pe guvernanţii Ţării, care vor 
răspunde în faţa poporului, moral, material şi penal după caz, căutând a-i trezi la 
realitate şi conştientiza ce fac cu şi din România.  
 Noi poporul suntem puterea! La noi este francheţea votului, la noi 
este ştampila de vot, noi vom hotărî cine va prelua conducerea în ţară! 
 Indiferent care ar fi alegerea, cred că România are nevoie de un nou 
proiect sau măcar de câteva priorităţi strategice care să fie tratate consensual, 
urmărite sistematic şi asumate de toată lumea, deasupra clanurilor partizane, 
deasupra ciclurilor electorale, deasupra intereselor personale, de grup ori locale. 
 Este un lucru care ar da consistenţă zbaterilor politice zilnice şi mai ales 
ar transmite populaţiei că, dincolo de spectacolul cotidian, viaţa politică 
românească are un sens şi este legitimă pentru că vizează ţinte generoase şi 
bunuri publice valoroase. Adică resurse vitale pentru a alimenta coeziunea socială 
şi chiar identitară a naţiunii într-o perioadă marcată de intensificarea agresiunilor 
la vedere sau ascunse care lovesc de la o vreme în temelia stabilităţii ţării.  
 Iată o provocare pentru viitorul preşedinte care va trebui să convingă 
societatea că are viziunea, capacitatea de mobilizare şi energia pentru a pune în 
aplicare, zi de zi, planul de regenerare a României. 

Solicităm cu hotărâre şi vehemenţă ca actuala conducere statală 
ungară, chiar şi guvernul ungar să-şi asume răspunderea deplină pentru 
atrocităţile şi crimele odioase săvârşite asupra populaţiei româneşti şi 
evreieşti, în perioada septembrie 1940 – martie 1945, de către armata 
horthysto-nazistă, în toată Transilvania de Nord, cu precădere la: Ip, 
Trăznea, Marca, Huedin, Cluj, Ţaga – Sucutard, Camăr, Nuşfalău, 
Mureşenii de Câmpie, Sărmaş etc., drept care se cuvine ca guvernanţii 
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unguri să recunoască, să-şi ceară scuze POPORULUI ROMÂN, măcar acum 
după 73 de ani! 
 Noi, refugiaţii transilvăneni, urmaşii noştri, nu putem fi de acord, nu 
putem să admitem, nu îngăduim, sub nicio formă, amestecul în treburile interne 
ale Statului Român, a unor politruci extremişti, iredentişti şi revizionişti, de 
sorginte fascistă, fie ei din Ungaria, din oricare altă ţară, fie ei de aici de unde 
mănâncă pâine românească şi respiră aerul curat al Carpaţilor. 
 Îi somăm în mod european, să-şi vadă de treburile lor, şi să se încadreze 
măcar acum, după atâtea decenii, în prevederile clare ale Tratatului de la Trianon, 
care nu se modifică oricând, cum vrea muşchii lor.  
 Experienţa anului 1940, prin rapturile teritoriale din România, în special 
a Transilvaniei, ne-a convins şi determinat ca să dăltuim în granit, piatră şi lemn, 
acest episod al Istoriei Naţionale, pe locurile unor odioase crime colective de la 
Ţaga, Sucutard şi Mureşenii de Câmpie, crime comise din ordinul şi răzbunarea 
şovină, sau xenofobă a grofilor Wass András şi Wass Albert de la Sucutard. 
 Aşa s-a născut cu binecuvântare arhierească, ideea construirii 
Troiţei de la Ţaga, a Monumentului Martirilor Neamului Românesc de la 
Sucutard şi în final a minunatului Complex Muzeal „Andrei Bojor„ de la 
Mureşenii de Câmpie, care cuprinde şi cel mai important obiectiv Muzeul 
Naţional al Refugiaţilor, alături de Centrul Naţional pentru Studierea 
Istoriei şi Sociologiei Refugiului Românesc, precum şi alte obiective, care vor 
fi descrise şi ilustrate cu fotografii, în materialele care urmează. 
 Am scris şi menţionat aceste materiale legate de istoria destul de recentă 
a poporului român, pentru a justifica dacă mai este cazul, eu zic că NU, 
suferinţele la care ne-au adus unii vecini ai României, nesătui de teritorii şi 
populaţii sau dornici de imperii nelegitime. 
 Nu putem vorbi despre fapte istorice, fără a ne referi la actele politice 
care le-au generat, sau din a căror cauză s-au produs, şi cum acestea au fost 
impuse României. Astfel că materialele de specialitate, din Istoria Modernă şi 
Contemporană a României pe care le public aici în revistă şi care preced, 
descrierea mai amănunţită a dăltuirii noastre în construcţii comemorative, Troiţe, 
Monumente, Muzee şi anexe a fatidicului an 1940 din România şi în special din 
Transilvania, vor întregi tabloul general al suferinţelor şi crimelor îndreptate 
împotriva populaţiei româneşti şi evreieşti de aici. Aceeaşi atmosferă este găsită 
şi în cărţile pe care le-am scris şi publicat: „Marile deziluzii ale poporului Român 
în anii premergători lui 1940 şi urmările sale–Documente–Fapte–Neîmpliniri„ sau 
„A fost amiralul Miklós Horthy: revizionist, iredentist, xenofob, antisemit, 
hitlerist? „ 

Pentru mai multe amănunte, vă rugăm respectuos, să vizitaţi cu încredere 
site-ul: www.muzeulrefugiaţilor.eu  
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O SCRISOARE DESCHISĂ POPORULUI ROMÂN 
Transmisă pe INTERNET de arhimandritul Iustin Pârvu 

(fragment) 
 

„Popor român, 
 Ai fost singurul popor pe care nici o putere din lume nu l-a cucerit chiar dacă 
ai fost împărţit, despărţit şi asuprit de mai multe imperii. Nici unul nu a putut să te 
cucerească cât ai fost unit, nici romanii care au stăpânit doar o parte din vechea Dacie, 
cealaltă fiind stăpânită de Dacii liberi, nici turcii care nu au reuşit niciodată să îţi 
transforme teritoriul în paşalâc. Toate marile înfrângeri s-au bazat pe trădare. 
NIMENI NU A REUŞIT SĂ TE SUPUNĂ CÂT AI FOST UNIT. De ce te laşi 
dezbinat? Ai fost scut creştinătăţii, când întreaga Europă tremura de teama islamului. 

Sângele tău a salvat Europa iar românul Iancu de Hunedoara a salvat Viena 
şi întreaga Europa de furia semilunii. Acum, tu popor de salvatori ai creştinismului, 
eşti tratat ca un paria. Când îţi vei revendica drepturile?  Din tine au apărut: Eminescu, 
Enescu, Brâncuşi, Gogu Constantinescu, Vuia, Vlaicu, Coandă, Petrache Poenaru, 
Nicolae Teclu, Spiru Haret, Herman Oberth, Conrad Haas. Dar ce păcat, cei mai mulţi 
şi-au pus minţile sclipitoare în slujba altor ţări pentru că acasă nu i-a ascultat nimeni. 
De ce ai lăsat să se întâmple asta? Astăzi, popor român pentru tine se rescrie istoria. 
Cum vrei să se facă asta? Cum vrei să te vadă cei ce îţi vor urma? 
 Astăzi, ca şi pe vremea fanarioţilor, domnitorul şi divăniţii nu au nici o 
legătură cu tine. Sunt străini de interesele şi dorinţele tale, tot ce doresc este să stea cât 
mai mult în funcţie şi să câştige cât mai mult. Tu taci!!! 
 Astăzi, ca şi pe vremea cuceririi romane, bogăţiile ţării, aceleaşi mine de aur, 
argint, sare, mierea acestui pământ, sunt exploatate de alţii cu braţele tale şi se duc 
pentru a umple vistieriile străinilor de neam. Tu taci!!! 
 Astăzi, ca şi pe vremea asupririi austro-ungare, drepturile românilor sunt 
călcate în picioare, iar cei puţini fac legea pentru cei mulţi. Tu taci!!! 
 Astăzi, ca şi în vremuri de restrişte, românii pleacă din ţară, să muncească, 
sau să îşi vândă inteligenţa, pentru că ţara lor nu are nevoie de ei. Câţi dintre ei sunt 
viitorii Brâncuşi, Coandă, Conrad Haas, te-ai gândit la asta? Conducătorii acestei ţări 
au nevoie de slujbaşi proşti, lipsiţi de educaţie, lipsiţi de caracter, lipsiţi de voinţă, 
lipsiţi de coloană vertebrală, ca să îi poată îndoi şi face figurine de plastilină din ei. Tu 
taci!!! 
 Astăzi, ca şi pe vremea bolşevismului, la mare preţ sunt trădătorii, 
linguşitorii, vânzătorii de neam şi conştiinţă, traseiştii politici, gata să calce pe cadavre 
pentru a parveni şi a îşi păstra privilegiile. Tu taci!!! 
 Astăzi, parlamentul şi guvernul ţării, divăniţii de azi, arendează pământurile 
şi întreprinderile „nerentabile” la indicaţiile unor străini de neam cărora le cântă 
osanale, unor arendaşi străini, spunând că asta se numeşte privatizare. Pentru aceste 
arende, ei primesc peşcheşul, iar ţara rămâne pe butuci. Tu taci!!! 
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 Astăzi, urmele civilizaţiei străbunilor noştri sunt şterse, pentru ca fiii viitori 
să nu mai ştie niciodată cum au apărut ei pe acest pământ, cine le sunt strămoşii şi 
care le sunt meritele: 
 1. Vechile situri arheologice sunt distruse, se construiesc şosele 
experimentale peste ele, Sarmisegetuza, Grădiştea, Munţii Buzăului, sunt vândute sub 
pretextul impulsionării turismului, unor privaţi care, habar nu au că în pământul pe 
care îl calcă zace istoria ta încă nedescoperită. Tu taci!!! 
 2. Elemente din tezaurul ţării sunt trimise „la expoziţie” în afara ţării şi uită 
să se mai întoarcă, iar cei ce le-au scos, nu dau nici un răspuns, se fac că au uitat de 
ele. Tu taci!!! 
 3. Arhivele ţării sunt cedate printr-o lege a arhivelor, străină de interesele 
naţionale, celor ce vor să scoată din mintea românilor ideea şi dovezile de unitate 
naţională. Tu taci!!! 
 Slujbaşii ţării, căftăniţii, vând la preţ de piatră seacă şi fier vechi, bunurile 
realizate de tine, sub oblăduirea şefilor lor, împart banii, apoi sunt „judecaţi” de ochii 
lumii şi primesc pedepse cu suspendare, adică „mulţumesc, la revedere, te mai 
chemăm noi când avem nevoie de serviciile tale”. Tu taci!!! 
 Oştirea ţării este batjocorită, decimată, dezarmată, pusă în slujba altora, 
copiii tăi mor pe pământuri străine, iar Hatmanul Suprem vine în faţa ta şi spune că 
suntem într-o mare încurcătură, vom fi nevoiţi să împrumutăm avioane străine pentru 
a ne asigura siguranţa aeriană, de parcă asta s-a întâmplat peste noapte şi nu este 
urmarea politicii sale dezastruoase, de parcă nimic din ceea ce se întâmplă românului 
azi nu i se datorează lui. Tu taci!!! 
 Dispar din instituţii ale statului arhive cu invenţii şi inovaţii de interes 
strategic privind cercetarea nucleară. Cei puşi să le păzească nu păţesc nimic, iar cei 
ce trebuie să investigheze, spun că nu e nimic deosebit. Tu taci!!! 

Şi se fură voturile, iar comisia care trebuia să investigheze pe cei care au fost 
prinşi cu vot dublu, nu dă nici un răspuns, deşi există dovezi că ai fost furat şi voinţa 
ta răsturnată. Tu taci!!! 
 În divan, se fură la 2-3 mâini, unii chiulesc, alţii se fac că lucrează, iar alţii 
mânuiesc legile după bunul plac, în văzul tuturor şi nu li se întâmplă nimic. Tu taci!!! 

Sistemul educaţional se reduce la bani – bani la înscriere, bani la examene, 
bani la absenţe, bani la promovare, bani la angajare, bani la reexaminare.  

Copiii tăi nu mai ştiu nici cum îi cheamă dacă nu se uită pe internet sau nu 
primesc un SMS. Tu taci!!! (...) 
 Un copil de 15 ani, român sportiv, este bătut de colegii de echipă maghiari, 
pentru că e român, chiar de Ziua Naţională a României. Nu se întâmplă nimic. Ceva 
mai târziu, Hocheiştii Naţionalei României (de naţionalitate maghiară) la un meci cu 
selecţionata Ungariei, tac când se intonează Imnul României, dar cântă cu foc imnul 
Ungariei şi pe cel al Ţinutului Secuiesc, imn care nu avea ce căuta la o manifestare 
oficială. Toţi tac!!! Tu taci!!! (...) 
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 Duşmanii tăi, cei ce vor să te vadă dispărut pentru a îţi lua locul, îţi impun ce 
să mănânci, ce să bei, ce medicamente să iei, fac experimente cu tine, te folosesc drept 
cobai cu avizul şi ajutorul trădătorilor din fruntea ţării, care le aplică legile într-un 
Codex Alimentarius care te duce la pieire. Tu taci!!! 
 Parlamentarii îşi votează legi speciale, se protejează împotriva judecăţii 
pentru hoţiile şi prostiile pe care le fac, se acoperă cu legi făcute numai pentru ei, şi 
fură acoperindu-se unul pe altul. Tu taci!!! (...) 
 ASTA SE ÎNTÂMPLĂ ASTĂZI, POPOR ROMÂN, ŞI TU TACI!!! 
 Dacă ar fi ca tot ceea ce se întâmplă să se răsfrângă numai asupra ta, 
românul de azi, nu ţi-aş scrie un cuvânt. Te-aş lăsa să lâncezeşti, să dormi până se 
aşterne praful peste tine şi mătura istoriei te va scoate afară din mintea celor ce vor 
urma, ca pe o întâmplare neplăcută. Dar tu popor român de azi, eşti legat de cel de ieri 
şi de cel de mâine şi odată cu tine piere nu numai trecutul, dar şi viitorul acestui neam. 
 Cât o să mai taci? 
 Trezeşte-te, popor român, trezeşte-te român adormit şi nu lăsa să se şteargă 
dintr-o trăsătură de condei, tot ce ţi-au lăsat părinţii, nu îţi lăsa copiii pe drumuri, 
sclavi ai celor ce nici nu existau pe când tu ştiai să scrii.” 
  Iată acum o altă opinie, lăsată moştenire ca un Testament veritabil, 
de Ion Lăncrănjan - un bun şi important scriitor român: 
 

CUVÂNT DESPRE TRANSILVANIA 
Transilvania a fost şi este, va fi mereu! – o scoică profund vuitoare, în 

alveolele căreia a sunat sau a strigat, a cântat sau a clocotit cu mânie, sufletul însuşi al 
Ţării, sufletul şi gândul întregului popor românesc. Fiindcă Transilvania a fost şi 
termen de raportare, ea a dat enorm de mult şi de multe culturii şi literaturii române, 
atrăgând, în acelaşi timp, spre sine, ca un magnet fascinator, tot ce a avut mai bun şi 
mai sclipitor Ţara.  

Eminescu e de neconceput fără străbaterea şi cunoaşterea Transilvaniei; ca şi 
Iorga; ca şi Sadoveanu; ca şi Bălcescu, înainte de ei.  

Atracţia aceasta nu poate fi explicată numai printr-o firească solidaritate cu 
românii de aici, a căror situaţie era, în genere, mai rea şi mai grea decât a fraţilor din 
Principate. A fost şi asta, bineînţeles; mai puternic, însă, decât sentimentul acesta de 
solidaritate a fost sentimentul, sau convingerea, că aici, în Transilvania, în pământul 
de aici şi în sufletul românului din Transilvania, stă ascunsă conştiinţa de sine a 
poporului român, care s-a închegat şi s-a cristalizat încă din primele secole ale 
închegării şi cristalizării acestui popor nou (nou în aparenţă, fiindcă, în realitate, el 
ducea mai departe, unificându-le, două civilizaţii, două posibilităţi de a fi: dacică şi 
romană. Iar conştiinţa de sine a românilor, mai ales a românilor de aici, din 
Transilvania, s-a închegat şi s-a menţinut trează în raport cu pământul pe care oamenii 
au apucat să-l stăpânească o bună bucată de vreme, prin obştile ţărăneşti, în principal, 
prin colectivităţile care au fost deposedate pe urmă de pământ, pe măsură ce s-a extins 
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şi s-a consolidat ocuparea şi colonizarea Transilvaniei, deposedarea aceasta 
amintindu-le mereu băştinaşilor – adică românilor – cine sunt şi ce sunt ei. Scopul nu 
era acesta, nu se dorea să se menţină treaz un gând, aşa cum nici mai târziu, de-a 
lungul a încă 500 de ani – de la Bobâlna până la Unirea de la Alba Iulia – nu s-a dorit 
şi nu s-a urmărit să se apere viaţa şi interesele unui popor, dorindu-se şi urmărindu-se, 
dimpotrivă, ca acest popor să nu mai fie, fără a se observa că efectul este complet 
opus şi că măsurile cele mai draconice nu au alt rezultat decât asprirea dârzeniei celor 
pe care aceste măsuri îi vizau, întărirea şi perpetuarea convingerii că ei au fost şi sunt 
adevăraţii stăpâni ai acelor pământuri, tot ce s-a întâmplat pe urmă – împingerea lor 
spre locurile mai rele, şerbizarea şi sărăcirea lor – fiind uzurpare, fiind nedreptate şi 
mişelie. De aceea cred că se poate spune despre conştiinţa de sine a românului de 
aici, din Transilvania, că ea s-a suit în fiinţa lui, încălzindu-i-o, direct din 
pământ, cum se suie seva în copac, luminându-i coroana, întărindu-i totodată 
tulpina, înmulţindu-i rădăcinile în jos, spre adâncuri, săltându-l, astfel, în sus, 
către frumuseţea luminii şi către asprimea furtunii. Nu e nimic misterios în 
această relaţie firească, dintre om şi pământul pe care îl munceşte, dintre om şi 
ţinutul în care s-a născut, dintre om şi colectivitatea împreună cu care se apără 
el de intemperii. 

Ar fi de spus doar că aceste colectivităţi au dus o viaţă ceva mai lesnicioasă 
după retragerea aureliană. Imaginea care s-a închegat, în legătură cu această epocă, e 
una sumbră, grea, ceea ce e îndreptăţit în oarecare măsură. Dar numai în oarecare 
măsură. Pentru că, alături de puhoirile invaziilor, care vizau mai mult pe stăpânul 
imperial, decât pe localnici, exista şi posibilitatea de a trăi mai lesnicios, în mai multă 
slobozenie.  

Ba poate că chiar pericolul acesta permanent obliga populaţia locală, 
daco-romană, să fie mai unită, iar unirea nu se putea face decât intr-o relativă şi 
dreaptă slobozenie a tuturor oamenilor; a dacilor liberi, a dacilor care rămăseseră 
liberi după retragerea aureliană, cât şi a coloniştilor romani, în măsura în care mai 
existau aceste distincţii. Conştiinţa de sine de care vorbeam n-a fost, aşadar, o simplă 
conjugare, ea nu s-a bizuit doar pe comuniunea dintre om şi pământul pe care îl 
muncea şi îl iubea; a fost, din contra, rodul unor relaţii, intrând, firesc, într-o 
continuitate de aspiraţii şi de năzuinţe mai puternice decât se crede de obicei. 

Drept pentru care frustrarea omului de aici nu a fost simplă, deposedarea lui 
de pământul care îi aparţinea împletindu-se în permanenţă cu deposedarea lui de 
libertate, cu şerbirea lui, cum spuneam, cu transformarea lui într-un animal de lucru 
(cu dorinţa de a se realiza aşa ceva, fiindcă de realizat nu s-a realizat niciodată).  

Se poate spune, deci, că venirea maghiarilor în Transilvania a dat ceasul 
înapoi, din punct de vedere social, menţinându-l, după aceea, într-o încremenire 
feudală din ce în ce mai rigidă, din ce în ce mai reacţionară, din ce în ce mai oarbă şi 
mai orbită de interese şi de orgolii. Este absolut necesar să precizez, în ce priveşte 
conştiinţa de sine a românului de aici, din Transilvania, că ea n-a fost explicită de la 
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începuturi, n-a avut înţelesul pe care l-a căpătat mai târziu, după Unirea realizată de 
Mihai Viteazul, după Răscoala lui Horea şi după Revoluţia de la 1848, dar a existat, 
având un caracter de masă, stând în aţipire uneori, manifestându-se nestăvilit alteori, 
aşteptând, în genere, zile mai bune şi mai lesnicioase, favorabile binelui şi dreptăţii.  

Dovada cea mai puternică şi mai greu de combătut a acestei realităţi 
complexe o constituie felul cum s-au manifestat în anumite împrejurări esenţiale – 
ţăranii, mai ales, dar nu numai ei – în timpul Unirii din 1918, în zilele când a avut loc 
la Cluj procesul memorandiştilor, în timpul Revoluţiei de la 1848, în timpul Răscoalei 
lui Horea şi înainte de asta, până la izvoarele începuturilor noastre. 

Un rol anume au jucat, în acest sens, şi acţiunile întreprinse de corifeii Şcolii 
Ardelene pentru trezirea şi luminarea poporului, aşa cum au jucat un anumit rol în 
această direcţie şi acţiunile şi activităţile scriitorilor şi gazetarilor din Transilvania, 
rezultatele însă nu ar fi fost niciodată atât de spornice, atât de mari, atât de imbatabile, 
dacă nu ar fi existat conştiinţa de sine despre care vorbeam mai sus, datorită căreia am 
rămas ceea ce am fost, în ciuda tuturor opresiunilor, din care am făcut până la urmă, 
datorită stăruinţei, datorită răbdării noastre milenare, armă de luptă şi scut de apărare, 
ca în poveste, ca într-o epopee nesfârşită, de-a lungul căreia sângele a curs de multe 
ori în văi, iar lacrimile s-au pietrificat peste tot, scrâşnind pe poteci şi pe drumuri. 

* * * 
Transilvania a fost şi continuă să fie unul din locurile cele mai frumoase şi 

mai bogate din lume – bogat nu numai în aur şi grâne, dar şi în energii constructive, 
darnic nu numai din punct de vedere material, dar şi spiritual, eticismul transilvan 
fiind pe drept şi cu temei renumit; ca şi aplecarea spre construcţie; ca şi temeritatea şi 
curajul; ca şi lirismul şi adâncimea de simţământ a omului din Transilvania, care s-a 
gândit dintotdeauna, din cele mai vechi timpuri, la fraţii lui din celelalte Ţări 
Româneşti. Toate sunt altfel aicea, pe la noi, pe Crişuri şi pe Olt, pe Tisa şi pe Iza, pe 
Târnave şi pe Someş, pe Mureş şi pe Arieş.   

Stropul de sânge s-a prefăcut demult în corolă de lumină, iar lacrima plânsă 
cine ştie când, la începutul celuilalt mileniu, sau mai demult, s-a prefăcut într-un drob 
mare şi sur, de sare, pe care îl ling oile cu plăcere neştiută, şi cu melancolie, în jurul 
căruia stăruie de multe ori, iarna, ciutele şi cerbii, ca în poveste.   

Eu însumi, dacă mi se îngăduie, sunt altfel când vin aicea, când simt sub 
picioare pământul acesta fascinant şi fascinator, care m-a iradiat cu cea mai puternică 
şi mai pură emanaţie, iubirea pe care i-am purtat-o şi i-o port fiind una şi aceeaşi cu 
gândul meu, cu tot ce sunt şi voi fi. Transilvania nu mi-a fost, aşadar, numai leagăn, 
mi-a fost şi îmi este şi scut; şi motivaţie pentru tot ce am săvârşit bun şi constructiv; şi 
îndemn mi-a fost; şi suiş pe crestele înalte ale muncii.   

Ea m-a ajutat să mă cunosc, să străbat cu bine şi consecvenţă treptele fireşti 
ale devenirilor. Ea m-a învăţat să înţeleg Ţara şi să-mi iubesc fără ură poporul.   

Îmi dau seama, la sfârşitul acestor rânduri simple şi sincere, de modest şi 
simplu cronicar al acestor vremuri, că nu am reuşit să cuprind în aceste pagini decât 
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puţin din ceea ce ar fi de spus despre Transilvania, atât de mult şi de multe mi-a dat 
ea, atât de organic a fost şi este ea legată de Ţara prin care s-a definit, pe care a 
ajutat-o să se definească şi să-şi înfrunte viitorul cu demnitate şi cu încredere.  

Ion Lăncrănjan, 
 1982 

 
 Am filtrat destul de atent presa centrală şi locală pentru o nouă 
verificare a temeiniciei afirmaţiilor mele, şi iată că NapocaNews, în 
editorialul din 04.11.2013, publică un material nu numai interesant, ci plin 
de adevăruri care ne privesc direct ca cetăţeni ai acestei ţări, urgisite şi 
lipsită de morala ambivalentă: atât cea socială cât şi cea creştină, care este 
un lucru nu numai dezaprobator, ci mai ales blamat de ţările lumii civilizate. 
 Noi refugiaţii, persecutaţii etnic – fiind români, care am scris tomuri 
şi pagini importante de Istorie Naţională, în perioada anilor 1940 – 1945 
suntem obligaţi a lua o poziţie făţişă, cu francheţe faţă de asemenea fapte ce 
se petrec cu Ţara şi Poporul Român, pentru ca negrul istoriei, să nu mai 
sălăşluiască niciodată în spaţiul românesc. Iată textul cu pricina:  
 

DEZINTEGRARE MORALĂ FĂRĂ PRECEDENT 
 Societatea românească nu mai are cum progresa niciun milimetru. Ne 
întoarcem în trecut, aceasta fiind direcţia în care este orientat angrenajul istoriei 
actuale. Dacă în anii ’90 au fost tatonările ultracunoscute, astăzi, făţiş, se conturează o 
recuperare masivă a sistemului dictatorial, mai ceva decât mineriadele. Tot gunoiul 
securistic, propagandistic şi oportunist a făcut o teribilă masă comună substituindu-se 
valorilor democratice, distrugându-le, instituţionalizându-se. Incapacităţile funciare, 
nu puţine, s-au adunat cu parvenitismul de ultimă speţă, specific, autopropulsând o 
nouă clasă de activişti ai unor cauze fără legătură cu interesul societăţii.   
 Instituţiile României, bazate pe un cod de conduită delirant, fac legea cum, 
probabil, nu s-a întâmplat niciodată.  Lumea normală, liberă, a ajuns pentru mediul 
politic românesc un subiect polemic, utopic. Tăcerea generală asupra acestei 
dezintegrări morale arată, pe moment, imposibilitatea unor schimbări şi a unor 
reforme atât de necesare. Întreaga clasă politică îşi întreţine autogenerarea puterii, 
recurgând la cele mai de neimaginat metode. La umbra imunităţii au apărut ierarhiile 
unei corupţii care cuprinde întreaga societate. Ceea ce părea imposibil acum câţiva ani 
a ajuns o banalitate în acest peisaj al unei ţări spoliate în toate sensurile. Integrarea 
europeană este deja sufocată, rezultatele corupţiei fiind plasate opiniei publice ca 
dramă adusă de politica Bruxelles-ului!(...)  
 Suntem o ţară asediată, exact ca în anii ’50. Arestarea unor torţionari 
muribunzi lasă loc liber de mişcare unor satrapi ideologici identici monştrilor aflaţi în 
faţa incriminării pasive.  Regimul comunist a generat o valoare publică care să o 
susţină în cele mai incredibile situaţii. Această „valoare” dă astăzi tonul multor 
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campanii, când nu se exprimă în nume propriu. Cu asemenea eternizări de 
personalităţi nu avem nicio şansă de acces la o lume pentru toţi, evoluată. Faptele nu 
mai au nicio legătură cu vorbele, dezintegrarea morală producând un dezastru social 
pe care ar trebui să-l recunoaştem deschis.  Beneficiarii acestei lumi ca rezultat al 
manipulării trebuie arătaţi comunităţii, pentru a fi coborâţi de pe soclurile unde şi-au 
instalat scena de execuţii. Sistemul care permite ascensiunea lor este cel construit în 
ultimii douăzeci de ani şi pare de neclintit.      
 Având ca susţinere decisivă experienţa din perioada totalitară, noii 
torţionari ar trebui pensionaţi în regim de urgenţă! 

 Ioan VIERU 
  

Aceste radiografii dure ale societăţii româneşti contemporane, sunt o 
fotografie în sepia a întregii Românii, vitregită de elementele sale naţionale şi 
patriotice, de clasamentul pe care l-a ocupat ţara, în epoca deceniilor anterioare 
când, ca să fii un NAŢIONALIST MODERAT, nu era o ruşine, ci o calitate 
demnă de purtat la gulerul condiţiei de om sănătos.    

Iată de ce şi mai ales din ce cauză se mişcă Ţara! O altă dovadă a 
veridicităţii celor afirmate până acum, este că, la data de 29 octombrie 2013, 
prietenul meu, poetul Romeo Tarhon de la ziarul „Naţiunea” din Bucureşti, 
prevestind ceva, ce nu miroase a bine, a publicat poemul: 

 
SE MIŞCĂ ŢARA! 
A-nceput Ţara să mişte   
Şi românii ies în stradă. 
Chiar de-s numai nişte „nişte”, 
Mulţi „anume” or să cadă… 
Se dezmeticeşte Ţara... 
După anestezia lungă, 
„Unii” iar vor pune gheara. 

 Alte comentarii ar fi de prisos. Materialele publicate în paginile ce vor 
urma, nu numai că demonstrează, dar justifică pe deplin dorinţa noastră de-a 
rememora trecutul, de-a-l mărturisi aşa cum a fost, fără invective şi falsuri, 
numai pe baza faptelor reale de care a fost capabilă armata horthysto-fascistă să 
le săvârşească în Transilvania. 
 Desigur că ne-am referit şi la alţi vecini, care au ciuntit din interese 
geo-politice România dodoloaţă a lui Lucian Blaga, sau România Mare aşa cum 
a fost ea creată de înaintaşii noştri. 
 Avem convingerea şi mai ales mulţumirea sufletească, că faţă de 
Martirii Neamului Românesc, ne-am făcut datoria morală şi creştinească, care 
ne obligă la a IERTA, dar nu a UITA!  
 Gherla, noiembrie 2013 

Vasile I. BUNEA 



 26

FILE DE ISTORIE CARE SINTETIZEAZĂ  
CUM, DE UNDE ŞI DE CÂND NE VIN NECAZURILE 

 
 

LA APROAPE UN SECOL DE LA TRIANON – CONTINUĂ O 
LUPTĂ ACERBĂ ŞI DEMENTĂ PENTRU TRANSILVANIA! 

    

 
 

Înainte ca Marele Forum al Păcii, care şi-a deschis lucrările în 
capitala Franţei, la 18 ianuarie 1919, să recunoască unirea Transilvaniei cu 
România, a existat o altă recunoaştere internaţională a justeţei cauzei 
româneşti, cel puţin la fel de importantă ca şi cea a guvernelor ţărilor lumii. 
Este vorba de recunoaşterea opiniei publice internaţionale. 
  

Un fapt recunoscut      
 La începutul secolului al XX-lea, caracterul românesc al Transilvaniei 
încetase să mai fie apanajul unui grup restrâns de cunoscători, cum fusese în Evul 
Mediu, şi devenise, treptat, un fapt comun, cunoscut şi recunoscut de cercuri tot 
mai largi ale opiniei publice internaţionale.      
 Contribuiseră la aceasta românii ardeleni înşişi, prin revolta lui Horea, 
Cloşca şi Crişan, prin unirea unei părţi a românilor ardeleni cu Biserica Catolică 
şi activitatea „Şcolii ardelene”, prin Revoluţia de la 1848 şi Mişcarea 
„memorandistă” etc. Iar, la 1 Decembrie 1918, când, la Alba Iulia, peste 100.000 
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de români prezenţi la Marea Adunare Naţională au votat unirea teritoriilor 
româneşti din partea ungară a fostei monarhii habsburgice, cu Ţara, opinia 
publică internaţională, în imensa ei majoritate, a salutat evenimentul ca un fapt de 
justiţie şi normalitate, a cărui împlinire era doar o chestiune de timp. 

 
Iar timpul, în sfârşit, venise! 

 Specialiştii sunt chemaţi să-şi spună cuvântul   
 Conferinţa de Pace de la Paris, din anii 1919-1920, s-a impus în istoria 
relaţiilor internaţionale, fără îndoială, în primul rând prin importanţa hotărârilor 
sale, care au schimbat nu numai harta Europei, dar şi soarta unor naţiuni, inclusiv 
a naţiunii române. Ea se remarca însă şi prin rolul important pe care l-au jucat 
experţii şi oamenii de ştiinţă în impunerea unor decizii ale „Consiliului celor 
Patru Mari” (Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franţa şi Italia).  
 Practic, nu a existat până atunci şi nici după aceea o conferinţă de pace 
în care rolul specialiştilor şi al oamenilor de ştiinţă să fie atât de mare, în 
determinarea hotărârilor luate de oamenii politici ai lumii. 
  

Comisia americană vine cu o propunere realistă   
 În SUA, încă din 1917, a fost creată o Comisie de investigare (Inquiry 
Commission), avându-l drept coordonator pe colonelul House, un apropiat al 
preşedintelui Woodrow Wilson. Din comisie mai făceau parte, printre alţii, 
profesorul Clive Day, seful Departamentului de Ştiinţe Politice al Universităţii 
Yale, Charles Seymour, profesor de istorie la aceeaşi universitate, Will S. 
Monroe, profesor de istorie la Şcoala Normală din Montclaire, Douglas Johnson, 
profesor de geografie la Columbia University etc. Comisia a redactat peste 20 
de studii în care recunoşteau dreptul poporului român la unitate 
naţional-statală. „Românii – se arăta într-un referat întocmit de John F. Carter Jr. 
– trăiesc astăzi pe locurile unde au trăit cu cincisprezece secole în urmă strămoşii 
lor daci şi romani”. 

În ianuarie 1919, în recomandarea pe care Comisia o făcea preşedintelui 
Wilson, se susţinea ideea de a se acorda României întreaga Transilvanie, zonele 
locuite de români din Ungaria şi două treimi din Banat. Frontiera propusă era 
foarte apropiată de cea pe care, în final, Conferinţa o va stabili între România şi 
Ungaria. 
  

Comisia britanică susţine Unirea pe principiul naţionalităţilor 
 În Marea Britanie, echivalentul britanic al Inquiry Commission a fost 
Departamentul de Informare Politică (Political Intelligence Department – P.I.D.), 
din cadrul Foreign Office-ului, condus de Sir William George Tyrell, colaborator 
apropiat al ministrului Afacerilor Externe, Sir Edward Grey. Din P.I.D. făceau 
parte eminenţi cunoscători ai situaţiei din Europa Centrală şi de Sud-Est, precum 
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Harold Nicolson şi Allen Leeper, dar Departamentul se baza şi pe prestigioşi 
colaboratori precum Robert Seton-Watson şi alţii.     
 Acest grup, încă din 1916, când guvernul britanic nu luase încă în 
considerare dezmembrarea Imperiului habsburgic, cu o extraordinară capacitate 
de anticipare a evoluţiilor politice din regiune, avansa ideea dispariţiei Imperiului, 
a cărui existenţă era în contradicţie cu aspiraţiile de libertate şi unitate naţională 
ale popoarelor pe care le subjuga. Într-o altă lucrare – Peace Handbooks –, 
George Walter Prethero, coordonatorul activităţii P.I.D., susţinea unirea 
Transilvaniei şi Banatului cu România, pe baza principiului naţionalităţilor. 
  

Experţii francezi vin cu o soluţie favorabilă   
 Şi guvernul francez a trecut, în ianuarie 1917, la formarea unui Comité 
d'Études, care să facă propuneri pentru reglementarea problemelor postbelice din 
Europa Centrală. Doi membri ai Comitetului – André Tardieu şi geograful 
Emmanuel de Martonne –, în proiectele privind frontiera de vest a României, au 
dat soluţia cea mai favorabilă României. 

Datorită situaţiei în care s-a aflat în anii 1916-1918, România nu a putut 
crea un colectiv de experţi în vederea pregătirii documentaţiei şi lucrărilor 
necesare pentru apărarea drepturilor ţării la Conferinţa Păcii.    
 Dar când s-a negociat „pacea” cu Puterile Centrale, semnată la 7 mai 
1918, la Bucureşti, guvernul Marghiloman a reuşit să prezinte un excelent studiu 
în care se demonstra caracterul românesc al Dobrogei. Din păcate, factorul politic 
antiromânesc a primat însă atunci, şi nu argumentele şi dreptatea. 

 
Profesionalismul specialiştilor români îşi spune cuvântul 
Delegaţia română la Conferinţa de la Paris, condusă de primul ministru I. 

I.C. Brătianu, a avut însă în componenţa sa valoroşi experţi în domenii variate: 
juridic (Eftimie Antonescu, Constantin Antoniade, Mircea Djuvara), economic şi 
financiar (G. Caracostea, dr. Creangă, C. Crişan, N. Flondor, Eugen Neculce), 
geologie (Ludovic Mrazec), geografie şi etnografie (Caius Brediceanu, Alexandru 
Lapedatu), militare (col. Toma Dumitrescu) etc.     
 Notele, memorandumurile, aide-mémoire-urile etc. înaintate repre-
zentanţilor marilor puteri reprezentate în Consiliul celor Patru, care au avut în 
mâinile lor puterea deciziei, se caracterizează prin înalt profesionalism, 
argumentaţie modernă, sobră şi, lucru demn de remarcat, prin respectul datorat 
popoarelor vecine. 
 Dar nu numai învingătorii – „mari” sau „mici” – au apelat la oamenii de 
ştiinţă în vederea pregătirii participării lor la Conferinţa de Pace, ci şi ţările aflate 
în rândul celor învinse. Pentru ca – într-un anumit sens – Conferinţa de la Paris 
era „un altfel de război”, pe care cei învinşi pe câmpul de luptă au sperat şi au 
căutat să nu-l piardă şi la masa verde. 
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 Documentarul fără pereche al Ungariei    
 Ungaria este un exemplu. Când, în ianuarie 1920, delegaţia maghiară, 
condusă de contele A. Apponyi, soseşte la Paris, la invitaţia Conferinţei de Pace, 
ea este însoţită de 38 de experţi aleşi dintre personalităţile ştiinţifice cele mai 
strălucite ale inteligenţei ungare, mulţi dintre ei specialişti în problemele 
româneşti şi, în mod special, în problemele Transilvaniei. Delegaţia aducea cu 
sine un material documentar şi de propagandă imens, despre care Nicolae 
Titulescu, semnatar, împreună cu Ioan Cantacuzino, al Tratatului de la Trianon, 
declara câţiva ani mai târziu: „Afirm că Ungaria s-a prezentat la Conferinţa păcii 
cu un material documentar fără pereche şi de aşa natură, încât cercetarea lui nu 
poate provoca decât admiraţia pentru patriotismul celor ce l-au adunat. Afirm, 
fără teamă de a putea fi dezminţit, că nu este un singur argument, că nu este un 
singur considerent întrebuinţat de propaganda actuală care să nu fie cuprins în 
materialul prezentat Conferinţei păcii”. 

Şi delegaţia ungară se mândrea, pe bună dreptate, cu materialul prezentat 
în faţa Conferinţei de la Paris: „Această lucrare este un tezaur unic al ştiinţei 
ungare. Niciodată n-a apărut o lucrare similară. Ar fi imposibil să se facă una la 
fel în viitor. Este o lucrare standard, izvor constant pentru istoricii viitorului”. 

Într-adevăr, şi astăzi unii istorici, nostalgici ai Coroanei Sfântului Ştefan, 
mai întrebuinţează acelaşi „tezaur” de argumente în pledoarii revizioniste. 

Dar faptul că acest „tezaur” nu se mai „îmbogăţeşte” dovedeşte o 
epuizare, care anunţă un apropiat sfârşit. 

După ce la 31 ianuarie 1919, Ion I.C. Brătianu a expus în faţa Consiliului 
Suprem punctul de vedere românesc, în problema Banatului, iar la 1 februarie a 
prezentat revendicările teritoriale complete ale statului român, la 3 februarie, 
Consiliul Suprem a format Comisia pentru Studiul Chestiunilor Teritoriale ce 
interesau România. Este vorba de opt excelenţi experţi, câte doi din partea 
fiecărei mari puteri: Clive Day şi Charles Seymour (SUA), Sir Eyre Crowe şi 
Allen W.A. Leeper (Anglia), André Tardieu şi Jules Laroche (Franţa) şi Giacomo 
de Martino şi contele Vannutelli-Rey (Italia).  
  

Se trasează frontiera de vest a României    
 La începutul lunii aprilie, raportul Comisiei era gata. Au fost luate în 
considerare în trasarea frontierei de vest a României faţă de Ungaria şi Serbia 
elemente de ordin etnic, istoric, economic, cultural şi de ordin strategic-militar. Şi 
chiar dacă au fost exprimate puncte de vedere uşor diferite, ele s-au apropiat 
destul de repede. În linii generale, frontiera trasată avea în vedere revendicările 
româneşti, dar era la Răsărit de linia acceptată prin Tratatul din august 1916. 
 La 12 mai 1919, Consiliul celor Patru a aprobat traseul frontierei între 
România şi Ungaria, care a rămas neschimbat şi după ce, la începutul anului 
1920, delegaţia ungară a luat cunoştinţă de el şi şi-a exprimat punctul de vedere. 
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Fixarea liniei de frontieră nu a însemnat însă şi sfârşitul greutăţilor pe 
care România le avea de înfruntat pentru a vedea realizată şi în fapt unirea 
Transilvaniei şi a tuturor teritoriilor locuite de români din fosta dublă monarhie cu 
Ţara. 

Confruntări pe zona neutră      
În aprilie 1919, când trupele române se aflau pe o linie la vest de Munţii 

Apuseni, ele au trebuit să ducă o acţiune ofensivă împotriva Republicii Ungare a 
Sfaturilor, instaurată la 21 martie 1919, pentru împingerea trupelor ungare 
dincolo de zona neutră stabilită de Consiliul Suprem la 26 februarie 1919. Scopul 
creerii acestei zone era acela de a împiedica producerea unor ciocniri între trupele 
române şi cele ungare. La încheierea operaţiunii, trupele române s-au oprit pe 
linia Tisei, unde au aşteptat în zadar realizarea dezarmării armatei ungare, în 
conformitate cu prevederile armistiţiului din 13 noiembrie 1918 de la Belgrad, 
pentru a fi ferite de un atac din partea acesteia. 

Prevedere care s-a dovedit a fi absolut necesară: întrucât dezarmarea nu 
s-a produs, la 20 iulie a avut loc un atac ungar. Reacţia armatei române a fost 
promptă: contraofensiva victorioasă a dus armata română la trecerea Tisei, urmată 
de prăbuşirea guvernului bolşevic a lui Bela Kun, de la Budapesta şi ocuparea 
capitalei ungare. 

Românii n-au dorit aceste noi confruntări şi jertfe. „Nu plătisem, se vede, 
destul acest scump Ardeal pentru dreapta stăpânire a căruia sute de mii dintre ai 
noştri au închis ochii luptând în oroarea spitalelor” – scria atunci Nicolae Iorga. 
Şi marele istoric continua: „Mai trebuia, în momentul când oastea, ca şi poporul, 
puteau crede că dajdea de sânge s-a împlinit cu vârf şi îndesat, aceste cumplite 
lupte din câmpia Tisei, cu trei până la şase sute de răniţi în fiecare zi şi cu colonei 
căzând în fruntea regimentelor pe care eroic le duc la asaltul liniilor duşmane”. 
  

O bucurie demnă 
Când, la 4 iunie 1920, la Trianon a fost semnat Tratatul de pace cu 

Ungaria, la Bucureşti nu au fost manifestaţii exuberante de satisfacţie. Bucuria a 
fost prezentă, o bucurie „liniştită”, profundă, calmă. Era reacţia faptului că se 
cunoşteau de mai înainte prevederile acestuia şi recunoaşterea Unirii 
Transilvaniei cu România? Desigur! Dar nu numai aceasta. Reacţia calmă, demnă 
avea explicaţii multiple, complexe. Românii considerau recunoaşterea Unirii un 
fapt de normalitate care trebuia să se întâmple, mai devreme sau mai târziu, 
pentru că ideea de unitate românească era săpată adânc în conştiinţa lor de o 
istorie lungă de secole. Pe bună dreptate, Nicolae Titulescu declara:   
 „Tratatul de la Trianon apare tuturor românilor, şi îndeosebi celor din 
Ardeal, ca o consfinţire a unei ordini de drept mult mai redusă decât aceea pe care 
veacuri de convieţuire şi suferinţe comune au săpat-o în conştiinţa istorică a 
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neamului nostru. De aceea, în chip firesc, în opinia noastră publică, Tratatul de la 
Trianon evocă mai curând ideea unei completări decât ideea unei amputări”. 

 
Şi... fără a ofensa suferinţa altora 
Şi mai era ceva, care poate surprinde în atmosfera de ură acumulată în 

anii războiului, prelungită şi în anii postbelici: respectarea durerii celor învinşi. 
Acestui sentiment îi dădea glas Nicolae Iorga: Ca unii care avem în inimile 
noastre cultul omeniei, înţelegem şi prin experienţa proprie, care e lungă de atâtea 
veacuri, durerile morale cele mari ale altora, pe care-i atinge suprema nenorocire 
a înfrângerii. (...) Din suflet compătimim pe unguri, ale căror calităţi de rasă 
suntem în stare a le preţui, pentru cumplita nenorocire la care i-au adus defecte tot 
atât de însemnate şi neputinţa de a se conduce în momente de criză. Şi, oricât ar fi 
fost de firesc ca la Bucureşti să se facă demonstraţie pentru triumful final al unei 
oştiri aşa de încercate, care e cea mai mare iubire şi mândrie a noastră, n-a stat în 
intenţia noastră să ofensăm suferinţa. (...). Şi am dori ca prin aceasta să fim şi 
provocatorii acelui reviriment în spirite, care ar reda operei comune a civilizaţiei 
moderne pe un popor maghiar raţionabil, fără nimic din acel imperialism 
copleşitor pentru alţii, care exclude până acum pe unguri de la orice colaboraţie 
folositoare”.       

Şi acum ca o concluzie se poate conchide că: Înţelegerea românească 
pentru durerile altora ar trebui să implice, obligatoriu, şi respectul acelora 
pentru drepturile româneşti inalienabile.  

Deci, să auzim în viitor numai de bine, „fraţi” maghiari. 
  

 
RAPTURILE TERITORIALE ALE ANULUI 1940 

(Vezi şi NOTELE de la sfârşit) 
 

Ţin să afirm şi să subliniez că, de pierderea graniţelor, nu este şi nu 
trebuie făcută vinovată Armata. Cunosc Armata. Îi cunosc pe soldaţii şi pe 
ofiţerii ei. Oricare ar fi fost starea materială a Armatei, ofiţerii şi soldaţii 
s-ar fi bătut. Pentru salvarea Ţării, pentru păstrarea onoarei, pentru 
mândria tradiţiilor ei şi pentru respectul morţilor ei, Armata s-ar fi luptat.” 
(Ion Antonescu – 1 octombrie 1940). 

Anul 1940 poate fi denumit ca fiind anul cel mai tragic din istoria 
românilor. De la sfârşitul lunii iunie şi până la începutul lunii septembrie, 
România a suferit rapturi teritoriale care au însumat circa 33,8% din suprafaţa 
ţării (100.913 km2) şi o pierdere de 6.777.000 de locuitori (adică 33,3% din 
populaţia ţării). Armata a asistat la dezmembrarea teritoriului ei naţional fără să 
riposteze măcar cu un singur glonţ. (1) 
 



 32

 
  

La 1 septembrie 1939 a fost declanşat cel de-al doilea război mondial. 
Fără să fi formulat în prealabil vreo declaraţie oficială de război, Germania a 
atacat Polonia. (2)       
 A doua zi, Ungaria şi-a mobilizat şi ea toate forţele în vederea 
declanşării unui atac asupra ţării noastre. Totodată s-au semnalat concentrări 
de forţe armate şi la graniţa româno-sovietică de pe Nistru.    
 Pe data 3 septembrie 1939, Anglia şi apoi Franţa au declarat război 
Germaniei, pentru a-şi onora obligaţiile asumate prin garanţiile acordate statului 
polonez. Urmând lanţul, Uniunea Sovietică a intrat şi ea în conflict. Astfel, la 17 
septembrie 1939, conform înţelegerii cu aliatul german, Armata Roşie a trecut 
graniţa răsăriteană a Poloniei. Se demonstra în acest fel că, în ceea ce privea 
politica europeană de atunci, între Germania şi Rusia exista o anume concordanţă. 
Treptat războiul s-a extins şi în celelalte state, iar în scurt timp a devenit mondial. 
 Flăcările sale nu au mai putut fi stinse decât abia după şase ani de zile, 
timp în care omenirea a suferit numeroase pierderi materiale şi umane.(3), (4). 

România şi-a exprimat la scurt timp după izbucnirea conflictului, poziţia 
sa oficială, prin „Declaraţia guvernamentală din 4 septembrie 1939”. Declaraţia, 
care afirma printre altele că „guvernul veghează la siguranţa intereselor 
naţionale”, a fost aprobată două zile mai târziu şi de către Consiliul de Coroană.  
 Obiectivul politicii externe al ţării noastre în acele momente a devenit 
asigurarea unei bune înţelegeri cu vecinii (inclusiv prin încheierea unor pacte de 
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neagresiune). Astfel, statele Înţelegerii Balcanice (5) au fost chemate să adopte o 
atitudine faţă de evenimentele recent petrecute. În noua situaţie ţara noastră a 
încercat o serie de măsuri prin care să poată să menţină spaţiul sud-est european 
în afara conflictului mondial. Amintim în acest sens: 

- proiectul „Blocul Balcanic”, lansat la 19 septembrie 1939 la Jebel, la 
întâlnirea miniştrilor de externe român şi iugoslav (care urmărea atragerea 
Bulgariei în Înţelegerea Balcanică, chiar în condiţiile unor revendicări teritoriale). 
 - la 28 octombrie 1939 au fost făcute propuneri în sensul realizării unui 
„Bloc al Neutrilor”, în care ar fi urmat să intre alături de ţările din Înţelegerea 
Balcanică, ţări precum: Ungaria, Bulgaria şi Italia. Neutralitatea şi neagresiunea 
statelor membre între ele, urmau să fie principiile de bază ale alianţei. Nici unul 
din proiectele de mai sus nu a putut fi realizat. Deoarece în locul unei politici 
„înţelegătoare, dar ferme” cerută de ţara noastră, în faţa permanentelor 
revendicări teritoriale ungare şi bulgare, Turcia şi Iugoslavia au solicitat 
României să facă concesii (solicitare reînnoită şi în 2/4 februarie 1940, la 
Belgrad, la ultima sesiune a Consiliului Permanent al Înţelegerii Balcanice).  
 Voi aminti aici de Grigore Gafencu, ministrul de externe român de 
atunci, care intuind situaţia dificilă, recomanda prudenţă desăvârşită faţă de 
englezi şi francezi (care nu ne puteau da însă niciun sprijin atunci), iar în cazul în 
care urma să apară o solicitare tranzacţională, marele om politic sfătuia „să 
rezistăm şi să câştigăm timp”. Dar pentru aceasta, era nevoie să fie întocmit un 
„Plan de apărare a ţării”, făcut prin forţe proprii (în condiţiile în care România nu 
se mai putea baza pe alianţa militară cu statele din Înţelegerea Balcanică). 

La 29 martie 1940, la vechile solicitări ungare şi bulgare, s-au adăugat 
şi cele ruseşti.  Iată ce avea să declare în acest sens, V. M. Molotov – Comisarul 
Poporului pentru Afaceri Externe al U.R.S.S. – în faţa Sovietului Suprem: 
„Printre ţările meridionale vecine pe care le-am citat, este una cu care noi nu 
avem un pact de neagresiune: România. Aceasta se explică prin existenţa unei 
chestiuni litigioase, ne rezolvată, aceea a Basarabiei, a cărei anexare de către 
România nu a fost niciodată recunoscută de Uniunea Sovietică, cu toate că 
aceasta n-a pus niciodată chestiunea înapoierii Basarabiei pe cale militară.” (6) 
Ocuparea Belgiei şi Olandei (7) de către trupele Reichului, intrarea iminentă a 
Italiei în război, situaţia gravă de la graniţa răsăriteană unde au fost masate circa 
35 de Divizii sovietice, precum şi imposibilitatea de a primi vreun ajutor în caz de 
forţă majoră, au fost tot atâtea cauze care au dus în cele din urmă la schimbarea 
politicii externe a ţării noastre. Astfel, în data de 28 mai 1940, primul-ministru 
Gheorghe Tătărescu a trimis ambasadorului german în România, o notă prin care 
se exprima neliniştea guvernului român pentru situaţia de la frontiera cu Uniunea 
Sovietică. Răspunsul trimis de Germania a sosit în ziua de 2 iunie 1940. Acesta 
tatona cercurile politice româneşti, pentru a afla în ce măsură erau dispuse să 
accepte modificări de frontieră. În asemenea condiţii, României nu-i mai rămânea 
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decât o singură posibilitate: Să-şi extindă cât mai repede posibil colaborarea cu 
Germania. Gest pe care îl va face în cele din urmă, la 18 iunie 1940.  
 Ca urmare, la aproape un an de zile, s-a adeverit afirmaţia lui Hitler din 
25 august 1939: „România nu mai este în situaţia de a lua parte la un conflict 
împotriva Axei.” (8) Germania nu dorea însă un război pe teritoriul românesc, 
fiindcă asemenea conflict ar fi putut să o lipsească de petrolul din ţara noastră. Iar 
cel de-al III-lea Reich avea o mare nevoie de produse petroliere. Scopul urmărit 
era acela de a subordona economia românească şi de a-i controla resursele 
petroliere, precum şi alte materii prime, „ca o condiţie preliminară pentru 
aprovizionarea îndestulătoare a Germaniei într-un război de mai lungă durată.” 
(9) Pentru o bună reuşită a acestui plan: „România va trebui micşorată şi din 
motive politice europene, deoarece poporul român, democrat din fire, a rămas 
sufleteşte alături de Anglia şi Franţa şi, în consecinţă, Axei nu-i convine o 
Românie Mare care să aibă în Balcani rolul de diriguitoare.” (10) 

 
NOTE: 
 
(1) La 28 iunie 1940 România a cedat Uniunii Sovietice Basarabia, Bucovina de Nord şi 

Ţinutul Herţa; la 30 august 1940, în urma celui de-al doilea Dictat de la Viena ţara noastră a fost 
nevoită să cedeze în favoarea Ungariei horthyste, nord-vestul Transilvaniei; la 7 septembrie 
România a semnat la Craiova un acord cu Bulgaria, prin care era cedat Cadrilaterul. Vezi pe larg 
Istoria militară a poporului român, Editura Militară, Bucureşti, 1989.  

(2) În anul 1939, România ocupa locul 8 în Europa ca suprafaţă (295.049 km2) şi locul 7 
ca populaţie (cu 19.933.802 locuitori).  

(3)*** Veteranii pe drumul onoarei şi a jertfei. 1941 – 1945, Editura Vasile Cârlova, 
Bucureşti, 1998, p. 12. 

(4) Chiar dacă s-a declarat neutră, România a ajutat cât a putut Polonia, asumându-şi 
consecinţele: tezaurul polonez (estimat la aproximativ 45 milioane de dolari), a tranzitat teritoriul 
românesc şi a fost îmbarcat în portul Constanţa, pe un vas sub pavilion englezesc, iar când Uniunea 
Sovietică a atacat şi ea Polonia, guvernul român a acceptat ca preşedintele şi guvernul polonez să 
treacă frontiera în ţara noastră, cu condiţia de a nu desfăşura nici o activitate politică. Aceştia au fost 
urmaţi de 100.000 refugiaţi, dintre care 60.000 militari, mulţi refuzând să mai părăsească teritoriul 
României, prezenţa lor într-un număr destul de mare producând greutăţi Statului român. Din această 
cauză, la 15 februarie 1941 (adică la aproape doi ani de la declanşarea războiului), generalul Ion 
Antonescu a notat pe un raport al Ministerului Finanţelor: „Eu nu mai plătesc ajutoare. Ţara va fi 
curăţată de polonezi. Nu rămân decât cei pentru care am dat dispoziţii speciale şi aceştia numai până 
la sfârşitul războiului. […] Toate cheltuielile făcute cu polonezii vor fi contabilizate“. Vezi pe larg – 
Arimia Vasile, Ion Ardeleanu – Mareşalul Ion Antonescu. Secretele guvernării, Editura Românul, 
Bucureşti, 1992, p. 54. 

(5) După cum ştim Înţelegerea Balcanică era o alianţă cu caracter regional, menită să 
transforme sud-estul Europei într-o zonă a păcii (actul de înfiinţare s-a semnat la 9 februarie 1934, de 
către Turcia, Grecia, Iugoslavia şi România). Numai că anul 1940 a găsit alianţa divizată, ea nereuşind 
să se ridice la nivelul aşteptărilor. 

(6) Dinu C. Giurescu – România în al doilea război mondial, Editura All, Bucureşti, 1999, 
p. 11. 
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(7) Belgia şi Olanda au fost invadate în aceeaşi zi de 10 mai 1940. Conform tacticii 
germane de invazie, atacul a început cu paraşutiştii, după care au urmat tancurile şi trupele (era 
folosită şi aviaţia atunci când era nevoie). Armata belgiană a reacţionat, fiind ajutată şi de unităţi 
engleze şi franceze. Cu toate acestea, rezultatele au fost sub aşteptări, iar regele Leopold al III-lea a 
cerut soldaţilor săi să depună armele pentru a evita pierderile de vieţi omeneşti inutile. Olanda a 
capitulat şi ea imediat după bombardarea oraşului Rotterdam (regina Wilhelmina a părăsit ţara).  

 (8) „Revista de Istorie Militară”, nr. 4/1999, pg. 3. Vezi pe larg, colonel Ilie Schipor – 
Capacitatea operativ-strategică a României în primul an al celui de-al doilea război mondial 
(septembrie 1939 – septembrie 1940). 

(9) Op. cit., p. 4. 

(10) Op. cit., p. 5. 

 
 România, 1940: urmările unor mari şi criminale nedreptăţi  
  

După cum precizează cercetătorul şi istoricul Cătălin Calafeteanu, în 
lucrarea cu titlul de mai sus, anul 1940 a fost literalmente un an fatidic pentru 
România.   
 Vara anului 1940 a marcat pentru România punctul final al unui 
îndelungat proces de deteriorare progresivă a situaţiei internaţionale a ţării. „Cu 
foarte mare greutate se pot afla, în analele trecutului românesc, arăta istoricul 
Gheorghe Buzatu, perioade mai dureroase, mai grave şi mai primejdioase, pline 
de consecinţe incalculabile, decât aceea din vara şi toamna anului 1940”. 
 După declanşarea ofensivei Germaniei pe frontul occidental, încheiată cu 
capitularea Franţei, practic România era complet izolată în plan internaţional. 
„Tot eşafodajul politic prin care România a căutat să asigure pacea şi să-şi asigure 
graniţele, arăta Ion Gigurtu, a căzut în realitate prin înţelegerea de la München, şi 
a fost total distrus prin înţelegerea germano-sovietică din 23 august 1939, care 
hotăra definitiv asupra estului european”.  

Trebuie să dăm întreaga greutate acestei aprecieri, întrucât Ion Gigurtu, 
în calitatea sa de ministru de externe şi, apoi, de prim-ministru, s-a aflat în miezul 
evenimentelor care au lovit România în perioada iunie-septembrie 1940. 
 Răul cel mai mic, spun unii, dar.... 
 Prin încheierea pactului sovieto-german, izolarea României era 
desăvârşită, iar Uniunea Sovietică, dintr-un posibil aliat luat în calcul de 
autorităţile române împotriva expansionismului german, devenea automat 
principalul pericol pentru independenţa şi integritatea României. Mai mult, 
ameninţarea sovietică ilustrată de acţiunile acesteia în Polonia, Finlanda şi Ţările 
Baltice precum şi impunerea în teritoriile anexate a regimului comunist făcea să 
pălească, practic, pericolul german, transformând în acelaşi timp Reich-ul, într-o 
soluţie preferabilă, în ultimă instanţă, pentru salvarea existenţei statului român şi 
a regimului său politic.  
 În condiţiile în care se profila victoria germană pe frontul occidental, 
acompaniată în Răsărit de concentrări sovietice la graniţa de pe Nistru, li s-a 
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impus factorilor conducători de la Bucureşti soluţia apropierii de Germania ca 
singura opţiune posibilă, pentru a face faţă pericolului sovietic. Nu era, desigur, 
varianta dorită, ci era considerat a fi „răul cel mai mic”. 
 
 Pericolul sovietic 
 După încheierea războiului cu Finlanda, intenţiile agresive ale Uniunii 
Sovietice împotriva României au început să capete contur într-un ritm rapid. 
Mai întâi, la 29 martie 1940, în faţa Sovietului Suprem al URSS, Viaceslav 
Mihailovici Molotov, comisarul poporului pentru Afacerile Externe, rupea tăcerea 
existentă până atunci în raporturile româno-ruse cu privire la Basarabia. Aproape 
concomitent au fost semnalate importante mişcări de unităţi militare sovietice din 
direcţia nord spre sud, la hotarul cu România, unde au adoptat „un dispozitiv 
operativ”. 
 În faţa acestui pericol ce se profila la Răsărit, guvernul român a căutat să 
lămurească poziţia puterilor Axei faţă de un eventual atac al Uniunii Sovietice 
împotriva României. În acest scop, la 22 mai 1940, ministrul de externe, Grigore 
Gafencu, a avut convorbiri separate cu miniştrii Axei acreditaţi în România, 
Pellegrino Ghigi, ministrul Italiei, şi Wilhelm Fabricius, ministrul Germaniei. 
 Discuţia cu ministrul german a fost lămuritoare pentru poziţia pe care 
Berlinul o va adopta într-un eventual conflict româno-sovietic. La început, 
Gafencu l-a informat pe Fabricius despre concentrările sovietice, la care se 
adăugau şi cele ungare (Budapesta decretase mobilizarea la mijlocul lunii mai), 
precum şi de măsurile preconizate a fi luate de partea română. În faţa situaţiei 
create, a declarat Gafencu, care a ţinut să sublinieze că, ceea ce îngrijora România 
era situaţia de la frontiera răsăriteană, guvernul român ar dori „şi o clarificare 
diplomatică”.  
 Şi ministrul de Externe român a continuat: „Socotind că evenimentele 
care s-au desfăşurat atât de repede pe frontul apusean, dau Germaniei o libertate 
de acţiune mai mare în întreaga Europă, am fi recunoscători dacă guvernul 
german ar binevoi să ne dea unele lămuriri cu privire la politica lui orientală”. 
  Înainte de a da un răspuns la întrebarea pusă de Gafencu, Fabricius s-a 
interesat care este poziţia României faţă de „problema rusească”. Gafencu a 
răspuns că ea a rămas neschimbată, aşa cum a prezentat-o în timpul vizitei sale în 
Germania.  
 Ministrul de externe român a dorit să adauge o informaţie de importanţă 
deosebită, anume că, „nici o acţiune ofensivă îndreptată de oriunde ar veni 
împotriva Rusiei, nu se poate sprijini pe noi”. În continuare, el a adăugat că din 
momentul efectuării vizitei sale la Berlin au intervenit elemente noi, care au 
apropiat „în aparenţă” Rusia de Germania. 

Era un mod elegant de a arăta interlocutorului că „schimbarea” se 
produsese la Berlin, şi nu la Bucureşti. 
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 Cuvintele lui Gafencu mărturiseau în acelaşi timp profunda îngrijorare a 
guvernului român faţă de „apropierea” sovieto-germană, cu atat mai mult cu cât 
în timpul vizitei pe care o efectuase la Berlin, între 18-20 aprilie 1939 – deci 
înainte de încheierea pactului sovieto-german –, atât în convorbirea cu Hitler, cât 
şi cu alţi reprezentanţi ai conducerii germane, aceştia, la unison, se pronunţaseră 
împotriva unei apropieri a României de Rusia, care în condiţiile existente ar fi 
putut fi interpretată ca un act „neprietenos” faţă de Germania. 
 În mai 1940 însă, situaţia era radical schimbată şi acum Gafencu era 
interesat să afle cât de amplă era înţelegerea sovieto-germană. Lui Fabricius, 
ministrul de Externe român i-a declarat însă că el, „nu crede” înţelegând prin 
aceasta, de fapt, că el spera că Reich-ul nu şi-ar fi schimbat totuşi liniile 
directoare în politica orientală. Era, indirect, o întrebare care aştepta un răspuns 
din partea lui Fabricius. Diplomatul german a răspuns că, „în linii generale”, şi 
politica germană a rămas neschimbată. A adăugat însă că Stalin a făcut „un mare 
serviciu” Führer-ului, care nu putea uita aceasta. În continuare, el a reluat 
declaraţiile obişnuite ale diplomaţilor germani, că Reich-ul doreşte pace în 
sud-estul Europei şi în special pentru România. Şi a adăugat că această situaţie 
depinde „în bună parte” şi „de înţelegerea deplină la care ar putea ajunge 
România cu vecinii ei de la Răsărit”. Era, evident, un alt limbaj faţă de cel din 
aprilie 1939. De aceea, Gafencu a căutat să afle ce înţelegea diplomatul german 
prin „înţelegere”. Răspunsul acestuia a fost vag, dar diplomatul român a reţinut că 
Fabricius a spus următoarea frază: „Dacă vreţi să obţineţi ceva, trebuie să 
daţi”. Insistând pentru lămuriri, Fabricius a arătat că ruşii se plâng că Odessa este 
prea aproape de frontieră şi că în zona respectiva s-ar putea împinge hotarul spre 
vest. De aici Gafencu a tras concluzia că sovieticii ar fi dorit un cap de pod peste 
Nistru, eventual Cetatea Albă, pentru a asigura Odessa. Nici un moment însă nu 
s-a gândit că, de fapt, era vorba de întreaga Basarabie şi, cu atat mai puţin, de 
Bucovina. 
 Ultimatumul sovietic 
 În perioada imediat următoare, ca urmare a victoriilor germane în vest şi 
a continuării concentrărilor de forţe sovietice pe Nistru, situaţia internaţională a 
României s-a agravat, iar îngrijorările la Bucureşti au crescut. Lor le dădea 
expresie însuşi factorul decisiv în politica externă a ţării, regele Carol al II-lea, 
care nota la 28 mai 1940, în însemnările sale zilnice: „Primejdia cea mare rămâne 
pentru noi tot graniţa de Răsărit şi ne găsim în situaţia de a nu putea primi niciun 
ajutor de nicăieri, deci, dacă nu avem o atitudine binevoitoare din partea 
Germaniei, suntem complet în aer”. 
 În aceeaşi zi, în cadrul unei consfătuiri la rege, la care au mai participat 
premierul Gheorghe Tătărescu, ministrul de Externe, Grigore Gafencu, şi Ernest 
Urdăreanu, ministrul Casei Regale, s-a luat hotărârea iniţierii unei politici de 
apropiere de Germania.        
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 În timp ce acest proces se afla în plină desfăşurare, fără a se ajunge 
însă la o concluzie finală, partea română nemanifestând o grabă deosebită în 
finalizarea discuţiilor, se produce ultimatumul sovietic privind Basarabia şi 
Bucovina de Nord. 
 În vederea definitivării poziţiei sale în care ideea unei rezistenţe armate 
nu era exclusă, guvernul român s-a adresat guvernelor german şi italian, precum 
şi aliaţilor din Înţelegerea Balcanică, pentru a vedea în ce măsură se poate baza pe 
sprijinul acestora. Răspunsurile primite au venit să sublinieze izolarea în care 
se afla România. Astfel, de la Berlin a venit sfatul de a accepta ultimatumul, 
deoarece Germania, încă angajată în vest, nu-şi putea permite o înrăutăţire a 
relaţiilor cu Rusia. Acelaşi sfat l-a primit guvernul român şi de la Roma, care a 
considerat că este „un interes european esenţial” să se evite un conflict armat 
cu URSS. De asemenea, cele două guverne au arătat la Budapesta şi Sofia că nu 
doresc noi complicaţii în sud-estul Europei. De la Belgrad şi Atena răspunsurile 
au fost vagi, ocolind întrebarea clară formulată de guvernul român.   
 În sfârşit, Ankara a confirmat „deciziunea absolută” de a-şi îndeplini 
obligaţiile asumate prin Pactul Balcanic. Aplicarea acestei decizii a fost uşurată 
de faptul că, între timp, România, acceptând ultimatumul sovietic, riscul pe care 
Turcia voia să-l evite de a nu intra într-un conflict cu URSS era înlăturat. Pe de 
altă parte, nici Bulgaria nu părea dispusă să se avânte într-o aventură militară, 
Înţelegerea Balcanică fiind, cel puţin formal, încă în vigoare, iar Bulgaria nu voia 
să rişte. 
 În situaţia existentă şi sub ameninţarea forţei, regele Carol al II-lea 
şi guvernul român, după îndelungi dezbateri în cadrul a două Consilii de 
Coroană, au fost nevoiţi să accepte ultimatumul sovietic din 26 iunie 1940.  
 Cu toate acestea, şi după anexarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord, 
guvernul sovietic a continuat să ducă o politică plină de ameninţări faţă de 
România. Astfel, Moscova a continuat, fără succes însă, să solicite Berlinului 
libertatea de a anexa şi sudul Bucovinei, la linia de demarcaţie de pe Prut cu 
România, şi toate incidentele provocate de partea sovietică s-au ţinut lanţ, ele 
fiind succesive au încurajat pretenţiile teritoriale ungare şi bulgare împotriva 
României etc. 
 
 Dictatul de la Viena din 30 august 1940  
 Dictatul de la Viena (cunoscut şi ca al doilea arbitraj de la Viena) a fost 
un act internaţional încheiat la 30 august 1940, prin care România a fost silită să 
cedeze aproape jumătate (43.492 km²) din teritoriul Transilvaniei în favoarea 
Ungariei horthyste. Acest act a fost impus de Germania Nazistă şi Italia fascistă 
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, cunoscut şi sub titlul de „arbitraj”. 
 Preludiul Dictatului din 1940, pare a fi fost primul dictat de la Viena (2 
noiembrie 1938), Ungaria horthystă obţinuse o porţiune din Slovacia (ţinut 
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supranumit Felvidék, „Provincia de Sus”, în timpul Imperiului Austro-Ungar), iar 
la mijlocul lunii martie 1939 ocupase Ucraina Subcarpatică (Rutenia) autonomă – 
regiunea Transcarpatia de astăzi din Ucraina. Ungaria interbelică dorea printr-o 
politică revizionistă să obţină şi celelalte teritorii care aparţinuseră Transleithaniei 
şi pe care le pierduse în urma înfrângerii din Primul Război Mondial prin Tratatul 
de la Trianon, în special Transilvania. 
 În iunie 1940, la o săptămână după capitularea Franţei, Uniunea 
Sovietică a transmis României două ultimatumuri prin care cerea evacuarea 
imediată şi necondiţionată a Basarabiei, (fostă parte a Imperiului Rus între 
1812-1917, care se unise cu România după Primul Război Mondial) şi a 
Bucovinei de Nord. Somaţia sovietică se baza pe anexa secretă expansionistă a 
pactului de neagresiune germano-sovietic semnat la 23 august 1939 (cunoscut ca 
Pactul Ribbentrop-Molotov).       
 Guvernul român, pe fundalul conjuncturii internaţionale nefavorabile 
intereselor (suveranităţii) României, a cedat presiunilor sovietice şi germane. 
 Pe fondul aprecierilor lui Hitler că „România a fost, timp de câteva 
decenii, aliatul activ şi hotărât al oponenţilor Reichului german”, la 4 iulie 1940 
este numit guvernul Ion Gigurtu, având în componenţă şi câţiva miniştri 
legionari. Succesul Moscovei a determinat Budapesta să reclame revizuirea 
graniţelor cu România în Transilvania. Puterile Axei au sugerat părţilor implicate 
să-şi rezolve problemele prin negociere directă sau „arbitraj” mijlocit de dictatorii 
Hitler şi Mussolini. Dată fiind natura „arbitrilor”, în limba Română se foloseşte 
consistent termenul de dictat de la Viena, în timp ce în alte limbi este încă folosit 
termenul moştenit din perioada nazistă, de „arbitraj”. 
 Cedările teritoriale româneşti au fost facilitate de starea de derută 
determinată de presiunile externe şi incapacitatea guvernului condus de Ion 
Gigurtu şi a cercurilor conducătoare româneşti de a angaja acţiuni politice ferme, 
de a organiza măsuri de apărare naţională. Lipsa de curaj a regelui Carol al II-lea, 
faptul că a evitat un contact direct cu Hitler, deşi se impunea o expunere 
personală, au întărit convingerea cancelarului nazist că regele României nu va 
întreprinde măsuri de împotrivire hotărâte, ci va consimţi treptat la toate 
pretenţiile revizioniste formulate.      
 La 15 iulie 1940, Hitler îi adresează regelui Carol o scrisoare cu caracter 
ultimativ, avertizând asupra „gravelor primejdii la care s-ar expune dacă nu ar 
da curs cererii sale” de a începe tratative cu Ungaria şi Bulgaria în vederea 
revizuirii frontierelor. 
 Ion Gigurtu a declarat la radio că România trebuie să facă sacrificii 
teritoriale pentru a justifica orientarea sa progermană şi aderarea totală a 
României la Axa Berlin-Roma. 
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 La 26 iulie 1940, la întâlnirea cu Hitler de la Berghof, Gigurtu a remis 
scrisoarea de răspuns a regelui Carol II, prin care acesta accepta cererea 
Germaniei de a se începe tratative. 
 Negocierile prin intermediul reprezentanţilor Germaniei şi Italiei au 
început la 16 august 1940 la Turnu Severin. Ungaria a pretins circa 69.000 km² 
din suprafaţa României, la care guvernul român a răspuns oferind un schimb de 
populaţie şi o serie de rectificări minore ale graniţelor. În final, negocierile de la 
Turnu Severin au eşuat şi se părea că disputa româno-ungară se va muta pe 
câmpul de luptă.         
 Armata maghiară a primit ordin să fie pregătită pentru declanşarea 
atacului la 28 august. S-au produs numeroase acţiuni provocatoare pe frontieră, 
aviaţia maghiară primind ordinul să pătrundă în spaţiul românesc până la Braşov, 
apoi să bombardeze aeroportul civil din Satu Mare. 
 

 
 

Harta României interbelice: în galben este marcată porţiunea cedată Ungariei 
în urma Dictatului de la Viena 

 Germania era însă interesată să păstreze pacea în regiune, deoarece avea 
nevoie de exporturile acestor ţări pentru necesităţile de război. Miniştrii de 
externe ai României (Mihail Manoilescu) şi Ungariei au fost convocaţi la 29 
august la Viena, unde ministrul de externe german Ribbentrop a impus părţilor 
preacceptarea necondiţionată a arbitrajului germano-italian, care avea să devină 
cel de-al doilea arbitraj (Dictat) de la Viena.     
 În dimineaţa zilei de 30 august 1940 Consiliul de Coroană convocat 
de regele Carol al II-lea a admis arbitrajul cu majoritate de voturi (19 
pentru, 10 contra, 1 abţinere), în schimbul garantării de către Germania şi 
Italia a noilor graniţe. 
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 Trasarea noii frontiere a fost supervizată personal de Hitler, interesat de 
regiunea petroliferă a Prahovei, astfel că noua graniţă ajungea la doar câtorva zeci 
de km de ea.         
 Miniştrii de externe al Germaniei, Joachim von Ribbentrop, şi cel al 
Italiei, Galeazzo Ciano, au comunicat separat decizia sa delegaţiilor din România 
şi Ungaria la 30 august 1940, în Palatul Belvedere din Viena: 
 
 Textul arbitrajului de la Viena, (30 august 1940): 
 „Traseul definitiv al liniei de frontieră, care desparte România de 
Ungaria va corespunde aceluia marcat pe harta geografică aici anexată. O comisie 
româno-ungară va determina detaliile traseului la faţa locului. 
 Teritoriul român atribuit Ungariei va fi evacuat de trupele româneşti 
într-un termen de 15 zile şi remis în bună ordine acesteia. Diferitele faze ale 
evacuării şi ale ocupării, precum şi modalităţile lor vor fi fixate în termen de o 
comisie româno-ungară. Guvernele ungar şi român vor veghea ca evacuarea şi 
ocuparea să se desfăşoare în ordine completă. 
 Toţi supuşii români, stabiliţi în această zi pe teritoriul ce urmează a fi 
cedat de România, dobândesc fără alte formalităţi naţionalitatea ungară. Ei vor fi 
autorizaţi să opteze în favoarea naţionalităţii române într'un termen de şase luni. 
Acele persoane care vor face uz de acest drept vor părăsi teritoriul ungar într'un 
termen adiţional de un an şi vor fi primiţi de România. Ei vor putea să ia, fără 
nicio împiedicare, bunurile lor mobile, să lichideze proprietatea lor imobilă, până 
în momentul plecării lor, să ia cu ei produsul rezultat. Dacă lichidarea nu reuşeşte, 
aceste persoane vor fi despăgubite de Ungaria. Ungaria va rezolva într'un mod 
larg şi acomodat toate chestiunile relative la transplantarea optanţilor. 

Supuşii români de rasă ungară, stabiliţi în teritoriul cedat în 1919 de 
către Ungaria României şi care rămâne sub suveranitatea acesteia, primesc 
dreptul de a opta pentru naţionalitatea ungară, într'un termen de şase luni. 
Principiile enunţate în paragraful trei vor fi valabile pentru persoanele care vor 
face uz de acest drept. 
 Guvernul ungar se angajează solemn să asimileze în totul cu ceilalţi 
supuşi unguri pe persoanele de rasă română, care, pe baza arbitrajului de mai sus, 
vor dobândi naţionalitatea ungară. Pe de altă parte, guvernul român ia acelaşi 
angajament solemn în ceea ce priveşte pe supuşii de rasă ungară, care vor rămâne 
pe teritoriul român. 

Detaliile rezultând din transferul de suveranitate vor fi reglementate prin 
convenţie directă între guvernele român şi ungar. 
 În cazul în care dificultăţi sau îndoieli s'ar ivi în cursul aplicării acestui 
arbitraj, guvernele român şi ungar se vor înţelege pe cale directă. Dacă într'o 
chestiune sau alta înţelegerea nu se realizează, litigiul va fi supus guvernelor 
Reich-ului şi Italiei, care vor adopta o soluţie definitivă.”  
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 A doua şedinţă a Consiliului de Coroană român, din noaptea de 30-31 
august, a aprobat Dictatul. Guvernul maghiar s-a declarat foarte nemulţumit şi 
„zdrobit sufleteşte”, deoarece nu obţinuse întregul teritoriu solicitat, ca suprafaţă 
şi formă dorită. 
 Prin al doilea Dictat de la Viena, Ungaria a primit 43,492 km² din 
teritoriul naţional român, cu o populaţie estimată atunci la 2,609,000 
locuitori. Această parte a României a rămas în istorie cunoscută ca Transilvania 
de Nord. Structura populaţiei din această zonă este estimată diferit, fie conform 
recensământului din 1930 efectuat de autorităţile române, fie conform 
recensământului din 1941 efectuat de noile autorităţi maghiare. Rezultatele celor 
două recensăminte sunt prezentate în tabelul de mai jos:  
 
  Recensământul românesc din 1930: 
  După etnie  După limba vorbită în familie  
  Maghiari     912.500         1.007.200 
  Români     1.176.900         1.165.800 
  Germani        68.300              59.700 
  Evrei/Idiş    138.800              99.600 
  Alţii               96.800              61.000 
 
  Recensământul maghiar din 1941 
  După etnie                          După limba vorbită în familie 
  Maghiari   1.380.500        1.344.000 
  Români      1.029.000        1.068.700 
  Germani         44.600             47.300 
  Evrei/Idiş       47.400             48.500 
  Alţii                76.600             69.600 
 
  Estimări româneşti pentru 1940 
  Maghiari      968.371 
  Români      1.304.898 
  Germani        N.A. 
  Evrei/Idiş     200.000 
  Alţii                N.A. 
 
 Armata ungară urma să preia controlul în respectivul teritoriu la 15 
septembrie 1940. Cu această ocazie, Germania nazistă a încheiat şi două tratate cu 
Bucureştiul şi Budapesta, prin care se acorda un statut separat şi preferenţial 
populaţiei germane din Transilvania. 
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 Ca urmare a tratativelor cu Bulgaria purtate la Craiova, la 7 septembrie a 
fost semnat acordul prin care se înregistrează cesiunea teritorială a Cadrilaterului, 
8000 km pătraţi din Dobrogea de sud. 
 
 Consecinţele Dictatului şi anularea sa 
 Germania nazistă a fost principalul beneficiar al Dictatului de la Viena 
prin faptul că a câştigat suportul militar simultan al Ungariei şi României. Cele 
două ţări au aderat la pactul Tripartit în noiembrie 1940. Istoricul Keith Hitchins 
descrie situaţia creată de Dictatul de la Viena în cartea sa „România: 1866-1947” 
(Oxford History of Modern Europe Series, Oxford University Press, 1994): 
 Dictatul de la Viena nu numai că nu a clarificat situaţia, ci a dus la o 
tensionare a relaţiilor dintre România şi Ungaria. Nu a reuşit să rezolve 
problema naţionalităţilor, separând toţi etnicii maghiari de toţi etnicii români. 
Aproximativ 1.200.000 de români, aproximativ 50% din populaţia teritoriului 
Transilvaniei de Nord, au rămas în porţiunea primită de Ungaria, iar circa 
500,000 maghiari au rămas în Transilvania Sudică. (cifrele variază uşor în funcţie 
de guvernul care le-a furnizat: român sau maghiar). 
 Guvernul britanic a refuzat să recunoască dictatul, la fel şi S.U.A., 
conform politicii lor de a nu recunoaşte niciun teritoriu ocupat de la 
începutul războiului. 
 Dictatul de la Viena a produs o gravă criză politică în România. La 4 
septembrie 1940, guvernul Gigurtu a fost forţat să demisioneze, între altele sub 
presiunea legionarilor.  
       

 
Trupele maghiare mărşăluiesc în Zalău, în ajunul masacrului din Trăznea 
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Armata ungară a intrat în teritoriul cedat al Transilvaniei la 5 
septembrie 1940. Populaţia maghiară a întâmpinat cu entuziasm trupele şi a 
considerat separarea de România ca o eliberare. 

Pe teritoriul transilvan cedat, Transilvania de Nord, s-au produs o serie 
de incidente în care etnici români au fost masacraţi de trupele horthyste: Moisei, 
Trăznea (9 septembrie 1940), Ip (13/14 septembrie 1940), Ţaga-Sucutard, 
Mureşenii de Câmpie, Ciumărna, Zalău, Camăr, Dragu, Hida, Cosniciu de 
Sus, Cerâşa, Marca, Nuşfalău, Sărmaşu, Câmpia Turzii, Luduş, Prundu 
Bârgăului, Huedin, Cucerdea, Lăscud.  

A fost elaborat un program de maghiarizare a românilor, elaborat de 
baronul Aczel Ede şi însuşit de guvernul maghiar. Programul cuprindea 
expulzarea fruntaşilor vieţii politice româneşti, pauperizarea românilor, 
mobilizarea lor în armată, colonizarea de unguri, şicanarea românilor sub diverse 
forme pentru a-i determina să emigreze, etc. Obiectivele urmau să fie realizate 
prin mijloace oficiale sau prin intermediul organizaţiilor paramilitare. 

 Regele Carol al II-lea, deşi se opusese cedărilor teritoriale fără luptă, a 
fost declarat vinovat principal pentru demonstraţiile stradale organizate de 
Mişcarea Legionară. Sub presiunea reprezentanţilor lui Hitler la Bucureşti şi a lui 
Horia Sima, regele l-a numit prin decret regal prim-ministru – cu condiţia 
formării unui guvern de uniune naţională – pe generalul Ion Antonescu, iar acesta 
i-a impus abdicarea (la 6 septembrie 1940).      
 În calitatea de prim-ministru, Antonescu a contestat Dictatul de la Viena, 
inclusiv în discuţiile cu Adolf Hitler şi Benito Mussolini, dar a obţinut de la Hitler 
– în primăvara anului 1944 – numai o vagă promisiune de revizuire rămasă 
nefinalizată. 
 După declanşarea conflictului sovieto-german, diplomaţia maghiară a 
susţinut în cancelariile Puterilor Axei că diferendul teritorial româno-maghiar cu 
privire la apartenenţa Transilvaniei putea fi soluţionat prin intermediul 
despăgubirii României în est, respectiv prin anexarea Transnistriei şi Galiţiei în 
schimbul renunţării României la pretenţiile asupra Transilvaniei de Nord. În 
viziunea Budapestei, o atare soluţie prezenta avantaje multiple, pe de o parte 
oferea posibilitatea omogenizării etnice a teritoriului maghiar prin strămutarea 
populaţiei româneşti în est, pe de altă parte crea premisele reîntregirii 
Transilvaniei în cadrul Coroanei Sf. Ştefan.      
 Diplomaţia germană a manifestat receptivitate faţă de această soluţie, 
funcţionarii din ministerul de externe german evocând în cadrul convorbirilor 
purtate cu diplomaţii români, în repetate rânduri, posibilitatea „despăgubirii” 
României prin intermediul anexării unor teritorii din est. Pentru a nu periclita 
revendicările teritoriale asupra Transilvaniei de nord, guvernul român a respins 
ideea anexării oricăror teritorii dincolo de Nistru, acceptând doar „răspunderea 
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pentru administrarea şi exploatarea economică numai a spaţiului dintre Nistru şi 
Bug”. 
 Deşi în marea sa majoritate evreimea din Transilvania de Nord se 
identifica cu naţiunea maghiară prin limbă şi cultură, începând cu 15 mai 1944 ea 
a fost, aproape în totalitate, deportată şi exterminată în lagărele de concentrare de 
la Auschwitz. 
 După răsturnarea guvernului Antonescu la 23 august 1944 şi întoarcerea 
armelor contra Germaniei naziste, armata română a participat în toamna anului 
1944 la luptele pentru eliberarea Transilvaniei de Nord.    
 Uniunea Sovietică a acceptat ca Transilvania de Nord să revină 
României, cu condiţia instaurării la Bucureşti a unui guvern procomunist.  
 Administraţia civilă română a revenit în Transilvania abia în martie 
1945, după formarea guvernului condus de dr. Petru Groza. 
 În decursul Conferinţei de Pace de la Paris, guvernul Ungariei a urmărit 
să păstreze o parte a teritoriului primit prin Dictatul de la Viena. Demersul a 
rămas fără rezultat, încât articolul 1, punctul 2, al tratatului de pace cu Ungaria şi 
articolul 2 al tratatului de pace cu România prevăd nulitatea acordului încheiat 
prin „arbitrajul” de la Viena, din 30 august 1940, şi restabilirea frontierei 
existente la 1 ianuarie 1938 între România şi Ungaria. 
 
 Originea lui 22 iunie 1941 
 Politica Moscovei a determinat în mod hotărâtor toate acţiunile de 
politică externă ale guvernelor care s-au succedat la conducerea României în 
perioada care a urmat. Mărturiseşte acest lucru chiar Ion Girgurtu, ce va fi 
desemnat de regele Carol al II-lea să conducă guvernul ce va realiza apropierea 
de Axă. „Este de netăgăduit, arăta I. Gigurtu că felul cum a fost ocupată 
Basarabia a influenţat mult tendinţa de apropiere de Germania, deoarece URSS 
dădea impresia că nu înţelege să se oprească pe noua graniţă. Este cert că politica 
noastră de apropiere de Germania ar fi întâmpinat rezistenţe mai mari, mai mult, 
nu ar fi fost necesară, dacă URSS ar fi fost conciliantă în toate problemele ce au 
urmat în legătură cu ocuparea Basarabiei”.    
 Dacă la 22 mai 1940 Grigore Gafencu putea să declare ministrului 
Germaniei la Bucureşti, fără nici o exagerare, că „nici o acţiune ofensivă 
îndreptată de oriunde ar veni împotriva Rusiei nu se poate sprijini pe noi”, după 
ultimatumul din iunie 1940 starea de spirit a populaţiei şi a oamenilor politici 
români nu mai corespundea acestei declaraţii. Dimpotrivă. Într-o perioadă scurtă 
s-a produs în mentalul românesc o schimbare de 180 de grade, sentimentele 
antisovietice crescând vertiginos, iar ideea eliberării „fraţilor basarabeni” 
începând să capete consistenţă. 
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Aici îşi are originea actul României din 22 iunie 1941 
 Cu toate acestea, în raporturile cu URSS Romania a adoptat în 
continuare „o atitudine extrem de corectă”, care exprimă dorinţa sinceră a 
guvernului român de a nu provoca niciun fel de incident pe linia de demarcaţie cu 
URSS, dar şi teama de a nu da părţii sovietice motive de agresiune. S-a mers până 
acolo încât, într-o circulară din 23 iulie 1940, ministrul de Externe, Mihail 
Manoilescu, avertiza diplomaţii români că: orice acţiune de „iredentism 
basarabean” şi orice agitaţie privind problema basarabeană, în ţară sau la 
misiunile diplomatice ale României din străinătate, „o considerăm astăzi nu 
numai ca inoportună, dar ca direct nepatriotică”.     
 Această politică de neprovocare a URSS era confirmată şi de faptul că 
guvernul român a desemnat ca titular al postului de trimis extraordinar şi ministru 
plenipotenţiar al României la Moscova o personalitate politică şi diplomatică 
românească de primă mărime, şi anume pe Grigore Gafencu. 
 
 Urmările ultimatumului sovietic  
 Evenimentele de la sfârşitul lunii iunie 1940 au avut urmări deosebit de 
importante pentru România şi zona sud-estului european, în general. Ele „au avut, 
în ansamblu, un efect catastrofal”, în sensul „nu numai că au inaugurat, ci pur şi 
simplu au declanşat procesul dezintegrării teritoriale a României”. În primul rând, 
au accelerat demersurile guvernului român pentru apropierea de Axă. În acest 
scop, chiar la 28 iunie a avut loc o schimbare de guvern, în fruntea căruia a venit 
Ion Gigurtu, cunoscut pentru relaţiile sale cu Germania. Totodată, la Externe a 
fost numit Constantin Argetoianu, înlocuit şi el la 4 iulie cu Mihail Manoilescu; 
atât primul, dar mai ales al doilea erau partizani ai apropierii de Germania. Dar 
noutatea absolută, care trebuia să dovedească Germaniei hotărârea guvernului 
român de a se alinia Axei, era prezenţa unor miniştri din rândul Gărzii de Fier. 
Ministrul Fabricius a înţeles imediat semnificaţia şi rolul noului guvern, dând 
indicaţii ferme reprezentanţilor presei germane acreditaţi în România ca „în 
corespondenţele pe care le vor trimite ziarelor lor să adopte o atitudine de 
încredere faţă de noul guvern român şi să arate în acelaşi timp că noua orientare 
politică a României, care se caracterizează printr-o vădită tendinţă de apropiere de 
Reich, are un caracter definitiv”. 
 Într-adevăr, după ce la 1 iulie 1940 guvernul român renunţase la 
garanţiile anglo-franceze, la 4 iulie noul guvern a publicat o declaraţie în care 
anunţa hotărârea sa de a urma o politică de integrare „sinceră” în sistemul Axei. 
O săptămână mai târziu, la 11 iulie, guvernul român anunţa ieşirea din Societatea 
Naţiunilor. Toate aceste gesturi şi declaraţii aveau însă, cum corect observa noul 
ministru de externe, Mihail Manoilescu, într-un anumit sens, „un caracter 
unilateral”, întrucât ele nu au fost urmate, cum era firesc, „de o luare de atitudine 
a Axei faţă de România”. 
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 Dialogul Carol – Hitler 
 Concomitent însă, între guvernul român şi cel german, care acţiona în 
numele Axei, s-a desfăşurat cum spunea tot Mihail Manoilescu „o acţiune de un 
ordin confidenţial şi diplomatic”. Debutul acestei acţiuni s-a produs la 2 iulie. 
După ce regele Carol al II-lea n-a reuşit să obţină legătura telefonică pentru a 
vorbi cu Hitler, care „se plimba undeva în Franţa”, monarhul l-a chemat pe 
Fabricius pentru a transmite pe cale diplomatică ceea ce dorise să comunice direct 
Führer-ului. În Însemnări zilnice regele, arată ce i-a declarat lui Fabricius, pentru 
a fi transmis lui Hitler: 
 1) România a renunţat la garanţiile anglo-franceze şi caută „o colaborare 
mai intimă” cu Germania, „care ar putea fi chiar întărită printr-o alianţă care să 
fie în folosul celor două ţări”; 
 2) Ştiri sigure arătau că Rusia avea intenţia „de a depăşi linia de 
demarcaţie” stabilită în urma ultimatumului şi de a se apropia de zona petroliferă, 
ceea ce reieşea din pregătirile militare ce le făcea; 
 3) La evacuarea Basarabiei, trupele române au fost insultate, dezarmate 
şi împiedicate să se retragă; 
 4) Regele solicită Führer-ului „un ajutor, ca să ne apere în aceste 
momente grele”, România făcând tot ce a putut pentru a păstra pacea în regiune; 
 5) În final, el a cerut „o misiune de instrucţie militară, care va întări şi 
mai mult legăturile dintre cele două state”. 
 Răspunsul lui Hitler, comunicat tot prin intermediul ministrului 
Fabricius, la 4 iulie, arată interesul Führer-ului pentru modul în care regele vedea 
„regularea chestiunilor” între România, Ungaria şi Bulgaria, pentru a putea ca pe 
această bază să ia o hotărâre. De asemenea, Hitler considera că trebuiau începute 
„conversaţii” între părţile interesate, deoarece în „starea continuă de enervare şi 
de înarmare” nu puteau fi rezolvate problemele existente. Răspunsul Führer-ului 
conţinea şi un element care, pe de o parte, constituia o explicaţie a poziţiei 
germane, dar care, pe de altă parte, suna ca un avertisment în ceea ce privea 
poziţia Germaniei în raporturile dintre România şi vecinii ei, bulgari şi unguri: 
„Germania nu poate uita că Ungaria şi Bulgaria au fost aliaţii ei în trecut”.  
 O astfel de afirmaţie arăta clar că nu justiţia, dreptatea, adevărul erau 
avute în vedere de Germania în reglementarea problemelor româno-ungare şi 
româno-bulgare, ci un factor subiectiv, exprimat tot atât de clar: alianţa celor 
două ţări cu Germania. La 6 iulie, Carol a răspuns mesajului Führer-ului: accepta 
începerea de „negocieri” cu Ungaria şi Bulgaria, pe baza etnică şi a schimbului de 
populaţie, iar ca accesoriu, eventual, rectificări de graniţă. 
 La 17 iulie, Carol a primit un mesaj scris (datat 15 iulie) de la Hitler. 
Führer-ul recomanda regelui luarea unei „hotărâri principiale” în negocierile cu 
Ungaria şi Bulgaria, prin căutarea unei „soluţii definitive, care ar putea prezenta 
riscul unor sacrificii”. Abia după reglementarea „raţională” a problemelor cu 
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Ungaria şi Bulgaria, Germania se angaja să examineze „posibilitatea unei 
colaborări mai strânse, iar în vederea acesteia şi după împrejurări, să-şi asume 
obligaţiuni mai largi”. Răspunsul regelui Carol al II-lea la acest mesaj a fost 
înmânat lui Hitler de I. Gigurtu şi M. Manoilescu, în cadrul întrevederii pe care 
aceştia au avut-o cu Hitler la Berghof, la 26 iulie 1940. În esenţă, regele reafirma 
acceptul pentru începerea de negocieri cu Ungaria şi Bulgaria, pe baza 
principiului etnic („România nu poate să se abată nici o clipa de la principiul 
etnic”), care putea fi satisfăcut „în mare măsură” prin schimbul de populaţie; 
respingea arbitrajul puterilor Axei, dar accepta „influenţa lor durabilă”, în sensul 
moderării revendicărilor „vecinilor noştri”.      
 În continuare, în scrisoare se arată că sacrificiile pe care România le 
făcea ar fi trebuit să ducă nu numai la „o pace definitivă şi la bune raporturi 
prieteneşti de vecinătate”, dar şi la „o nouă ordine politică” din care „nu puteau 
lipsi ample obligaţii asumate de Germania, inclusiv garanţiile acesteia faţă de 
orice posibilitate şi de orice încercare de ştirbire a teritoriului nostru, ori de unde 
ar veni ea”. 
 
 Obiectivele unei iniţiative româneşti 
 Este prezentă în scrisoarea de răspuns a regelui o idee ce va reapărea în 
acţiunea politico-diplomatică a guvernului român în primăvara anului 1941, cu 
prilejul victoriei germane în campania din Balcani. Este vorba de solicitarea ca 
reglementarea problemelor dintre România şi vecinii ei, Ungaria şi Bulgaria, să 
fie inclusă într-o acţiune mai largă de reglementare a tuturor „neînţelegerilor 
asemănătoare, de mai mare sau mai mică importanţă”, între toate statele din 
sud-estul Europei.       
 O astfel de solicitare, în vara anului 1940, nu putea avea decât două 
obiective. În primul rând, ea se putea înscrie în realizarea acelei „păci definitive” 
şi a „bunelor raporturi prieteneşti de vecinătate” între statele din regiune, care să 
ducă la „noua ordine politică” şi la asumarea de către Germania a unor „ample 
obligaţii” privind garantarea integrităţii teritoriului României împotriva oricărei 
încercări, „ori de unde ar veni ea”, despre care Carol al II-lea vorbea în scrisoarea 
către Hitler. Germania însăşi era interesată în realizarea acestei „liniştiri” a 
sud-estului european, care îi asigura aprovizionarea cu alimente şi, în special, cu 
petrol. „Condiţionările” pe care le ridica faţă de România pentru acordarea de 
garanţii conţineau însă nu numai dorinţa de a satisface cererile unor „aliaţi”, dar şi 
intenţia de a pedepsi România pentru politica pro-anglo-franceză promovată de 
guvernul român până la sfârşitul lunii mai, în condiţiile în care ţara era 
înconjurată din toate părţile de state ce promovau, în diverse grade, politici 
pro-germane sau erau chiar aliate ale acesteia.     
 În al doilea rând, aceasta solicitare avea în vedere un obiectiv „de uz 
intern”, în sensul de a se arăta poporului român care suferise deja trauma pierderii 
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umilitoare a Basarabiei şi Bucovinei de Nord şi nu mai putea suporta noi cedări 
teritoriale fără sancţionarea celor vinovaţi, că România nu era singura ţară care 
era nevoită să suporte sacrificii. 
 Motivele pentru care Germania nu a acceptat o discuţie generală asupra 
frontierelor din Balcani au fost furnizate chiar de Hitler. La 27 iulie 1940, în 
convorbirile pe care le-a avut cu premierul bulgar, Bogdan Filov, şi cu ministrul 
de Externe, Ivan Popov, Führer-ul declara că a respins propunerea românească 
pentru că „o dezbatere generală nu poate fi folositoare dacă se doreşte să se 
ajungă la o soluţie rapidă a problemelor de revizuire”. Ceea ce dorea Hitler era 
mai întâi un acord între România, Ungaria şi Bulgaria, iar în caz de succes el era 
gata să garanteze, împreună cu Italia şi Rusia (!), statutul teritorial rezultat. 
 Niciunul dintre obiectivele urmărite de Germania, pe de o parte, şi de 
România şi Carol al II-lea, pe de altă parte, nu a fost atins integral. În urma noilor 
cedări teritoriale pe care a fost constrânsă de Germania să le accepte, chiar dacă 
România a obţinut garanţii din partea Axei a căror importanţă nu trebuie 
subestimată, având în vedere politica de expansiune teritorială a Uniunii Sovietice 
şi care şi-au demonstrat întreaga valoare, în zonă nu numai că nu s-a instaurat 
liniştea, ci dimpotrivă, sub regimul impus de „pax germanica” tensiunea a 
cunoscut acumulări nemaiîntâlnite până atunci, gata să erupă la suprafaţă în orice 
moment favorabil.        
 În ceea ce priveşte situaţia internă din România, în urma noilor pierderi 
teritoriale impuse prin Dictatul de la Viena şi Tratatul de la Craiova, regimul 
regelui Carol al II-lea a fost puternic contestat, încât regele a fost obligat, la 
începutul lunii septembrie, să abdice şi să părăsească ţara, pentru a se salva. 
 
 Impulsionarea revizionismului ungar... 
 În al doilea rând, ultimatumul sovietic de la sfârşitul lunii iunie 1940 a 
reprezentat un adevărat semnal pentru guvernele de la Sofia şi Budapesta pentru 
a-şi intensifica brusc acţiunile revizioniste împotriva României. În corespondenţa 
dintre guvernul german şi cel sovietic, care şi-a manifestat nemulţumirea faţă de 
faptul că nu a fost informat de cele hotărâte la Viena, această idee apare clar 
formulată. Astfel, într-o telegramă din 3 septembrie către Auswärtiges Amt, 
ambasadorul Schulenburg arăta că guvernul sovietic a deschis „un mare complex 
de chestiuni” prin ridicarea problemei Basarabiei şi cerea ca această idee să fie 
introdusă într-un memorandum ce urma să fie înaintat guvernului sovietic.  
 Ribbentrop a confirmat că cererile revizioniste ale Ungariei şi Bulgariei 
au fost puse pe tapet de ocuparea Basarabiei şi Bucovinei de nord şi a dat 
instrucţiuni ca, în memorandumul ce urma să fie predat lui Molotov, după 
„ocuparea Basarabiei şi Bucovinei de nord” să se introducă propoziţia „care de 
asemenea a dat impuls actualelor iniţiative de cereri cu caracter de revizuire faţă 
de România”. 
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 O dată principiul respectării status-quo-ului teritorial violat, guvernele de la 
Budapesta şi Sofia declarau că ele nu vor să fie discriminate de guvernul român şi 
cereau să aibă acelaşi tratament ca Uniunea Sovietică. În acest sens se pronunţau 
primul-ministru ungar, Pál Teleki şi ministrul de externe, István Csáky, la 
întrevederea cu Hitler, Ciano şi Ribbentrop, din 10 iulie, care declarau: „Noi avem 
sprijinul guvernelor iugoslav, german şi italian în sensul de a determina Bucureştiul să 
pună capăt discriminărilor faţă de noi, care constau în aceea că au făcut Rusiei 
concesii teritoriale fără luptă, fără să înceapă tratative asemănătoare cu noi”. 
 Pe lângă o propagandă internă şi externă antiromânească deosebit de 
intensă, imediat ce ultimatumul sovietic a devenit public, cele două guverne şi-au 
îndreptat speranţele şi paşii spre Axă, în special spre Berlin, pentru a primi 
sprijin. Astfel, chiar în dimineaţa zilei de 27 iunie 1940, în condiţiile în care 
Bucureştiul reuşise numai la ora 7.00 să cunoască termenii exacţi ai 
ultimatumului, la ora 10.30 deja ministrul Ungariei la Berlin, Döme Sztojay, se 
prezenta la Auswärtiges Amt, la directorul Departamentului Politic, Ernst 
Woermann, pentru a-i înmâna acestuia un memorandum în care era prezentat 
punctul de vedere maghiar în situaţia creată de ultimatumul sovietic: 
 1) Ungaria îşi va urmări revendicările faţă de România numai în 
înţelegere cu puterile Axei; 
 2) „Ungaria trebuie să fie avută în vedere, în cazul că România va 
încheia o serie de înţelegeri cu un alt stat, în privinţa problemelor teritoriale”. 
Concomitent, la Budapesta, primul-ministru maghiar, contele Pál Teleki, şi 
ministrul de externe, István Csáki, au convocat pe ministrul german în Ungaria, 
Otto von Erdmannsdorff, în faţa căruia nu au formulat pretenţii revizioniste bine 
precizate împotriva României (au declarat însă clar că nu doresc un coridor spre 
secuime, ci o fâşie de-a lungul graniţei, mergând spre nord-est, apoi spre sud-est, 
în partea Maramureşului, completată cu un posibil schimb de populaţie), dar s-au 
interesat de atitudinea Germaniei în cazul unui atac maghiar împotriva României. 
 Intenţiile belicoase ale părţii ungare au fost potolite de cancelarul Hitler 
la întâlnirea cu premierul Teleki şi cu ministrul Csáky, din 10 iulie. Hitler le-a 
declarat celor doi reprezentanţi ai Ungariei că el cunoaşte că România este bine 
înarmată şi i-a întrebat pe Teleki şi Csáky dacă sunt siguri că vor fi victorioşi 
într-o confruntare directă cu România.   

„Contele Teleki şi contele Csáky au manifestat o ezitare evidentă înainte 
de a răspunde – nota ministrul Paul Schmidt, translatorul oficial al Führer-ului – 
şi au declarat că ei cred că vor triumfa asupra României, dacă acţiunea s-ar 
desfăşura într-un moment favorabil”. În acelaşi timp însă, Führer-ul i-a liniştit pe 
Teleki şi Csáky informându-i asupra faptului că îi va cere regelui Carol al II-lea 
să se înţeleagă cu Ungaria, ceea ce a şi făcut prin scrisoarea din 15 iulie 1940. 
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 ... şi bulgar 
 O acţiune diplomatică perfect simetrică cu cea dezvoltată de Ungaria a 
întreprins şi Bulgaria. De altfel, între cele două guverne a existat o anumită 
colaborare, dar numai de ordin general, Sofia păstrând o oarecare rezervă, ea fiind 
conştientă că diferendul teritorial pe care îl avea cu România privind sudul 
Dobrogei nu avea complexitatea şi gravitatea celui româno-ungar asupra 
Transilvaniei şi nedorind să lase impresia unei legături între ele. De asemenea, 
impactul asupra opiniei publice româneşti al celor două probleme era total diferit 
şi Sofia a ţinut cont de acest lucru. De aceea, guvernul bulgar nu a vrut ca între 
acţiunea lui şi cea a Budapestei să se pună un semn de egalitate.   
 Mai mult, în timp ce Ungaria a declarat o mobilizare generală, 
concentrându-şi forţele la frontiera cu România, provocând numeroase incidente 
şi violând spaţiul aerian românesc, arătând clar intenţii ofensive, Bulgaria nu a 
recurs la ameninţări de ordin militar, ci dimpotrivă, a declarat că ea doreşte o 
rezolvare paşnică a diferendului cu România (deşi presa bulgară a lansat 
puternice atacuri împotriva României, iar la graniţa din Dobrogea s-au înregistrat 
numeroase incidente provocate de partea bulgară). 
 Bulgarii s-au dovedit a fi foarte bine informaţi asupra evoluţiei 
evenimentelor din România. Când, la 27 iunie 1940, ministrul bulgar la Berlin, 
Dragan Părvanov, s-a prezentat la Auswärtiges Amt, la Ernst Woermann, pentru a 
se informa în legătură cu „dezvoltarea crizei basarabene”, acesta a fost surprins să 
vadă că diplomatul bulgar avea informaţii despre şedinţa Consiliului de Coroană 
român (care se întrunise la ora 12.30), asupra căreia – nota Woermann – „nici noi 
nu aveam până la acea oră informaţii sigure”.    
 Părvanov sperase că va primi din partea autorităţilor germane informaţii 
privind poziţia Reich-ului „cu privire la satisfacerea ulterioară a revendicărilor 
Bulgariei”, dar nu a primit decât sfatul ca Bulgaria să nu profite de criza 
basarabeană pentru a-şi satisface propriile revendicări.    
 Răspunsul l-a decepţionat pe diplomatul bulgar, care i-a exprimat lui 
Woermann „tulburarea” sa că „Bulgaria ar putea să primească acum Dobrogea ca 
un dar din mâinile Uniunii Sovietice”. Răspunsul amintit conţinea în el şi o notă 
de şantaj faţă de Germania, pentru a o determina pe aceasta să sprijine cererile 
bulgare pentru Dobrogea de sud. 
 Promisiunea fermă a sprijinirii cererilor revizioniste bulgare a primit-o 
Bulgaria abia la 27 iulie, în timpul vizitei pe care primul-ministru Filov şi 
ministrul de externe Popov i-au făcut-o lui Hitler, după ce deja guvernul român 
acceptase ideea unor discuţii cu Ungaria şi Bulgaria.    
 Führer-ul a declarat celor doi oameni de stat bulgari că este „convins de 
justeţea revendicărilor bulgare şi a dat sarcina ministrului Afacerilor Externe al 
Reich-ului de a susţine această revendicare bulgară şi de a o aduce la cunoştinţa 
României”. Hitler a mers şi mai departe: la 31 iulie, ministrul Reich-ului la 
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Bucureşti, W. Fabricius, a comunicat în capitala României „recomandarea 
categorică” a Führer-ului ca România să cedeze întregul Cadrilater Bulgariei. 
După o astfel de recomandare, negocierile de la Craiova s-au purtat, practic, 
asupra reglementării urmărilor cedării Cadrilaterului. 
 
 URSS ameninţă din nou 
 Dacă evenimentele de la sfârşitul lunii iunie 1940 au dus la intensificarea 
acţiunii revizioniste a guvernelor ungar şi bulgar, ele au marcat totodată şi o 
creştere a interesului sovietic faţă de Balcani. „Cuceririle pe care le-au făcut cu 
preţul unor sacrificii mărunte, scria Grigore Gafencu referindu-se la succesele 
repurtate în plan internaţional de guvernul sovietic în transpunerea în viaţă a 
protocolului Ribbentrop – Molotov, au trezit vechile tradiţii de expansiune 
imperialistă veşnic în căutarea unor hotare europene mai potrivite, au măgulit 
vanitatea lor deosebit de simţitoare de stat proletar”. În fapt, URSS devenise „o 
primejdie ameninţătoare, în orice clipă, pentru toate statele vecine”, cu atât mai 
mult dacă acestea se aflau în calea expansiunii sovietice, cum era cazul României. 
Faţă de aceasta din urmă, interesele Uniunii Sovietice, pe de o parte, şi cele ale 
Ungariei şi Bulgariei, pe de altă parte, coincideau în bună măsură. Aşa se explică 
sprijinul sovietic acordat pretenţiilor revizioniste ungare, pe care le considera 
îndreptăţite „în principiu”, şi revendicărilor bulgare, pe care Moscova le sprijinea 
„cu simpatie”. 
 Ungaria a înţeles importanţa factorului sovietic pentru realizarea 
proiectului ei revizionist faţă de România şi l-a folosit în special în perioada în 
care Germania o sfătuia să păstreze pacea în regiune. Un document diplomatic 
românesc vorbea chiar de „coluziunea” ungaro-sovietică împotriva României în 
vara anului 1940. În acest sens, în documentul amintit se arată că, încă înainte de 
26 iunie 1940, ministrul Ungariei la Moscova, Kristoffy, a primit instrucţiuni de a 
lua contact cu V.M. Molotov „pentru a examina posibilităţile unei acţiuni comune 
împotriva noastră”. 
 La începutul anului 1942, ziarul „Magyarország”, din 10 ianuarie, a 
publicat un articol intitulat „Magyarok Ukrajnaban”, sub iscălitura lui Darvas 
János, în care arăta că a existat o înţelegere sovieto-ungară de a ataca România, în 
urma căreia Uniunea Sovietică urma să ocupe Bucovina şi Moldova, iar Ungaria 
întreg Ardealul. 
 De fapt, mobilizarea armatei ungare, începând din mai 1940, se 
efectuase atât sub influenţa victoriei germane în vest, dar şi a concentrărilor de 
trupe sovietice la graniţa cu România. În acele zile, Ungaria nu se gândea să ia o 
iniţiativă războinică, „dar căuta să fie gata de a profita de orice împrejurare care 
să-i îngăduie o cooperaţie cu un eventual beneficiu teritorial”.   
 A pierdut însă momentul ultimatumului, datorită atât intervenţiei 
Germaniei, cât şi acceptării ultimatumului de către guvernul român, moment pe 
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care reprezentanţii Ungariei la întrevederea cu Hitler din 10 iulie 1940 l-au evocat 
cu evident regret. 
 Când, în a doua jumătate a lunii august acelaşi an, România purta 
negocieri cu Ungaria şi Bulgaria, Uniunea Sovietică a căutat să profite de situaţia 
creată şi a procedat la noi concentrări de forţe la frontiera cu România. O notă 
informativă din 21 august 1940 avertiza guvernul român că este posibilă o acţiune 
militară sovietică împotriva României, în jurul datei de 28 august. Ungaria era 
hotărâtă să folosească acest moment pentru a ataca România, cooperarea 
maghiaro-sovietică precizându-se din nou.      
 Declaraţia lui Ribbentrop, făcută lui Manoilescu la 29 august 1940, că în 
ipoteza în care România nu primea „arbitrajul”, Ungaria şi Uniunea Sovietică 
aveau s-o atace, ceea ce ar fi însemnat sfârşitul independenţei României, era un 
evident factor de presiune, dar ea reprezenta şi o dură realitate. Ministrul de 
externe german a vorbit de atacul concomitent al Ungariei şi Uniunii Sovietice 
împotriva României ca de un lucru ce ar fi fost deja hotărât între cele două ţări. 
 Acceptarea „arbitrajului” şi garanţia Axei au pus capăt ameninţării 
sovieto-ungare. Dacă „soluţia” dată la Viena a satisfăcut Ungaria, ea a iritat în 
mod evident Moscova. Nemulţumirea sovietică avea în vedere faptul că ea fusese 
din nou ţinută deoparte de hotărârile luate în zona Europei Centrale.   
 Dar fondul nemulţumirii sovietice rezida în garanţia dată României, care 
punea practic capăt visurilor sovietice spre Balcani şi Strâmtori, URSS dând o 
interpretare extinsă articolului 3 din protocolul secret încheiat cu Germania la 23 
august 1939, în sensul că aceasta din urmă avea prioritate în sud-estul Europei pe 
plan economic, iar Uniunea Sovietică pe plan politic. 
 Nemulţumirea sovietică s-a manifestat chiar în noaptea de 29/30 august 
1940, când s-au semnat documentele de la Viena: ministrul român la Moscova, 
Grigore Gafencu, a fost chemat în toiul nopţii de către Dekanozov, adjunct al 
Comisarului Poporului pentru Afacerile Externe, care pe un ton grav i-a înmânat 
o notă de protest ce conţinea numeroase incidente de frontieră de care era acuzată 
partea română.         
 Ca un ecou al coluziunii sovieto-ungare, după ce armata ungară a ocupat 
partea de nord-est a Transilvaniei, conform „arbitrajului” de la Viena, când la 
jumătatea lunii septembrie 1940, la Cluj-Napoca, au avut loc manifestări dedicate 
anexării teritoriului, ataşatul militar sovietic, participant la eveniment, a fost 
obiectul unei deosebite atenţii şi simpatii din partea autorităţilor ungare. 
 De o manieră asemănătoare a procedat şi Sofia care, cu prilejul ratificării 
de către parlamentul bulgar a Tratatului de la Craiova privind Dobrogea de sud, 
pe lângă mulţumirile adresate celor două guverne ale Axei, şi-a manifestat 
recunoştinţa şi faţă de guvernul sovietic pentru sprijinul pe care l-a acordat 
Bulgariei în realizarea acestui obiectiv. 
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 Consecinţele pierderilor teritoriale    
 Ca urmare a evenimentelor din vara anului 1940, la 5 septembrie 1940, 
când generalul Ion Antonescu a primit depline puteri din partea regelui Carol al 
II-lea, România era încă o ţară izolată şi ameninţată în plan internaţional, slăbită, 
dezorientată şi demoralizată în plan intern. 
 Pierderile teritoriale suferite ca urmare a cedării Basarabiei, Bucovinei 
de Nord, Transilvaniei de Nord şi Dobrogei de Sud erau deosebit de mari. Ele au 
afectat profund statul român şi întreaga societate românească, marcând practic 
toate acţiunile în plan internaţional ale guvernului român în anii războiului şi 
după aceea, până la semnarea Tratatului de pace din 10 februarie 1947. 
 Totodată, pierderile suferite în vara anului 1940 au afectat rolul şi 
ponderea geopolitică şi strategică a statului român în regiune. Dar cea mai grea 
lovitură primită a fost în plan moral. După numai 22 de ani de la împlinirea unui 
ideal (Romania întregită), românii trebuiau să reia lupta pentru unitatea naţională, 
cu aceeaşi credinţă, hotărâre şi dăruire care asigurase victoria bunicilor şi 
părinţilor lor. 
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CONVENŢIA DE ARMISTIŢIU DE LA MOSCOVA 
– 12 SEPTEMBRIE 1944 

 
 Spre deosebire de Armata Roşie, Armata Română a respectat legile 
internaţionale în timpul Campaniei din Est. Soarta războiului nu era decisă în 
momentul trădării regelui şi a generalilor ca Aldea şi Racoviţă, iar dacă Armata 
Română i-ar fi oprit pe ruşi pe linia Carpaţilor (vezi episodul Monte Casino, unde 
germanii au provocat pierderi grele Aliaţilor, rezistând pe poziţii aproape patru luni de 
zile), condiţiile de armistiţiu ar fi fost altele, în favoarea României – ipoteză susţinută 
de toţi specialiştii militari. În timp ce vânătorii de munte ai Armatei Române i-ar fi 
blocat pe sovietici în trecătorile Carpaţilor, restul armatei avea posibilitatea rezolvării 
problemei Ardealului de nord. Referitor la despăgubirile de război prevăzute în 
Convenţia de armistiţiu, în lucrarea sa „Preliminarii politico-diplomatice ale 
insurecţiei române din august 1944”, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1979, istoricul 
Aurică Simion, menţionează suma totală, care a atins valoarea triplă a celei trecute în 
actele anexă ale convenţiei. Celor care – şi astăzi – intoxicaţi cu istorie fabricată, încă 
mai întreabă ce a căutat Armata Română dincolo de Nistru? le ofer o întrebare 
firească: ce a căutat Armata Română în Ungaria, în Cehoslovacia? Răspunsul nu este 
dificil: Legile aspre ale războiului i-au purtat pe militarii români, şi dincolo de Nistru, 
şi dincolo de graniţa de vest a Ţării, unde pierderile României în timpul Campaniei 
din Vest au fost deosebite. Occidentul nici nu putea şi nici nu intenţiona să facă ceva 
pentru România. Pe de altă parte, copiii din Germania învaţă cum românii i-au trădat 
pe nemţi, iar consecinţele sunt vizibile. 
 Vă supunem spre lectură condiţiile dictatului semnat la Moscova, în urmă cu 
69 de ani, aşa cum au fost impuse României după comiterea – la 23 august 1944 – a 
actului Trădării Naţionale de către ultimul rege al României, act echivalent cu 
capitularea necondiţionată. Nu putem uita replica lui Viaceslav Molotov la întrebarea 
şefului delegaţiei române, Lucreţiu Pătrăşcanu: „De ce condiţiile de armistiţiu 
stabilite cu Antonescu au fost mai generoase decât cele pe care le impuneţi astăzi 
României?” Răspunsul a fost prompt şi foarte dur: „Antonescu reprezenta 
România. Voi nu mai reprezentaţi pe nimeni!” (Ion Măldărescu). 
 

Convenţie de armistiţiu între guvernul român, pe de o parte, 
 şi guvernele Uniunii Sovietice, Regatului Unit şi Statelor Unite ale Americii,  

pe de altă parte 
  
 Guvernul şi Înaltul Comandament al României, recunoscând faptul 
înfrângerii României, în războiul împotriva Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice, 
Regatul Unit şi Statele Unite ale Americii şi celorlalte Naţiuni Unite, acceptă 
condiţiunile armistiţiului prezentate de către Guvernele susmenţionatelor trei Puteri 
Aliate, lucrând în interesele tuturor Naţiunilor Unite. 
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 Pe baza celor de mai sus, reprezentanţii Guvernului şi Înaltului 
Comandament Român, Ministru de Stat şi Ministru de Justiţie L. Pătrăşcanu, Ministru 
Subsecretar de Stat al Afacerilor Interne, Adjutant al Majestăţii Sale Regelui 
României, General D. Dămăceanu, Princepele Stirbey şi d-l G. Popp, având depline 
puteri, pe de o parte, – şi reprezentantul Înaltului Comandament Aliat (Sovietic), 
Mareşal al Uniunii Sovietice R. I. Malinovski, deplin împuternicit pentru aceasta de 
către Guvernele Uniunii Sovietice, Regatul Unit şi Statelor Unite ale Americii, 
lucrând în interesul tuturor Naţiunilor Unite, pe de altă parte, au semnat următoarele 
condiţiuni:  
 1. Cu începere de la 24 August 1944, ora 4 a.m., România a încetat cu totul 
operaţiunile militare împotriva Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice, pe toate teatrele 
de război, a ieşit din războiul împotriva Naţiunilor Unite, a rupt relaţiunile cu Germania şi 
sateliţii săi, a intrat în război şi va duce războiul alături de Puterile Aliate împotriva 
Germaniei şi Ungariei, cu scopul de a restaura independenţa şi suveranitatea României, 
pentru care scop va pune la dispoziţie nu mai puţin de 12 divizii de infanterie, împreuna cu 
serviciile tehnice auxiliare. Operaţiunile militare din partea forţelor armate române, 
cuprinzând forţele navale şi aeriene, împotriva Germaniei şi Ungariei, vor fi purtate sub 
conducerea generală a Înaltului Comandament Aliat (Sovietic). 
  2. Guvernul şi Înaltul Comandament al României se obligă să ia măsurile pentru 
dezarmarea şi internarea forţelor armate ale Germaniei şi Ungariei, aflate pe teritoriul 
României, ca şi pentru internarea cetăţenilor celor două State menţionate, care îşi au 
reşedinţa acolo. 
  3. Guvernul şi Înaltul Comandament al României vor asigura forţelor sovietice, 
şi ale celorlalţi Aliaţi, înlesniri pentru libera lor mişcare pe teritoriul României, în orice 
direcţie, dacă sunt cerute de către situaţia militară, Guvernul şi Înaltul Comandament al 
României acordând orice concurs posibil pentru o astfel de mişcare, prin mijloacele lor 
proprii de comunicaţie şi pe cheltuiala lor, pe pământ, pe apă şi în aer. 
  4. Se restabileşte frontiera de stat între Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice 
şi Romania, stabilită prin acordul sovieto-român, din 28 iunie 1940. 
  5. Guvernul Român şi Înaltul Comandament al României vor preda imediat 
Înaltului Comandament Aliat (Sovietic), pentru înapoierea în ţara lor, pe toţi prizonierii de 
război sovietici şi aliaţi, aflaţi în mâinile lor, precum şi pe toţi cetăţenii internaţi şi pe cei 
aduşi cu sila în România. Din momentul semnării condiţiunilor de armistiţiu (pace) şi până 
la repatriere, Guvernul şi Înaltul Comandament Român se obligă să asigure, pe socoteala 
sa, tuturor prizonierilor de război, sovietici şi aliaţi, precum şi cetăţenilor internaţi sau 
aduşi cu sila, persoanelor strămutate şi refugiaţilor, hrana potrivită, îmbrăcăminte şi 
asistenţă medicală, conform cu cerinţele sanitare, cum şi mijloacele de transport pentru 
reîntoarcerea acestor persoane în ţara lor proprie. 
  6. Guvernul Român va elibera imediat, fără distincţie de cetăţenie sau 
naţionalitate, pe toate persoanele arestate din cauza activităţii lor în favoarea Naţiunilor 
Unite, sau pentru simpatiile lor pentru cauza Naţiunilor Unite, sau din cauza originei lor 
rasiale, şi va desfiinţa orice legislaţie discriminatorie şi restricţiunile impuse din această 
cauză. 
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  7. Guvernul şi Înaltul Comandament Român se obligă să remită ca trofee în 
mâinile Înaltului Comandament Aliat (Sovietic) orice material de război al Germaniei şi al 
sateliţilor ei, aflat pe teritoriul român, inclusiv vasele flotei germane şi ale sateliţilor ei, 
aflate în apele româneşti. 
  8. Guvernul şi Înaltul Comandament Român se obligă să nu permită exportul sau 
exproprierea a oricărei forme de proprietate (inclusiv obiecte de valoare şi bani) aparţinând 
Germaniei, Ungariei sau naţionalităţilor lor, sau persoanelor cu reşedinţa în teritoriile lor, 
sau în teritoriile ocupate de ele, – fără autorizaţia Înaltului Comandament Aliat (Sovietic). 
Guvernul şi Înaltul Comandament Român vor păstra aceste bunuri în condiţiile ce urmează 
a se stabili de Înaltul Comandament Aliat (Sovietic). 
  9. Guvernul şi Înaltul Comandament Român se obligă să remită Înaltului 
Comandament Aliat (Sovietic), pentru folosinţa acestuia, pe întreaga perioadă de război, 
împotriva Germaniei şi Ungariei, şi în interesul general al Aliaţilor, toate vasele care 
aparţin sau au aparţinut Naţiunilor Unite aflate în porturile româneşti, indiferent la 
dispoziţia cui s-ar afla; ulterior aceste vase urmează să fie restituite proprietarilor lor. 

Guvernul Român poartă întreaga răspundere materială pentru orice stricăciune 
sau distrugere a bunurilor susmenţionate, până în momentul predării lor Înaltului 
Comandament Aliat (Sovietic). 
 10. Guvernul Român trebuie să facă, în mod regulat, în moneda românească, 
plăţile cerute de către Înaltul Comandament Aliat (Sovietic), pentru îndeplinirea funcţiilor 
sale, şi în caz de necesitate va asigura folosinţa, pe teritoriul românesc, a întreprinderilor 
industriale şi de transport a mijloacelor de comunicaţie, staţiunilor generatoare de energie, 
întreprinderilor şi instalaţiilor de utilitate publică, depozitelor de combustibili, petrol, 
alimente şi alte materiale sau servicii, în acord cu instrucţiunile date de către Înaltul 
Comandament Aliat (Sovietic). 

Vasele de comerţ româneşti, care se găsesc atât în apele româneşti, cât şi în cele 
străine, vor fi supuse controlului operativ al Înaltului Comandament Aliat (Sovietic), 
pentru folosirea lor, în interesul general al aliaţilor. 
  11. Pierderile pricinuite Uniunii Sovietice prin operaţiunile militare şi prin 
ocuparea de către România a teritoriului sovietic vor fi despăgubite de către România faţă 
de Uniunea Sovietică, însă, luând în considerare că România nu numai ca s-a retras din 
război, dar a şi declarat război şi în fapt duce război contra Germaniei şi Ungariei, Părţile 
sunt de acord ca compensaţiile pentru pierderile menţionate să nu fie plătite în întregime de 
România, ci numai în parte, şi anume în suma de 300 milioane dolari ai Statelor Unite, 
plătibili în curs de 6 ani, în mărfuri (produse petrolifere, cereale, materiale lemnoase, vase 
maritime şi fluviale, diverse maşini etc.). România va plăti despăgubiri pentru pierderile 
pricinuite în România proprietăţilor celorlalte State Aliate şi naţionalităţilor lor, pe timpul 
războiului, despăgubiri a căror sumă va fi fixată la o dată ulterioară. 
  12. Guvernul român se obligă ca în termenele indicate de către Înaltul 
Comandament Aliat (Sovietic) să restituie Uniunii Sovietice, în desăvârşită bună stare, 
toate valorile materiale luate de pe teritoriile ei, în timpul războiului, aparţinând Statului, 
organizaţiilor publice şi cooperative, întreprinderilor, instituţiilor sau cetăţenilor particulari, 
precum şi utilajul fabricilor şi uzinelor, locomotive, vagoane de căi ferate, tractoare, 
autovehicule, monumente istorice, valori de muzeu şi orice alte bunuri. 
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  13. Guvernul Român se obligă să restabilească toate drepturile legale şi 
interesele Naţiunilor Unite şi ale naţionalilor lor, pe teritoriul român, aşa cum existau 
înainte de război, şi să le restituie proprietatea în desăvârşită bună stare. 
  14. Guvernul şi Înaltul Comandament Român se obligă să colaboreze cu Înaltul 
Comandament Aliat (Sovietic), la arestarea şi judecarea persoanelor acuzate de crime de 
război. 
 15. Guvernul Român se obligă să dizolve imediat toate organizaţiile 
pro-hitleriste de tip fascist aflate pe teritoriul românesc, atât cele politice, militare sau 
paramilitare, cât şi orice alte organizaţii care duc propagandă ostilă Naţiunilor Unite şi în 
special Uniunii Sovietice, nepermiţând în viitor existenţa unor organizaţii de acest fel. 
 16. Tipărirea, importul şi răspândirea în România a publicaţiilor periodice şi 
neperiodice, prezentarea spectacolelor de teatru şi a filmelor, funcţionarea staţiunilor de 
T.F.F., poştă, telegraf şi telefon vor fi efectuate în acord cu Înaltul Comandament Aliat 
(Sovietic). 
  17. Administraţia civilă românească este restabilită pe întregul teritoriu al 
României, până la o distanţă de linia frontului, de minimum 50-100 km (depinzând de 
condiţiile terenului), organele administrative româneşti obligându-se să aducă la 
îndeplinire, în interesul restabilirii păcii şi securităţii, instrucţiunile şi ordinele Înaltului 
Comandament Aliat (Sovietic), lucrând în numele Puterilor Aliate. 
  19. Guvernele Aliate socotesc hotărârea Arbitrajului de la Viena, cu privire la 
Transilvania, ca nulă şi neavenită şi sunt de acord ca Transilvania (sau cea mai mare parte 
a ei) să fie restituită României sub condiţia confirmării prin Tratatul de Pace, şi Guvernul 
Sovietic este de acord ca forţele sovietice să ia parte în acest scop, în operaţiuni militare, 
conjugate cu România, contra Germaniei şi Ungariei. 
  20. Prezentele condiţiuni intră în vigoare în momentul semnării lor. 
  Făcut la Moscova, în patru exemplare, fiecare în limbile română, rusă şi engleză, 
textele rus şi englez fiind autentice. 
  

Din însărcinarea Guvernului şi Înaltului Comandament al României. 
 (ss) Lucreţiu Pătrăşcanu 
 (ss) G-ral adj. Dămăceanu 
 (ss) Barbu Ştirbey 
 (ss) G. Popp 
 Din însărcinarea Guvernelor Statelor Unite ale Americii, Uniunii Republicii 
Socialiste Sovietice şi Regatului Unit. 
 (ss) Rodion Malinowski 
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ÎN MEMORIA MARTIRILOR NEAMULUI ROMÂNESC 
DE LA ŢAGA, SUCUTARD ŞI MUREŞENII DE CÂMPIE 

 
 
 

MOTIVAŢII ŞI ARGUMENTE PENTRU CONSTRUIREA 
MUZEULUI NAŢIONAL AL REFUGIAŢILOR, A CENTRULUI 

NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ISTORIEI ŞI SOCIOLOGIEI 
REFUGIULUI ROMÂNESC ŞI A EXTINDERII ACESTEI 

LOCAŢII ÎNTR-UN COMPLEX MUZEAL MODEL 
 
 Necesitatea şi utilitatea construirii unui Muzeu Naţional pe această temă 
s-a născut, încă de la organizarea Sucursalei Gherla a Refugiaţilor, subordonată la 
început Asociaţiei Judeţene a Refugiaţilor Cluj, iar odată cu înfiinţarea Asociaţiei 
Teritoriale a Românilor Persecutaţi, Refugiaţi, Deportaţi şi Expulzaţi din Motive 
Etnice sau Politice A.T. P. R. E. D. – G H E R L A, care dorea să marcheze 
refugiul românesc în această parte a Transilvaniei, precum şi crimele colective de 
la Sucutard-Ţaga şi Mureşenii de Cîmpie, s-a trecut imediat la acţiune. 
 În şedinţa Comitetului Director din data de 23 aprilie 2006, s-a hotărât 
demararea demersurilor necesare pentru această importantă lucrare. 
 După o analiză temeinică şi bazată pe realităţile anilor 1940-1945, a fost 
aleasă locaţia Mureşenii de Cîmpie, locul în care a fost săvârşită oribila crimă 
colectivă în casa preotului greco-catolic Andrei Bojor, unde au fost ucişi: familia 
preotului compusă din 5 persoane şi alţi 6 săteni. 
 Se punea problema asigurării fondurilor pentru o asemenea lucrare. A 
fost încropit un plan de acţiune concret, doar pentru început. 
 Am început prin a face cunoscută intenţia noastră cetăţenilor localităţii 
Mureşenii de Cîmpie, fapt ce s-a petrecut odată cu organizarea unui parastas 
comun în amintirea victimelor acestui masacru. 
 Intenţia noastră a fost primită cu mult interes, dar şi cu rezervă din partea 
cetăţenilor şi a multor colegi refugiaţi din ţară, că nu va putea fi înfăptuită! 
Aceasta ne-a mobilizat şi mai puternic, hotărând că singurul obiectiv major al 
activităţii noastre ca Asociaţie de Refugiaţi, va fi construirea acestui muzeu. 
 S-a colaborat de la început cu Primăria comunei Pălatca, unde s-a găsit 
interesul necesar şi dorinţa expresă de-a face ceva. 
 Au fost demarate lucrările pe un teren în care tronau cele mai ciudate 
exemplare de buruieni, arbuşti şi o parte din cultura de porumb a fostului preot.  
 Primul obiectiv a fost construirea Monumentului Martirilor Neamului 
Românesc, ucişi aici. 
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 S-a trecut la demolarea completă a fostei case a preotului, unde s-a comis 
crima, casă care era absolut dărăpănată şi de nerecuperat din punct de vedere 
tehnic. 
 Concomitent s-a hotărât şi salvarea de la pierire a Bisericii din lemn 
„Cuvioasa Parascheva” – Monument Istoric din sec. al XVIII-lea din satul Sava, 
şi mutarea ei la Mureşenii de Câmpie. 
 La un moment dat se lucra la trei obiective: monumentul martirilor, 
casa-muzeu, şi translatarea bisericii din satul Sava. 
 A fost greu! Nespus de greu, dar am reuşit! 
 Văzând amploarea lucrărilor s-a hotărât de comun acord cu primăria 
locală ca să fie folosit tot terenul, care aparţine de fapt şi de drept cetăţenilor 
satului Mureşenii de Cîmpie şi acest spaţiu să fie denumit Complex Muzeal. 
 Aşa s-a născut ideea de-a mai construi un foişor pentru pelerini, etajul 
muzeului ca spaţiu de cazare pentru cercetători, precum şi a gropii comune unde 
au fost aruncate trupurile nevinovate ale martirilor de aici, sau a Muzeului 
Etnografic şi anexelor acestora. 
 Ulterior s-a hotărât să ambientăm monumentul, terminat cu un an 
înainte, cu două tunuri de epocă 1940, am implicat si structurile militare şi am 
găsit înţelegerea necesară, pentru care le mulţumim. 
 Mobilizarea a fost extraordinară, în special din partea Asociaţiei 
Refugiaţilor A.T.P.R.E.D. Gherla, cât şi a primăriei comunei Pălatca, chiar şi a 
firmelor care au contractat lucrări. 
 Ne lipseau o bună parte din fonduri. Am apelat la diferiţi patroni pentru a 
fi ajutaţi, exemplu la ing. Călin Jimborean din Gherla, la asociaţiile refugiaţilor 
din ţară de unde am primit doar sumele de: 5000 lei Asociaţia Timişoara, 2000 lei 
Asociaţia Satu Mare şi peste 30000 lei de la Asociaţia Refugiaţilor Cluj, cărora 
noi le vărsam veniturile realizate din cotizaţii sau taxa de înscriere, ca fostă 
sucursală, pe care le-am revendicat parţial ulterior. 
 Un exemplu demn de urmat a fost al soţilor ing. Vasile Mariana şi Hosu 
din comuna Balc jud. Bihor, care au donat din proprie iniţiativă, 2000 lei pentru 
aceste lucrări. 
 În rest ne-am descurcat cum am putut – lucrări pe datorie la diferite 
termene care se întind pe tot parcursul anului 2011, în valoare de 50000 lei.  
 Dar suntem mândri de ce am realizat şi asta într-un timp record! 
 Pentru repictarea bisericuţei de lemn, am apelat şi la bunăvoinţa 
Mitropoliei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului, personal la Mitropolitul 
Valeriu Anania, iar după moartea acestuia la Î.P.S. Andrei Andreicuţ, dar până în 
prezent nu s-a realizat nimic concret.  

Am mai solicitat Mitropoliei Clujului şi participarea efectivă a unui 
episcop, la sfinţirea Complexului Muzeal. Şi aici am fost refuzaţi cu precizarea că 
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aceste solicitări se fac cu un an înainte, parcă noi ştiam exact data la care vom 
termina lucrările şi vom face inaugurarea oficială a Complexului Muzeal. 

Nu avem noi căderea să comentăm o asemenea problemă, dar ea poate fi 
judecată şi comentată de către enoriaşii acestei mitropolii, cărora li se adresează 
cultul ortodox şi pe structura cărora fiinţează această mitropolie, deoarece preoţii 
acesteia încasează sume de bani de la enoriaşii parohiilor pendinte de această 
mitropolie.  

Necesitatea creată ca urmare a cercetării temei refugiului românesc din 
perioada anilor 1940-1945, de-a face cunoscută din punct de vedere istoric şi 
sociologic această problemă, contribuţia nefastă şi executorie a grofilor Wass 
Andreas şi Wass Albert de la Sucutard în săvârşirea odioaselor crime de la 
Ţaga-Sucutard, Mureşenii de Cîmpie şi Sărmaş, ne-au întărit convingerea că 
trebuie să acţionăm percutant şi în timp util. 

Complexul Muzeal de aici caută să readucă în atenţia noastră memoria 
satului transilvănean tradiţional, prin ceea ce este el recunoscut: spaţiu, cultură, 
timp, tradiţii, meşteşuguri şi ambientul unui relief domol de vale şi deal, specific 
întregii Transilvanii. 

Muzeul Naţional al Refugiaţilor „Pro Memoria 1940-1945” se doreşte a 
fi o instituţie, o unitate de cultură naţională emblematică, care, axată fiind pe 
refugiul românesc, îşi propune să definească acest episod de Istorie Naţională, 
atât din punct de vedere istoric cât şi social, să delimiteze clar şi răspicat toate 
responsabilităţile pentru crimele individuale sau colective, din Transilvania 
ocupată de unguri ca urmare a aplicării odiosului Diktat de la Viena din 30 august 
1940. 

 
Placa de la drum care indică trecătorilor existenţa şi denumirea 

Complexului muzeal de la Mureşenii de Câmpie 
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Unele obiective din cadrul Complexului Muzeal, care a luat numele 
primului martir de aici, al preotului greco-catolic Andrei Bojor, sunt şi vor 
rămâne destinate memoriei acestora şi a sătenilor ucişi mişeleşte în acest masacru, 
pentru singura vină de a fi buni români. 

Muzeul Naţional al Refugiaţilor şi Centrul de Cercetări ce va funcţiona 
aici, sunt două unităţi de cultură şi ştiinţă, de cercetarea şi studierea acestui nefast 
episod din istoria Neamului Românesc.  

Aici vor fi strânse documente din întreaga ţară, cu valoare irefutabilă, 
care să dovedească şi vorbească viitorimii despre cele întâmplate, despre crimele 
comise de către o naţie străină nouă ca: educaţie, cultură, istorie şi mai ales fapte. 
Toleranţa noastră de multe ori prea blândă şi traiul în comun nu au fost suficiente 
pentru o convieţuire paşnică, care ciclic trebuie amorsată în vederea unui nou 
scandal, aşa cum se petrece iresponsabil şi în momentul de faţă.  

Scopul nostru major rezidă în aceea că trebuie să păstrăm o 
responsabilitate morală clară faţă de ceea ce a fost şi nu va trebui să se mai 
repete! 

Dacă cei declaraţi criminali de război şi care au fost condamnaţi la 
moarte de către instanţele abilitate, nu au răspuns cu nimic până în prezent, 
considerăm că este dreptul nostru legitim să nu-i dăm uitării cu ceea ce au făcut şi 
au comis faţă de miile de români care au suferit de la privaţiuni la crime, sub 
regimul horthisto-maghiar. 

Nu suntem şi nu vom permite nimănui să fie defăimători ai vreunui 
neam sau naţii, dar nici nu vom accepta la nesfârşit provocările şi nesăbuinţa 
acestora şi să stăm cu mâinile încrucişate. 

Ne mândrim cu Istoria Noastră Naţională, cu faptele de arme de care am 
dat dovadă în decursul istoriei, suntem şi rămânem patrioţi, toleranţi chiar, dar 
până la GLIE!  

Rămânem încă sideraţi ca Ţară şi Popor de faptul că Statul Ungar încă 
nu şi-a cerut scuze publice în organismele internaţionale, faţă de ruşinea pe care o 
mai poartă încă, faţă de greşelile şi crimele comise împotriva populaţiei 
româneşti, de-a lungul istoriei sale milenare.     
 Cine a greşit – să repare! Încă noi mai aşteptăm acest gest de 
onoare! 

Iată pe scurt, motivaţia care ne-a îndrumat paşi în realizarea acestui 
obiectiv cultural, garant total al păstrării valorilor de neînlocuit ale sorgintei 
poporului nostru român.  

Fotografiile alăturate materialului, scot în evidenţă de la fosta casă a 
preotului Andrei Bojor, în care s-a comis oribila crimă colectivă din 1940, pe care 
am găsit-o în paragină totală, de nerecondiţionat, ale căror pereţi mai purtau încă 
urmele gloanţelor ucigaşe, la fazele de şantier începând cu turnarea fundaţiei la 
viitorul muzeu şi până la finalizarea şi inaugurarea acestuia. 
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Studiind fotografiile cu multă atenţie, făcute în diferiţi timpi şi etape de 
lucru se poate lesne constata motivaţia, determinarea şi devotamentul care au fost 
necesare pentru o asemenea lucrare, de o asemenea importanţă şi mai ales 
valoare. 

Tot ce putem spune acuma, Asociaţia Refugiaţilor A.T.P.R.E.D. Gherla 
şi Primăria comunei Pălatca, este că suntem pe deplini mulţumiţi şi raportăm că în 
perioadă de maximă criză, pe care nici noi nu o putem denumi, iată că am reuşit 
să facem ceea ce ne-am propus cu toate greutăţile inerente oricărui început, să 
facem un act concret de adevărată cultură.  

Mai mult, datorăm respect şi onoare cetăţenilor satului Mureşenii de 
Cîmpie, care deşi foarte puţini la număr, bătrâni şi bolnavi, au fost alături de 
cauza noastră, de cauza unei istorii trăite pe VIU! 
 
 

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A REFUGIAŢILOR 
„Pro Memoria 1940*1945” 
– Secretariatul General - 

Asociaţia Teritorială a Românilor Persecutaţi, Refugiaţi, 
Deportaţi şi Expulzaţi din Motive Etnice sau Politice 

A.T. P. R. E. D. – G H E R L A 
Consiliul Director 

G H E R L A – Piaţa Libertăţii Nr. 1, Etajul 1, Cam. 2 
Cod poştal: 405300 – Of. poştal: Gherla, Judeţul: Cluj 
Tel. 0264/247746 – Mobil: 0724/670.985 şi 0756/434245 

C.I.F.: 23086869; Cont: RO62BTRL05201205F89214XX 
Banca Transilvania Gherla 

Adresă email: vasile_i_bunea@yahoo.com 
 
Nr.579 din 09 iunie 2010 
 

H O T Ă R Â R E A Nr. 1 
din 9 iunie 2010 

 
 Art. 1.- Având în vedere prevederile art. 3, 7, 8, 9, 10, 21, 23, 24, 35 şi 
58 din Statutul Cadru de funcţionare al Asociaţiei Teritoriale a Românilor 
Persecutaţi, Refugiaţi, Deportaţi şi Expulzaţi din Motive Etnice sau Politice al 
A.T.P.R.E.D. Gherla şi analizând cu temeinicie şi rigoare ştiinţifică, după 70 de 
ani, crimele şi nelegiuirile comise de către armata horthysto-maghiară, ca urmare 
a aplicării odiosului Diktat de la Viena din 30 august 1940, pe pământul 
României, în Transilvania, şi în special în localităţile Sucutard şi Mureşenii de 
Cîmpie, pentru marcarea şi dovedirea acestor crime şi atrocităţi, cât şi pentru 
eternizarea memoriei Martirilor Neamului Românesc de pretutindeni din 
România, se trece la organizarea şi înfiinţarea MUZEULUI NAŢIONAL AL 
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REFUGIAŢILOR „PRO MEMORIA 1940 – 1945 „care va funcţiona în cadrul 
Complexului Muzeal „Andrei Bojor” – construit şi situat în localitatea Mureşenii 
de Cîmpie nr. 106, comuna Pălatca, jud. Cluj, pe terenul Filiei Ortodoxe a satului 
Mureşenii de Cîmpie. 
 Art. 2.- Complexul Muzeal Mureşenii de Cîmpie, va purta începând cu 
această dată numele de „Andrei Bojor”, capul de listă al masacrului Martirilor 
Neamului Românesc de la Mureşenii de Cîmpie şi se inaugurează în ziua de 29 
august 2010, cu ocazia Congresului Naţional al Refugiaţilor din România. 
 Complexul Muzeal va cuprinde în organigrama sa, următoarele 
obiective: 

- Muzeul Naţional al Refugiaţilor „Pro Memoria 1940-1945” 
- Centrul Naţional pentru Studierea Istoriei şi Sociologiei Refugiului 

Românesc 
- Monumentul Martirilor Neamului Românesc, ucişi prin împuşcare 

în noaptea de 23/24 septembrie 1940 de către trupele horthysto-maghiare, 
din ordinal grofilor Wass Adreas şi Wass Albert. Monumentul este 
ambientat cu două tunuri de epocă expuse în memoria contribuţiei Armatei 
Române la Eliberarea Ardealului de Nord de sub ocupaţie străină. 

- Biserica „Cuvioasa Parascheva“ – monument istoric de artă şi 
arhitectură din sec. XVIII-lea; 

- Foişorul pentru odihna şi masa pelerinilor; 
- Muzeul Etnografic; 
- Groapa comună a Martirilor Neamului Românesc de la Mureşenii 

de Cîmpie, prevăzută cu Monument comemorativ şi o Troiţă de lemn, ca loc 
de reculegere şi pioşenie; 

- Spaţiu de cazare şi masă pentru cercetători, amplasat la mansardă, 
prevăzut cu grup sanitar;  

- Un bordei dacic – locuinţă prefeudală, marcând continuitatea 
civilizaţiei istorice pe aceste meleaguri. 

- Expoziţie în aer liber de unelte agricole şi casnice; 
 - Un cuptor de pâine, specific zonei; 
 - O fântână cu cumpănă/zvârdină, specifică zonei; 
  - O Troiţă de lemn amplasată în faţa bisericuţei; 
  - Parcare amenajată pentru maşini. 
 Art.3.- Având în vedere participarea materială majoritară a 
Asociaţiei Refugiaţilor A.T.P.R.E.D. Gherla, prin aceea că toate încasările 
din cotizaţii, vor fi investiţi în acest obiectiv, şi modică a Primăriei Comunei 
Pălatca, unitatea culturală, Muzeul Naţional al Refugiaţilor, se va subordona 
ştiinţific şi organizatoric, direct Asociaţiei Teritoriale a Refugiaţilor A.T.P.R.E.D. 
Gherla, dar va colabora nemijlocit prin conexiuni şi colaborări bazate pe 
prevederi legale cu: Federaţia Naţională a Refugiaţilor şi celelalte asociaţii 
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afiliate federaţiei, sau alte organisme similare din ţară, precum şi cu instituţii de 
învăţământ şi cultură, muzee, sau organisme de cercetare în domeniul sociologiei 
sau istoriei naţionale.  
 Art. 4.- Atât complexul Muzeal Mureşenii de Cîmpie, cât şi subunităţile 
ce acesta va cuprinde în organigrama sa, nu se poate subordona organizatoric, 
altor instituţii administrative centrale, judeţene sau locale, partide, culte, 
O.N.G.-uri, acestea necontribuind material cu nimic, la organizarea, construirea şi 
realizarea finală a obiectivului, dar acestea vor face parte implicit din unităţile de 
cultură aflate în circuitul naţional de vizitare şi turistice ale judeţului Cluj. 
 Art. 5- Muzeul Naţional al Refugiaţilor „Pro Memoria 1940-1945” va fi 
administrat de către Asociaţia Teritorială a Refugiaţilor A.T.P.R.E.D. Gherla, în 
colaborare directă cu Primăria comunei Pălatca, în baza unui Protocol de 
Folosinţă. 
 Art. 6.- Muzeul Naţional al Refugiaţilor va fi încadrat începând de la 
data de 01.01.2011 cu un muzeograf şi o femeie de serviciu, în baza Protocolului 
de Folosinţă încheiat între Asociaţia Teritorială a Românilor Persecutaţi, 
Refugiaţi, Deportaţi şi Expulzaţi din Motive Etnice sau Politice A.T.P.R.E.D. 
Gherla şi Primăria comunei Pălatca. 
 Art.7.- Modul de organizare, conducere şi desfăşurare a activităţilor în 
cadrul Muzeului Naţional al Refugiaţilor va fi stabilit, prin norme comune, emise 
de cele două instituţii semnatare ale Protocolului de Folosinţă, a cărui respectare 
este absolut obligatorie.   
 Art. 8.- Muzeul Naţional al Refugiaţilor „Pro Memoria 1940-1945” este 
o unitate culturală independentă, imixtiunea în organizarea şi funcţionarea sa este 
interzisă, dar vor fi acceptate pe baza unui studiu fezabil şi sustenabil financiar, 
orice propunere pozitivă va fi făcută din partea terţilor, pentru îmbunătăţirea 
activităţii acestuia, pe parcursul timpului şi a posibilităţilor noastre financiare. 
 Art. 9.- Cu ducerea la îndeplinire a acestei Hotărâri, se numesc d-nii: 
Vasile I. Bunea şi Ioan Hulduşan. 

Prezenta HOTĂRÂRE este aprobată, azi 9 iunie 2010, de Consiliul 
Director al A.T.P.R.E.D. – Gherla, aprobată de Congresul Naţional al 
Refugiaţilor din data de 29 august 2010, în numele cărora semnează: 
 

Preşedinte, 
 Vasile I. Bunea 

 
 
 



 66

 
 

Aşa arăta în anul 2006, casa preotului Andrei Bojor, 
 la deschiderea şantierului pentru Complexul Muzeal 

 

 
 

Fosta casă a preotului, nemaiputând fi reparată şi reconstruită, s-a hotărât demolarea acesteia 
şi construirea   unei noi clădiri, respectiv a Muzeului Naţional al Refugiaţilor şi pe parcurs, a 

Complexului Muzeal 
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Urmele gloanţelor ucigaşe, în unul din pereţii fostei case a preotului greco-catolic Andrei Bojor, 
după masacrul  de la Mureşenii de Câmpie din noaptea de 23/24 septembrie 1940 

 

 
 

Vasile I. Bunea şi Barbu I. Bălan, pe şantierul de început, pentru construirea Muzeului Naţional 
al Refugiaţilor, după demolarea totală a casei preotului Andrei Bojor, în iarna lui 2007 
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Aşa arată azi, Muzeul Naţional al Refugiaţilor, construit în locul ruinelor casei preotului 
greco-catolic Andrei Bojor, clădire în care funcţionează şi Centrul Naţional pentru Studierea 

Istoriei şi Sociologiei Refugiului Românesc 
  
 Clădirea are în componenţa sa următoarele încăperi: un hol central 
folosit ca spaţiu de expunere, o sală mare de expunere, un birou folosit şi ca 
încăpere pentru documentare, un oficiu, o toaletă de interior, o arhivă, precum şi 
încăperea destinată centralei pentru încălzire. 
 Sala de expunere este dotată cu 40 scaune pliante, prin grija Asociaţiei 
Refugiaţilor Cluj, care pot fi folosite la organizarea anumitor acţiuni gen: 
colocvii, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice, sau diferite reuniuni ale 
Federaţiei Naţionale a Refugiaţilor.  
 Clădirea are în faţă o esplanadă de 60 m.p. care permite organizarea unor 
acţiuni în aer liber, când condiţiile meteorologice permit acest gen de manifestări.  
  
 

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A ROMÂNILOR 
PERSECUTAŢI ETNIC ŞI POLITIC 

„PRO MEMORIA 1940-1945” 
B-dul Eroilor Nr. 2, Cluj-Napoca, cod 400129 

e-mail: barbubalan@yahoo.com 
Tel. 0264-597579 (fix) şi 0741-766886 (mobil) 

Nr. 276 din 17 octombrie 2010 
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Biroul Executiv al Federaţiei Naţionale a Românilor Persecutaţi Etnic şi Politic 
« PRO MEMORIA 1940-1945 », întrunit astăzi 17 octombrie 2010, la sediul 
Asociaţiei Refugiaţilor Expulzaţilor şi Deportaţilor din Ardealul de Nord 
« ARDEAN » din Timişoara, adoptă următoarea 

 
H O T Ă R Â R E: 

 
               1.- Domnul VASILE I. BUNEA, preşedintele „A.T.P.R.E.D.” Gherla şi 
secretar general al FNRPE – se numeşte în funcţia de Director coordonator al 
activităţii Complexului Muzeal „Andrei Bojor” de la Mureşenii de Câmpie, 
comuna Pălatca, judeţul Cluj, având în subordine:                                                                     
               a) Centrul Naţional Pentru Studierea Istoriei şi Sociologiei Refugiului 
Românesc,  
               b) Muzeul Naţional al Refugiaţilor « Pro Memoria 1940-1945 »,  
               c) Muzeul Etnografic precum şi celelalte obiective ale complexului 
muzeal. 
               2.- Activitatea directorului coordonator va fi recompensată prin 
indemnizaţie sau premiere anuală, în funcţie de performanţele obţinute şi de 
fondurile disponibile ale ATPRED Gherla la sfârşitul anului, şi se va desfăşura în 
concordanţă cu legile şi normele specifice în vigoare. 
               3.- Aprobă constituirea unui Consiliu Ştiinţific Consultativ alcătuit din: 
                
               Academician Dumitru Protase, profesor la Universitatea 
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi Rector al Universităţii Populare Cluj, 
               Prof. univ. dr. ing. Barbu I. Bălan, preşedinte executiv al FNRPE 
               Prof. univ. dr. Ioan Corneanu, vicepreşedinte al FNRPE, 
               Prof.univ.dr. Gelu Neamţu – cercetător gr.I la Centrul de Studii 
Istorice al Academiei Române, din Cluj-Napoca, 
               Prof. Mihai Meşter, directorul Muzeului de Istorie şi Arheologie al 
Municipiului Gherla, 
               Scriitor Vasile I. Bunea, preşedintele „ATPRED” Gherla, secretar 
general al FNRPE şi director coordonator al Complexului Muzeal „Andrei Bojor” 
din Mureşenii de Câmpie. 
 
                Timişoara, 17 octombrie 2010 
 

Preşedinte Executiv al FNRPE: 
Prof.univ.dr.ing. Barbu I. Bălan 
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Vasile I. Bunea, prezentând la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice de la Sfântul Gheorghe,        

 în 2010, perspectivele dezvoltării Complexului Muzeal, de la Mureşeni de Câmpie 
 

 
Mihaela Bunea, Alexandra Bunea (la absolvirea facultăţii) sufletistele,          

  harnicele ajutoare şi colaboratoare, alături de Vasile I.Bunea,  
formaţie denumită – Trioul de la Mureşenii de Câmpie 
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TROIŢA DE LA ŢAGA,  
UNDE AU FOST ÎMPUŞCAŢI MARTIRII DIN SUCUTARD 

 
   După demersurile întreprinse pe teren, după evaluarea evenimentelor şi-a 
locurilor crimelor s-a trecut imediat la fapte concrete, care să justifice intenţia 
noastră de a scoate cât mai mult adevăr la suprafaţă şi a-l documenta legat de 
aceste evenimente tragice ale anilor 1940, comise de trupele de ocupaţie 
vremelnică hortisto-maghiare, din ordinul expres a unor criminali notorii: Wass 
tatăl şi Wass fiul.  

În colaborare directă cu Asociaţia Românilor Persecutaţi şi Alungaţi 
după 1990,din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna, şi cu concursul primăriei 
Ţaga, s-a ridicat Troiţa de la marginea lacului Ţaga Mică, la locul numit 
Ciobanca, unde au fost împuşcaţi martirii de la Sucutard, în semn de recunoştinţă 
şi deplin respect.  
 A fost marcat pe malul celălalt exact şi locul execuţiei, unde martirii au 
fost puşi să-şi sape singuri groapa. 
 Cei patru martiri din Sucutard ucişi aici la Ţaga sunt: 

Moldovan Iosif  
Câţiu Ioan  
surorile: Mihály Estera şi Mihály Rozalia, două evreice nevinovate. 

 În bătaie de joc, cei doi ţărani români şi evreicele Rozalia şi Estera au 
fost îngropaţi împreună, unii peste alţii, sugerând actul sexual, groapa fiind păzită 
de santinele ungare timp de opt luni pentru ca familiile să nu le ia cadavrele şi să 
le îngroape potrivit ritului creştin, respectiv celui mozaic.  
 

 
Septembrie 2007 – Delegaţia F.R.N.P.E. împreună cu senatorul Adrian Păunescu,  

la Troiţa de la Ţaga 
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Depuneri de coroane la Troiţa de la Ţaga, august 2008 
 
 
 

  
   

 Onoruri militare şi moment solemn – Troiţa de la Ţaga 29 august 2010 
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MONUMENTUL MARTIRILOR NEAMULUI ROMÂNESC  
DE LA SUCUTARD 

 
Martirii Neamului Românesc din satul Sucutard – Com. Geaca sunt: 
 
IOAN CÂŢ 
IOSIF MOLDOVAN 
MIHÁLY ROZALIA 
MIHÁLY ESTERA 
SEVER IMBUZAN  

 
În perioada 20-23 septembrie 1940 în comunele Sucutard, Mureşenii de 

Câmpie şi plasa Chiochiş, Albert Wass, „poet inocent”, cu ajutorul a două 
subunităţi din regimentul 19 Nyiregyhaza al Armatei Ungare, a ucis români şi 
evrei, chiar şi un ungur, Benamin Şandor, care a scris anterior, despre el, 
următoarele: „purta o ură neîntreruptă românilor care primiseră de la statul 
român, prin reforma agrară, o bună parte din moşia sa”.  

Pe data de 8 septembrie, Albert Wass i-a aşteptat cu listele pregătite, la 
Sucutard, pe stegarul Pakucs şi la Mureşenii de Câmpie subunitatea de sub 
comanda lt. Csordás Gergely, pentru a-i lichida pe opozanţii sau contestatarii săi.  

Ne întrebăm acum, oare care din urmaşii acestui conte criminal Wass 
Albert, vor mai îndrăzni să calce pământul udat de sângele acestor zeci de martiri, 
aflat pe raza acestor localităţi destul de întinse ca mărime, unde tronează şi vor 
trona monumentele în bătaia tricolorului românesc, ce atestă, vestesc şi 
amintesc pentru viitorime, odioasele crime ale lui Wass Andrei şi Wass Albert 
contele din Sucutard! 

Vor mai avea tupeul şi neobrăzarea să mai solicite restituirea 
averilor?? Noi credem că Nu!! 

Dacă autorităţile române, nu vor pune piciorul în prag! vă avertizez că 
lucrurile pot exploda în acest colţ de Ţară şi atunci să vedem cine-şi asumă 
răspunderea morală şi materială pentru urmările care pot apărea.  

Federaţia Naţională a Persoanelor Persecutate Etnic „Pro Memoria 
1940-1945” a sesizat în nenumărate rânduri Preşedinţia, Guvernul, Serviciul 
Român de Informaţii, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, alte organisme 
centrale, judeţene şi locale ale Administraţiei de Stat, am scris în presă 
despre ignoranţa autorităţilor, am purtat zeci de corespondenţe cu factorii 
de mai sus pe această temă: cazul Wass Albert – şi concluzia generală este: 
DEGEABA! 

Totuşi noi încă mai aşteptăm reacţia legală şi concretă a structurilor 
şi autorităţilor îndrituite ale Statului Român! 
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La monumental Martirilor Neamului Românesc din satul Sucutard: preotul Grigore Moldovan, 
senatorul şi marele poet Adrian Păunescu, Vasile I. Bunea, şi garda de onoare, septembrie 2007 
 

 
Actul oficial prin care au fost declaraţi Martirii Neamului Românesc de la Sucutard 
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Mihaela Bunea şi Vasile I. Bunea, la Mureşeni, într-un moment de răgaz, 

 făcând planuri de viitor pentru Complexul Muzeal 
 
 
 

COMPLEXUL MUZEAL „ANDREI BOJOR” 
- MUREŞENII DE CÂMPIE 

 

 
Vedere generală a Complexului Muzeal „Andrei Bojor „ 

din satul Mureşenii de Câmpie nr. 106, comuna Pălatca, judeţul Cluj 
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Senatorul Adrian Păunescu taie prima panglică inaugurală la Complexul Muzeal Mureşenii de 

Câmpie, alături de primarul Ion Hulduşan şi Vasile I. Bunea 
 

 
 

Senatorul Adrian Păunescu, marele poet român, în anul 2009, 
Preşedintele de onoare a Federaţiei Naţionale a Refugiaţilor 
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               Între timp am pierdut un mare prieten şi un sprijin de nădejde, pe 
distinsul şi bonomul Adrian Păunescu, poate cel mai mare poet român 
contemporan cu noi, Preşedinte de onoare al Federaţiei Naţionale a 
Refugiaţilor. 

 

 
 

Secretarul general al F.R.N.P.E. Vasile I. Bunea, alături de soţia sa Mihaela, la funeraliile 
preşedintelui de onoare, marele poet român Adrian Păunescu, la Ateneul Român, Bucureşti  

7 Noiembrie 2010 
 

 
 

Garda de onoare de la Cimitirul Bellu din Bucureşti, la înmormântarea poetului Adrian 
Păunescu 
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Vasile I. Bunea, surprins într-o discuţie cu omul politic Varujan Vosganian, în Cimitirul Bellu 
 din Bucureşti, la înmormântarea poetului naţional Adrian Păunescu, 7 noiembrie 2010 

 
 

 
 

Coroana de flori, depusă de noi, familia Bunea. la mormântul lui Adrian Păunescu 
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MUZEUL NAŢIONAL AL REFUGIAŢILOR  
„PRO MEMORIA 1940 – 1945” 

 

 
Tăierea panglicii inaugurale, la deschiderea Muzeului Naţional al Refugiaţilor de la Mureşenii 

de Câmpie, Vasile I. Bunea, Barbu I. Bălan şi primarul Ion Hulduşan – august 2010 
 

 
Primarul com. Geaca, Miron Ioan, primarul com. Pălatca, Ioan Hulduşan, secretarul general al 

F.R.N.P.E., Vasile I. Bunea, generalul de armată Ioan Manci, preşedintele executiv al 
F.N.R.P.E., prof.univ.dr.ing. Barbu I. Bălan, la inaugurarea oficială a Complexului Muzeal, 30 

august 2010 
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Înalte onoruri militare: fanfara, garda de onoare şi Drapelul de luptă al Armatei Gemina 
Transilvania, Cluj-Napoca, la inaugurarea Complexului muzeal „Andrei Bojor” 

 

 
 

Slujba de pomenire şi parastas pentru Martirii Neamului Românesc, de la Mureşenii de 
Câmpie, august 2010 
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Scena execuţiei de la Mureşenii de Câmpie, surprinsă în Grupul statuar,  
sculpturi de Gheorghe Cheţa 

 

 
 

Ceramică dacă şi romană, dovezi ale existenţei şi continuităţii noastre în Transilvania, din 
timpul Castrului Ala Secunda Pannoniorum, expuse în sala mare a Muzeului Refugiaţilor 
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Aspect din sala mare de expunere, în centru sculptura „Refugiata”, 
realizată de sculptorul  Gheorghe Cheţa 
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Documente care-i incriminează pe grofii de Sucutard, Wass Andras şi Wass Albert, pentru 
crimele pe care le-au instigat şi coordonat la Sucutard, Mureşenii de Câmpie şi Sărmaşu 

 

 
 

Cheia casei preotului Andrei Bojor găsită între dărâmături 
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Documente şi legitimaţii ce au aparţinut românilor refugiaţi din calea barbariei hortihyste, 
ele dovedesc suferinţele la care a fost supusă populaţia românească, 

de către horthyştii unguri 
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Un jandarm al anilor 1940 şi fotografia preotului Andrei Bojor  

şi a soţiei sale, străjuiesc holul central al muzeului 
 

 
O ţărancă şi ea refugiată, „păzeşte” 

Istoria Rescrisă aici,  a Refugiului Românesc 
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MONUMENTUL MARTIRILOR NEAMULUI ROMÂNESC  
DE LA MUREŞENII DE CÂMPIE 

 

 
 
 Actul oficial prin care victimele din satul Mureşenii de Cîmpie, ucise 
prin împuşcare în noaptea de 23/24 septembrie 1940, de către trupele 
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horthysto-ungare, la ordinul şi instigarea lui Wass Andras şi Wass Albert, au fost 
declarate Martiri Naţionali ai Neamului Românesc. 

 
preotul greco-catolic ANDREI BOJOR 
soţia sa, preoteasa LUCREŢIA BOJOR 
fiica lor cea mare LUCIA BOJOR 
fiica lor cea mijlocie MAREOARA BOJOR 
fiul lor cel mic  VICTOR BOJOR 
învăţătoarea  NATALIA PETRE 
fiica ei de 5 ani  RODICA PETRE 
localnica   ANA MIRON 
cantorul bisericii IOAN GURZĂU 
soţia lui   VALERIA GURZĂU – gravidă în luna a IX-a 
şi copilul din burta mamei sale – NENĂSCUT 
fata din casă  ŞARLOTA IUHOŞ 

 
  Necesitatea construirii acestui Monument al Martirilor Neamului 
Românesc a fost primul gând, când ne-am apucat de treabă la Mureşenii de 
Cîmpie, după acţiunile de construirea Troiţei comemorative de la Ţaga, în 
colaborare cu Asociaţia Românilor Alungaţi după 1990 din judeţele Mureş, 
Harghita şi Covasna şi a ridicării Monumentului Martirilor Neamului Românesc 
de la Sucutard, sponsorizat în întregime de către Asociaţia Refugiaţilor Gherla.  
 Monumentul a fost primul pas, spre ideea, amenajarea şi construirea 
ulterioară a Complexului Muzeal de aici. Construirea monumentului a fost 
integral sponsorizată de către Asociaţia Refugiaţilor pe atunci Sucursala Gherla. 
 Monumentul comemorativ este un omagiu adus victimelor regimului 
horthysto-ungar după 65 de ani de la comiterea crimei.  

Până în anul 2006 nici rudeniile care mai sunt, nici alte autorităţi, nu au 
considerat oportună această construcţie, dar nici nu au contribuit cu nimic la 
efectuarea acestuia, ca de altfel la tot Complexul Muzeal de la Mureşenii de 
Cîmpie, ba mai mult aceste rudenii şi-au acordat fără nici un drept anumite 
merite, sau acum caută să ne dea dispoziţii de ceea ce avem de făcut.  

Noi considerăm că am făcut chiar mai mult decât s-a putut la un moment 
dat şi vom continua până la capăt cele propuse, dar fără imixtiunile terţilor. 

Ne întrebăm retoric desigur, de ce până acum nu şi-au adus aminte? De 
ce n-au acţionat? 

Este lesne de înţeles răspunsul pe care l-ar putea da, şi de aceea, noi 
continuăm opera începută cu acelaşi elan şi determinare.  

Martirii nu au nici o vină! Poate noi să avem! 
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Construirea Monumentului Martirilor Neamului Românesc, a început în 
vara lui 2006 şi a fost inaugurat şi sfinţit la data de 29 august 2007, cu înalte 
onoruri militare şi religioase. 
 

 
 

Aşa arăta Monumentul la inaugurarea din 29 august 2007 
 

 
 

Aşa arată monumentul astăzi, flancat de două tunuri de epocă 
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BISERICA „CUVIOASA PARASCHEVA” –  
MONUMENT ISTORIC ŞI DE ARTĂ 

 
 ASOCIAŢIA REFUGIAŢILOR  A.T.P.R.E.D. G H E R L A 
 
   Acest Sfânt Lăcaş este Monument Istoric şi de Artă din secolul al 
XVIII-lea, construit în anul 1774,  şi are hramul: „Cuvioasa Parascheva” 
         
    

 
P R E D O S L O V E N I E 

 
 Acest Sfânt Lăcaş, cu hramul „Cuvioasa Parascheva” , face parte din 
valorosul Patrimoniu Cultural Naţional Românesc, este Monument Istoric şi 
de Artă din secolul al XVIII-lea, construită în anul 1774 iniţial în satul Aşchileu 
Mic, strămutată prin donare în anul 1796 în comuna Sava, ca ulterior să fie 
strămutată în luna iulie din anul 2009, din satul vecin Sava, unde se găsea într-o 
stare avansată de degradare fizică şi ruinare, în actualul Complex Muzeal 
„Andrei Bojor „din satul Mureşenii de Cîmpie, comuna Pălatca, jud. Cluj.  
 După întâmpinarea încă de la început, a prea multor refuzuri 
funcţionăreşti mult prea obositoare, a unor tertipuri, formalităţi şi chichiţe 
administrative, din iniţiativa şi la propunerea de salvare, translatare, conservare şi 
reconstrucţie, lansată de Asociaţia Refugiaţilor A.T.P.R.E.D. – Gherla, 
sprijinită cu multă fermitate de Primăria comunei Pălatca şi Parohia Sava, am 
reuşit în final să obţinem aprobarea forurilor competente centrale şi judeţene, a 
strămutării bisericii şi refacerea – restaurarea, într-un nou cadru şi a unui nou 
amplasament, a acestei biserici monument istoric, deosebit de valoros, prin 
arhitectura sa în formă de navă, atât de originală. 
 Lucrările de restaurare a Bisericii, s-au desfăşurat în paralel cu lucrările 
de construire a Muzeului Naţional al Refugiaţilor din România, exact pe locul în 
care a avut loc cumplitul masacru, sau oribila crimă colectivă de la Mureşenii de 
Cîmpie din noaptea neagră a lui 23/24 septembrie 1940, din ordinul lui Wass 
Albert si Wass Endre, „conţi” din satul vecin Sucutard, comisă de o subunitate 
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horthysto-maghiară din Regimentul 19 de honvezi Nyiergyhaza – Ungaria, 
comandată de locotenentul Gergely Csordaş.  
 Tot noi am fost aceia care am îndrumat şi supravegheat lucrările de 
translatare şi renovare a bisericii, sub atenţia calificată şi responsabilă a 
arhitectului dr. Virgil Pop de la Comisia Judeţeană de Patrimoniu Cluj.  
 Lucrările de translatare şi recondiţionare s-au efectuat în regie proprie, 
pe baza unui studiu de specialitate şi a unui proiect adecvat, prin grija deosebită, 
operativitatea, măiestria şi talentul desăvârşit al echipei conduse de 
meşterul-restaurator autorizat, Vasile Pop din vestita comună Bârsana, jud. 
Maramureş. 
 Iniţial, date certe istorice, despre biserică nu au fost găsite, nici cele 
referitoare la data exactă a construirii acesteia, precum nici data sigură a mutării 
ei din comuna Aşchileu Mic, în comuna Sava.  
 Nu am putut renunţa, am continuat căutările şi documentarea mai 
departe, şi în alte surse descoperite sau semnalate pe parcursul demersului nostru. 
 Totuşi, din cercetările noastre rezultă mai multe date de ani şi 
calendaristice care ne permit acum, pe baza unei serioase analize istoriografice şi 
ştiinţifice să refacem drumul parcurs în istoria zonală şi locală, de această 
minunată biserică monument şi mai ales bazaţi pe unele izvoare olografe, 
rezultatele ne-au determinat să încropim un istoric cât mai apropiat de: adevărul 
istoric. 
 Parafrazându-l pe marele savant român Nicolae Iorga, mi-aş permite a 
spune că: Istoria în sine, este un tribunal al trecutului, al prezentului şi chiar al 
viitorului. 
 Sentinţele noastre nu sunt nici definitive, nici executorii, ele sunt de bun 
simţ românesc, atât de caracteristic neamului românesc şi seminţiei noastre! 
 Ne-am străduit după multe cercetări, să relevăm tot ce se ştie despre 
acest Sfânt Lăcaş, care acum salvat de la pierirea lui sigură, în luna iulie a 
anului 2009, va mai scrie o pagină de istorie contemporană locală, în acest colţ de 
lume românească, încă cel puţin pentru două – trei secole înainte. 
 Cel mai important lucru, este că am izbutit, am reuşit, uitând de 
necazurile care ne-au încercat, sau ne mai încearcă încă uneori în muncă. 
 Truda noastră nu se poate cuantifica, de altfel nici nu este cazul, ea nu a 
fost decât o pasională datorie de onoare pe care puteam să ne-o asumăm şi s-o 
ducem la bun sfârşit.  
 Ce poate fi mai nobil în actul de cultură generală a unui neam, decât a 
reda generaţiilor viitoare, valorile intrinsece ale istoriei şi culturii noastre 
naţionale tradiţionale, de-a le face cunoscute, a le perpetua şi a le valorifica aşa 
cum se cuvine. 
 Pentru restabilirea şi respectarea întocmai a adevărului istoric, a 
cronologiei evenimentelor, vom reda mai jos un document istoric important, o 
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Cronică a Parohiei Sava din anul 1948, precum şi alte documente care atestă 
unele date referitoare la acest Sfânt Lăcaş de cult, ce până mai ieri a fost uitat şi 
de cei responsabili. 
 

CRONICA PAROHIEI SAVA, SITUATĂ ÎN EPARHIA ROMÂNĂ UNITĂ CLUJ – 
GHERLA – PROTOPOPIATUL CÎMPIA, Jud. Cluj, scrisă din 1 Ianuarie 1948  

de Preotul Bărbosu Ioan 
     

Aşezată în mijlocul satului, la o despărţitură de drumuri, apare la 
înfăţişare mică şi între pomi, de altfel ca toate bisericile din lemn. Despre 
vremurile trecute şi despre istoricul bisericii nu ne’a rămas niciun hrisov şi niciun 
document. 
 Unicul document, o piatră lungă de aproape 2 metri, lată de 80 cm. şi 
groasă de 50 cm., care zăcea în târnaţul bisericii celei vechi, şi pe care era scris cu 
litere săpate în piatră, poate ctitorii, sau slujitorii, ori poate chiar sfinţitorii 
bisericii, a fost spartă în patru bucăţi şi aşezată la temelia actualului lăcaş, 
lăsându’ne astfel în neplăcută situaţie de a nu putea găsi şi cunoaşte nimic din 
paginile trecutului acestei biserici. 
 Pe faţa iconostasului se află următoarea inscripţiune: 
 „Această S. Băs. S’au zugrăvit cu spesele din fundaţiunea lăsată de 
fericitul Ioan Kirian Bidian, de Crisburi, repos în D-lu 1863 şi soţia sa 
Samfira Pop repausată în D-lu 30 sept. 1853.!!! – Prin stăruinţa fiului D-sale 
Alexa Kirian Bidian – corator prim;  

Eps.: IOAN SABO, Ano: Do.pro: Ioan Filipan O. D. Ioan Cheresteş 
preot. S’a finit 14 Aug. 1879 prin Dionisiu Juga, zugrav de Nicula.”  
 Pe uşa din spre miazănoapte a altarului se află o altă inscripţiune de mai 
puţină importanţă: 
 „Ioan Bidian ca făt a dăruit un rând de veşminte pe seama Sf. 
Biserici din Sava.” 
 Am amintit anterior că biserica este construită în întregime din lemn. La 
bază-bază, au clădit un strat de piatră de pârâu, bine clădit şi închegat care nu 
atinge grosimea de 1 m. 
 Pe această piatră se află apoi aşezat corpul propriu zis de lemn al 
bisericii, începând cu bârnele groase şi masive din stejar, cari stau la partea de 
dedesubt, cu grosimi mari până la circa 50 cm şi terminându’se cu cele care 
formează turnul, mai puţin groase şi având consistenţa de brad. 
 Pereţii în întregime sunt formaţi din bârne de brad late de circa 30 cm. 
Acestea sunt bine închegate şi legate între ele şi conservate în acelaşi timp foarte 
bine.  
 Bolta bisericii este formată şi construită din scândură, în formă de 
semicerc, iar peretele iconostasului este construit din lemn de stejar sau fag. 
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 Acoperişul bisericii este din şindrilă, iar a turnului propriu zis din 
tinichea vopsită având nuanţă de roşu şi galben. 
 Întreagă partea lăuntrică a bisericii este pictată îngrijit şi frumos, sau 
vopsită estetic. Întreaga pictură este făcută pe pânză sau lemn.  
 În altar pe peretele din dosul altarului sus, se află pictată „Sf. Treime“. 
Este învechită şi puţin vizibilă. Pe pereţii lăuntrici din altar, începând de la masa 
de proscomidie se află pictat şi scris în acelaşi timp – „Isus Cristos – Sântu 
Vasile, Sântu Grigore şi Sântu Chiril”, pe lângă care se mai află pictat şi câte 
un pom cu nuanţă verde.  
 Sus pe faţa iconostasului, deasupra inscripţiunei copiată mai sus, se află 
chipurile apostolice pe rând, în mijloc fiind Isus Cristos.     
 Ordinea şi numele apostolilor sunt scrise după cum urmează, de la partea 
de miază noapte spre miază zi: „A: Juda f: d-a; Ioanu – A: Simion zi – A: 
Mateiu – Ap: Iacobu l-A – Ap: Petru – Isus Cristos – Ap: Pavelu – Ap: 
Andrei – Vartolomei – Ap: Filipu – Ap: Toma.” 
 Pe bolta bisericii vopsită într-o nuanţă albastru deschis se află pictaţi cei 
patru arhangheli şi aceştia foarte frumos, având chip şi înfăţişare patriarhală. 
 În spre miazăzi spre altar, se află Evanghelistul Ioan şi spre cor 
Evanghelistul Luca, iar la partea cealaltă spre altar este Matei şi Marcu. 
 Pereţii din această parte a bisericii au nuanţă de asemenea albastră şi sunt 
pictaţi pe ei arbori de nuanţă verde. În cor, pe peretele care stă cu faţa spre altar, 
se află cele mai frumoase picturi din biserică înfăţişând în tablouri şi culori 
admirabile, în centru fiind „Pogorârea Sfântului Duh” , la stânga „Învierea 
Domnului” , iar în dreapta „Înălţarea Domnului.”  
 Interiorul tindei este la rândul său decorat în întregime. Pe plafon, care 
de altfel ca toată Biserica înăuntru se prezintă lipit bine, la marginile dintre 
scânduri, cu pânză, se află pictate motive româneşti, fondul fiind de nuanţă 
verzuie.  
 Pe pereţi începând de la intrarea în biserică, se află zugrăvit mormântul 
„Învierii Domnului” cu scrisoare: „Mironosiţele venind la mormânt” – 
femeile mironosiţe fiind zugrăvite lângă mormânt.  
 Deasupra pe un fond alb se află scris: „Îngerul a strigat: nu este aici”.  
 Mai departe se află cele cinci fete înţelepte şi cele cinci fete nebune, 
având în mână, cele înţelepte candelele arzând, iar cele nebune, cu candelele lor 
stinse.  
 Deasupra tuturor pe un fond alb îngust, se află scris: 
 „Daţi-ne şi nouă din untul de lemn al vostru. Dar de nu ne va ajunge 
nici nouă nici vouă, ci mai bine vă duceţi la cei ce vând şi vă cumpăraţi”. 
 La intrarea în biserică din afară, se află pictat pe pânză, în stânga Sfântul 
Apostol Petru, iar în dreapta Sfântul Apostol Pavel. 
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 Aşa după cum arată inscripţia, Biserica a fost zugrăvită în anul 1879 de 
către zugravul Dionisie Iuga din Nicula, cu spesele din fundaţiunea lăsată de 
fericitul Ioan Bidian 1863-1902, a lăsat o frumoasă faptă şi prin stăruinţa fiului 
său Alexa Bidian, care în acel timp era corator primar şi cantor şi care asemenea 
la moartea sa 1902, a lăsat o frumoasă fundaţiune la Blaj. 
 În general pictura după culori şi înfăţişarea personagiilor, este făcută mai 
mult în stil bizantin, dar nu atât de tipic cum se poate vedea la alte biserici. Totuşi 
este frumoasă, căci cu mici excepţiuni, s’a conservat foarte bine până în zilele de 
azi. 
 Despre trecutul acestei biserici se ştie foarte puţin. Se ştie în mod cert că 
a fost adusă aici în comună din comuna Aşchileul Mic, Jud. Cluj. După datele 
seucatişmice biserica datează de la anul 1774 şi nu se poate afla în mod sigur, 
dacă la această dată a fost adusă din Aşchileu în Sava, biserica nouă. 
 Despre Biserica care s’a aflat înainte de acesta nu ne’a rămas nici o 
urmă.  
 Biserica este mică şi din cauza ferestrelor mici, este destul de 
întunecoasă. Are lungimea de 13 m., lată de 7 m., având înălţimea turnului de 
10,5 m. Este foarte bine conservată şi trainică, şi ţinând seama că este acoperită 
din nou în anul 1933, va dura în bună stare încă multe zeci de decenii. 
 Hramul Bisericii este „Sfânta Parascheva” , moaştele sfintei probabil 
sunt aşezate şi păstrate în masa altarului, care este formată dintr’un trunchiu de 
lemn (probabil fag) care s’a cioplit şi acomodat pentru a lua forma cuvenită 
scopului pentru care a fost destinat. Nimic nu se ştie ce anume moaşte s’au aşezat 
în masa Sf. Altar, căci despre consacrarea bisericii şi sfinţirea ei nu avem 
document sau amintiri lăsate de cei ce au săvârşit oficiul consacrării. 
  Totuşi se poate deduce că a fost adusă cu puţin înaintea zugrăvirii (1879) 
căci inventarul din 1865, arăta Biserica în stare foarte slabă, ori despre Biserică că 
şi azi e în stare bună, nu poate fi vorba. 
 1 ianuarie 1948 
 Preot Ioan Bărbosu 
         
 Iată un document olograf, care a stat şi el, la baza cercetării noastre 
ştiinţifice: 
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 Mai apare un document destul de recent, din anii 1950, întocmit în 
comuna Sava, dar care începe cu o greşeală privind hramul bisericii din Sava, 
adusă în anul 1796 din Aşchileu Mic, greşeală pe care o interpretăm a fi de 
neînţelegere. 
 Aici în schimb, este interesant că se găseşte cronologia preoţilor care au 
păstorit parohia Sava, înscris care ne-a permis să refacem perioadele la care 
facem referire. 
 Iată începutul documentului care face trimitere la Biserica din lemn 
adusă de la Aşchileu Mic la Sava şi referirea la lucrările de pictură de atunci.  
 Parohia Ort. Rom. Sava – Raionul Gherla – Regiunea Cluj 
 Biserica cu hramul Sf.Arhangheli,CORECT: Cuvioasa Parascheva , zidită 
din lemn şi acoperită cu şindrilă strămutată din Parohia Aşchileu în anul 1796 şi repictată în 
anul 1879 preot fiind Cheresteş Ioan. 
 Zugrăvită şi refăcută cu cheltuiala enoriaşilor. Zugrăvită de zugravu Dionisiu 
Juga. 
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 După preotul Cheresteş Ioan a păstorit parohia Axenţiu Mureşan timp de 25 de 
ani, după încetarea lui din viaţă, a păstorit parohia preotul Mustea Cornel din anul 1920 
până în anul 1950 când a încetat din viaţă, din 1950 până în 1954 a administrat preotul 
Bărbosu Ioan când a fost transferat în parohia Coasta. 
 Sfântul Antimis s’a sfinţit de Preasfinţitul Episcop Nicolae Colan în anul 1949 25. 
XII.   
 Documentul este datat 10 August 1950 şi ştampilat cu ştampila Oficiului 
Parohial Ortodox Sava, fiind nesemnat.   
 Localitatea Mureşenii de Cîmpie este atestată documentar din anul 
1230, se află aşezată la o altitudine de 334 m.d.m., amplasată în Cîmpia Fizeşului, 
având în prezent o populaţie de 123 locuitori, fiind sat component al Comunei 
Pălatca, Judeţul Cluj. 
 Localitatea a mai purtat provizoriu denumirea de Ombuz sau Imbuz, 
denumiri ce nu sunt caracteristice nici limbii şi nici poporului român. 
 Localitatea este situată între 46 grade 53 minute 06 secunde N; şi 23 
grade 59 minute 36 secunde E. 
 Mureşenii de Cîmpie se află situat la o distanţă de 31 km. faţă de 
Municipiul Gherla, pe varianta de drum Ţaga-Sucutard, şi la 42 km. faţă de 
Muncipiul Cluj Napoca, pe varianta de drum Apahida-Pălatca. 
 Localitatea este situată pe drumul judeţean DJ 161 K propus a fi 
reabilitat în anul curent, şi apoi asfaltat. 
 Hramul acestei biserici, îşi are şi el explicaţia sa, ţinând seamă de timpul 
când aceasta a fost construită iniţial în satul Aşchileu Mic. 
 În această perioadă au fost cumpărate moaştele „Cuvioasei Parascheva 
„la 1641, de către Vasile Lupu, Domnitorul Moldovei, duse la Iaşi şi aşezate în 
Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi”. Se pare că minunile săvârşite de cuvioasă, în 
secolul care a urmat, au fost prea bine cunoscute şi în localitatea de origine a 
bisericii acesteia, satul Aşchileu Mic, astfel, bisericii dându-i-se hramul 
„Cuvioasa Parascheva „, pe care-l păstrează şi astăzi. 
 Biserica aflată atunci la Sava, a fost repictată de către zugravul Dionisiu 
Juga din satul Nicula şi resfinţită la data de 14 August 1879 de către episcopul 
de Gherla, Ioan Sabo, an înscris şi deasupra uşii de la intrarea în biserică.  
 Biserica este construită din lemn de stejar şi brad, partea de navă este 
absolut autentică şi originală, cu excepţia acoperişului şi turnului clopotniţei care 
au fost complet refăcute cu ocazia mutării din Sava în anul 2009. 
 Din alte documente rezultă că, iniţial la Aşchileu Mic, această biserică a 
avut o icoană pictată pe lemn ce reprezenta pe Domnul Isus Hristos cu cei 12 
apostoli, „Deisis”, care purta şi o inscripţie care ne relevă anul şi donatorul, fiind 
vorba de anul 1747 şi inscrisul că: „Această icoană a fost donată de popa Luca şi 
feciorii lui din Aşchileu.” 
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 Văzând periplul pe care l-a urmat acestă Sfântă Biserică de-a lungul 
timpului, istoria sa petrecută odată cu enoriaşii satelor Aşchileu Mic şi Sava, 
aşezarea ei definitivă în actualul Complex Muzeal „Andrei Bojor „din noul 
amplasament la Mureşenii de Cîmpie, putem aprecia că am salvat unul din cele 
mai importante monumente istorice şi de artă din această zonă geografică a ţării. 
 Modul original de construcţie, arhitectura acestuia deosebit de valoroasă, 
precum şi faptul că am reuşit cu greu, dar am reuşit în final, ca să-l salvăm de la 
pierire, că am izbutit să-i păstrăm caracterele iniţiale de construcţie, ne bucură şi 
ne mulţumeşte.  
 Este posibil ca pe parcurs să aflăm şi alte date importante despre acest 
monument istoric şi de artă, care desigur a fost părtaş direct la şirul evenimentelor 
istorice prin care a trecut poporul român în devenirea, consacrarea şi desăvârşirea 
sa. 
 Facem un apel cât mai serios şi responsabil, tinerilor, generaţiilor 
viitoare, a griji şi valorifica moştenirea culturală, pe care Dumnezeu ne-a 
hărăzit-o şi generaţiei noastre, a o păstra şi chivernisi, ea fiind o mică parte din 
oceanul de Istorie Naţională Românească, cu care trebuie să ne mândrim peste 
alte şi alte secole de timp şi istorie responsabilă faţă de Neamul Românesc şi 
Ţară. 
 Cum era şi normal, Complexul Muzeal trebuia să poarte un nume: 
numele primului martir al Neamului Românesc de aici, preotul Andrei Bojor.  
 Întregul Complex Muzeal, este dedicat memoriei acestora, tuturor 
martirilor de aici ai neamului românesc, urmaşilor lor şi urmaşilor, 
urmaşilor lor. 
 Fie ca Domnul să binecuvânteze cu harul său divin şi să apere 
moştenirea noastră! 
 De Sfintele Paşti a anului 2010, la faţa locului. 

                        
       Vasile I. Bunea 

scriitor 
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Aşa arăta biserica Cuvioasa Parascheva la Sava, înainte de translatare la Mureşeni 
 
 

 
 

Exteriorul bisericii, înainte de mutarea de la Sava 
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Pictură din interiorul bisericii, Apostolul Pavel 

 

 
Biserica în şantier la Mureşeni, după translatare 
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Biserica reconstruită la Mureşeni, pe fundaţie nouă, reînvelită cu şindrilă tradiţională 
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VIZITA Î.P.S. ANDREI ANDREICUŢ, 
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, 
Maramureşului şi Sălajului, la Mureşenii de Câmpie, luna august 2011 

 

 
I.P.S. Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, 

Maramureşului şi Sălajului, în Biserica Cuvioasa Parascheva de la Mureşenii de Câmpie, 
discutând cu Vasile I. Bunea, despre posibilităţile de repictare a bisericii, 

 Monument Istoric şi de Artă, translatată din satul Sava 

 
I.P.S. Andrei, Mitropolitul Clujului, , împreună cu Vasile I. Bunea, în una din sălile Muzeului de 

la Mureşeni 
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Vasile I. Bunea, explicând crima colectivă comisă aici la Mureşeni în septembrie 1940, de către 

hoardele horthysto-ungare 
 

 
I.P.S. Andrei, Mitropolitul Clujului, împreună cu muzeografa Alexandra – Elisabeta Bunea (pe 

care a botezat-o, la Bucureşti), într-o cameră a Muzeului Etnografic, cu prilejul vizitei la Mureşeni 
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I.P.S. Andrei, în Foişorul de la Mureşeni, alături de Vasile I. Bunea şi Alexandra-Elisabeta 

Bunea 
 
 
 

FOIŞORUL PELERINILOR 
 
 Este o construcţie destinată odihnei, popasului şi servirii mesei de către 
pelerini sau grupurile organizate, care vizitează Complexul Muzeal „Andrei 
Bojor” din Mureşenii de Cîmpie nr. 105, comuna Pălatca, judeţul Cluj. 
 Acest obiectiv este construit în întregime din lemn, cu o structură 
caracteristică, în formă octogonală, cu poliedre şi stâlpi de susţinere lucraţi 
artistic, cuatroedici, cu semielemente inspirate din Coloana Infinitului a lui 
Constantin Brâncuşi, la fel ca şi stâlpii de susţinere de la pridvorul frontal şi 
lateral al Muzeului Naţional. 
 Este prevăzut cu bănci fixe şi masă centrală, iar pardoseala este 
prevăzută cu gresie care rezistă la intemperiile vremii. Obiectivul este iluminat 
electric, el putând fi folosit şi pe timp întunecat, sau noaptea. 
 Poate să servească şi întâlnirilor de grup, care dezbat anumite probleme, 
el având o capacitate de circa 35 persoane. 
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Aşa a început construirea Foişorului.... 
 

 
 

Şi apoi a continuat... 
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Şi a continuat 

 

 
 

...până l-am terminat. 
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Frumuseţea stâlpilor de susţinere la muzeu şi foişor, cu moduli cuatroedici 
şi semielemente inspirate din Coloana Infinitului a lui Brâncuşi 

 

 
 

Muzeul văzut lateral prin foişor – şi lemnul care vorbeşte... 



 106

 
Delegaţia Asociaţiei Refugiaţilor din judeţul Satu Mare, condusă de prof.univ.dr. Ion Corneanu, 

 în vizită la Mureşenii de Câmpie, luna august 2011 

 
 

TROIŢA ŞI GROAPA COMUNĂ 
 

Este locul în care au fost aruncaţi, unii peste alţii, cei 12 Martiri ai 
neamului Românesc de la Mureşenii de Cîmpie: 

ANDREI BOJOR – preot greco-catolic în vârstă de 53 de ani 
LUCREŢIA BOJOR – soţia preotului, în vârstă de 48 de ani 

  LUCIA BOJOR – fiica cea mare, absolventă de Drept din Cluj, 24 ani 
MAREOARA BOJOR – fiica mijlocie, studentă în anul patru la 

Facultatea de Filologie din Cluj, de 22 ani                  
VICTOR BOJOR – fiul cel mic, elev la Liceul „Alexandru Papiu 

Ilarian” – din Tg. Mureş, de 18 ani 
NATALIA PETRE – învăţătoare, gravidă în luna a 3-a, de 24 de ani 
RODICA PETRE – fiica învăţătoarei de 5 ani 

  ANA MIRON – localnică de 54 de ani, mama învăţătoarei  
IOAN GURZĂU – localnic de 29 ani, cantor la biserică 
VALERIA GURZĂU – localnică, de 20 ani, soţia cantorului, gravidă în 

luna a 9-a 
ŞAROLTA IUHOŞ – cetăţeancă, de 18 ani, fata din casa preotului, de 

etnie maghiară, de loc din  Pălatca. 
UN COPIL NENĂSCUT!!! – ieşit din mama sa gravidă în 8 luni, în 

timpul crimei. 
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 În încercarea disperată de a salva viaţa fetiţei Rodica de numai 5 ani, 
Şari a strâns-o la piept, s-a prosternat în faţa locotenentului Csordás cerând 
clemenţă, dar a fost izbită cu picioarele, tăiată cu baionetele şi în fine mitraliată, 
gloanţe care au răpus-o, ucigând-o şi pe micuţa Rodica.  
 Celelalte 9 victime au fost torturate până la 2 noaptea, apoi împuşcate.  
 Spre dimineaţă, cadavrele celor împuşcaţi, au fost aruncate grămadă, 
într-o groapă cu urzici din spatele casei preotului Bojor Andrei.  
 Locul şi groapa aleasă de criminalii unguri, a fost folosită cu ani în urmă, 
drept locul în care preotul Bojor Andrei a stins var pentru nişte lucrări la casă şi la 
momentul crimei era o groapă destul de adâncă, părăsită, plină de buruieni şi 
urzici.  
 În semn de batjocură, cadavrele au fost aruncate la întâmplare, fără a fi 
aşezate în sicrie, şi acoperite cu foarte puţin pământ. 
 După protestele repetate ale tatălui lui Iuhoş Şarolta, cetăţean maghiar 
din satul Pălatca, pe lângă autorităţile maghiare, la 3 zile i s-a permis acestuia 
să-şi dezgroape fiica şi s-o ducă la Pălatca să o înmormânteze creştineşte. 
 Blestemul neîmplinit:  
 Când, după trei zile, groapa comună de la Mureşeni a fost deschisă 
pentru ca doar trupul Saroltei să fie trimis în sicriu închis la Pălatca, groparii au 
rămas îngroziţi întrucât nici sexul cadavrelor nu mai putea fi determinat, într-atât 
erau de mutilate.  
 Evenimentul s-a produs deoarece, venit în grabă din Pălatca, Miklós 
Juhos a stat trei zile în faţa comandamentului honvezilor rostind unul şi acelaşi 
blestem:  

„Domnule ofiţer, mai am acasă 9 copii... veniţi şi împuşcaţi-i pe toţi! 
Criminalilor! 

Şi eu sunt ungur, dar în viaţa mea nu am crezut că sunteţi în stare să 
măcelăriţi oameni nevinovaţi! Pe cei care i-aţi împuşcat i-am cunoscut şi am 
trăit cu ei ca fraţii!  

M-aţi împuşcat cea mai frumoasă fată! Să vă bată Dumnezeu... 
criminalilor!”  
 Cruzimea de la Mureşeni a umplut imediat toată zona, împreună cu 
crima celor din Sucutard, împuşcaţi la Ţaga pe malul lacului. Teroarea era la 
maxim, iar horthyştii jubilau de isprăvile lor! La fel şi groful Wass Albert cu tatăl 
său!  

Dumnezeu nu i-a bătut, cum nu-i bate nici astăzi, pe cei care le neagă 
faptele! A încercat în zadar şi încă mai încearcă, justiţia umană!  
 Însoţit de tatăl său Endre, Albert Wass a fugit, în octombrie 1944, cu 
trupele germane în Ungaria. Apoi s-a refugiat în Germania şi, în 1952 în SUA 
unde, nu din cauza remuşcărilor ci după o viaţă trăită în teamă că l-ar putea 
depista comandourile evreieşti care-i vânau pe criminalii de război, el având 
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mâinile pătate de sângele Rozaliei şi Esterei Mihály de la Sucutard, s-a sinucis în 
1998, la vârsta de 90 de ani de supărare că Victor Orbán, spre a nu-şi păta 
imaginea „europeană” i-a refuzat cetăţenia ungară. 
 

 
 

Aşa arăta groapa comună, în august 2006, un loc plin de bălării 
  

Restul cadavrelor au rămas preţ de mai mulţi ani în această groapă 
comună, după care osemintele au fost exhumate şi îngropate în curtea bisericii din 
sat, beneficiind de serviciu religios.  

 

 
Monumentul funerar din curtea bisericii 
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După identificarea exactă a locului acestei gropi comune, cu ajutorul 
martorilor oculari Duca Ioan, Imbuzan Valer şi Călian Vasile, locuitori ai satului 
Mureşenii de Cîmpie, Asociaţia Refugiaţilor A.T.P.R.E.D. Gherla, a trecut la 
marcarea şi amenajarea acestui loc, prin betonarea gropii, construirea şi ridicarea 
unei troiţe din stejar, aşezarea pe soclul troiţei şi a unei plăci comemorative, 
amenajarea a două bănci pentru pelerini, precum şi împrejmuirea locului marcat 
cu stâlpi din ţeavă legaţi între ei cu lanţ ornamental. 
 Ulterior, în iulie 2010, s-a construit acoperişul tradiţional cu şindrilă, şi  
structură din lemn sculptat cu poliedre, la fel ca şi la Muzeul Naţional sau Foişor. 
                                                                        

 
Aşa arată Groapa Comună la sfârşitul anului 2008 

 
           Menţionăm aici că toate lucrările de lemnărie, translatarea şi 
reconstrucţia Bisericii, partea de lemn şi târnaţul la Muzeu, Foişorul, 
translatarea Casei de lemn de la Bârsana şi refacerea ei în Complexul 
Muzeal de la Mureşeni, a fost efectuată de o echipă condusă de meşterul Pop 
Vasile din Comuna Bârsana, judeţul Maramureş.  
 Considerăm că gestul şi acţiunea noastră este pe deplin justificată, ca 
urmare a oribilei crime, comisă în acea noapte de 23/24 septembrie 1940, de către 
trupele de ocupaţie vremelnică horthysto-maghiare, la ordinul lui Wass Andreas 
şi Wass Albert, care deşi condamnaţi la moarte pentru crimele ordonate, nu au 
plătit pentru faptele lor criminale. 
 De asemenea considerăm că gestul nesăbuit al urmaşilor lui Wass 
Albert, fiii acestuia, au răscolit şi mai mult durerea şi amintirile rudeniilor acestor 
martiri, prin cererile repetate de restituirea averilor avute de aceşti criminali, au 
revendicat sute de hectare de pământ şi păduri, udate de sângele românesc 
nevinovat al acestor Martiri ai Neamului Românesc.  
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Marcarea gropii comune, ca obiectiv şi loc de pelerinaj în cadrul 
Complexului Muzeal „Andrei Bojor” din satul Mureşenii de Cîmpie, considerăm 
a fi nu numai un gest de suflet, ci mult mai mult, adică o datorie de onoare, a 
celor ce le suntem urmaşi de generaţii. 
 Să le fie ţărâna uşoară şi să ne vegheze din înaltul Cerului, cu 
binecuvântare şi duh, noi aici păstrându-le vie amintirea şi memoria, din generaţie 
în generaţie. 
 Eternizarea memoriei lor este asigurată şi de Monumentul Martirilor 
Neamului Românesc, ridicat în memoria lor, de patrioţi şi buni români. 
 Memoria lor, a Martirilor Neamului Românesc, de la Mureşenii de 
Cîmpie, cât şi din întreaga Transilvanie este evidenţiat în exponatele din muzeu. 
 Se cuvine ca anual, de Ziua Eroilor, la 24 septembrie a fiecărui an, să-i 
comemorăm pe aceşti martiri aşa cum merită. 

Federaţia Naţională a Românilor Persecutaţi Etnic, Asociaţia 
Refugiaţilor A.T.P.R.E.D. Gherla, va căuta prin toate mijloacele posibile, să-i 
amintească, să-i comemoreze şi să nu-i uite! 
 

Fie-le ţărâna uşoară şi amintirea lor aproape de noi 
şi de generaţiile viitoare! 

 

 
 

Înalte onoruri militare la comemorarea din august 2008 
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Garda de onoare, la Groapa Comună a Martirilor Neamului Românesc, 

 de la Mureşenii de Câmpie 
 

 
Aşa arată azi. Troiţa şi Groapa comună, a Martirilor Neamului Românesc,  

de la Mureşenii de Câmpie 
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Diploma de Cetăţean de Onoare al comunei Pălatca, acordată directorului coordonator al 

Complexului Muzeal, domnului Vasile I. Bunea 
 

 
MUZEUL ETNOGRAFIC 
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 Muzeul nostru etnografic este o casă ţărănească translatată din comuna 
Bârsana de Maramureş, veche de peste o sută cincizeci de ani, achiziţionată şi cu 
o parte din inventarul casnic, avut de vieţuitorii acestei aşezări rurale, specifice 
ţăranului – gospodar român (din păcate nu un localnic, ci un maramureşan. 
 Aici obiectele vorbesc de la sine, despre importanţa şi valoarea lor.       
 Cădirea este compusă din următoarele încăperi: o tindă la intrare, 
două camere mari situate în stânga şi dreapta tindei, care cuprind 
exponatele de bază, elemente de port tradiţional, unelte casnice şi obiecte de 
inventar familial, o cămară tradiţională şi un târnaţ specific ţărănesc.  
 La intrare, pe o placă, este scris citatul Veşnicia s-a născut la sat din 
poezia „Sufletul satului” de Lucian Blaga, din care reproducem câteva versuri:    

 
„... Eu cred că veşnicia s-a născut la sat. 
 Aici orice gând e mai încet,  
şi inima-ţi zvâcneşte mai rar, 
ca şi cum nu ţi-ar bate în piept, 
ci adânc în pământ undeva.  
Aici se vindecă setea de mântuire...” 

 
Cine suntem? De unde ne tragem rădăcina? Din Ţara copilăriei, ar spune 

cineva. Din Ţara poveştilor, din ţara veşniciei, aş răspunde eu! De unde de 
altundeva, dacă nu din lumea umbrită de nucari, de pomi cu coroana deasă, de tei 
înfloriţi, de stejari falnici tronând ca nişte regi împrejurimile satelor natale. Din 
codrul cel bătrân şi înţelept ce-i frate cu românul, de-i război ori pace. 

Nu întâmplător a zis cine a zis:? Dacă n-ai sădit un pom, n-ai săpat o 
fântână şi n-ai crescut un pui de om, degeaba faci umbră pământului...? 

Din veşnicia satului, căci fără de ea n-ar fi existat nici oraşe, nici uzine, 
nici tehnologii avansate şi nici noi, oamenii ambiţioşi şi săraci cu duhul (cu 
anumite excepţii) care ne socotim prea ocupaţi pentru a mai citi o carte, pentru a 
mai arunca ochii peste satele Moldovei. 

Uităm, uităm de datinile frumoase ce ne-au legănat copilăria, de 
obiceiurile sfinte, de bogăţia sufletească adunată din moşi strămoşi. 

Dar undeva, adânc în suflet, păstrăm, încă, ideea de Frumos. Cum altfel 
ne-am putea minuna de un covor sau un lăicer ţesut la ţară, de cât gust şi artă 
depune gospodina pentru a crea ceva unic, ceva superb şi veşnic. 

E veşnic satul şi veşnicia s-a născut la sat, căci cum altfel ne-am prinde 
imaginar, într-o horă, acea sfântă horă. Şi strămoşi, şi urmaşi? umăr la umăr şi am 
da mână cu mână, şi ne-am închina numai în faţa Icoanelor credinţei neamului 
nostru: Pământ, Codru, Râu, Munte, Mare, Deal, Câmpie....Spic! 

E veşnică noţiunea de ţarină şi de ţăran. O dată cu peisajele biblice ale 
plaiului, cu bisericuţe presărate pe dealuri, cu fântânile cu cumpănă, răstignirile 
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lăsate pe la răscruci, ca mărturie a unui popor evlavios, cu nucarii şi cireşii 
singuratici ce legau cerul şi pământul dând naştere continuităţii? Veşniciei, adică, 
s-au păstrat şi oamenii ce pun pe cântar omenia şi frumuseţea lor sufletească, care 
se află într-o bătălie continuă cu neomenia şi neadevărul. Oricât ar părea de 
incredibil, dar astfel de oameni mai sunt şi dea Domnul să-i îndrume şi pe alţii pe 
calea cea dreaptă! 

Te uiţi la sat dintr-o parte: îl vezi îmbrăcat în haine de sărbătoare, se coc 
roadele pământului, ciripesc păsările, e pace şi e senin şi cerul. 

Dacă-l priveşti din alt unghi: încep să răsară printre rânduri case cu 
pereţi pictaţi în petale de flori. Timpul, parcă, s-a oprit în loc şi Veşnicia pune 
stăpânire peste sat. E Veşnicia Frumosului! 
 
  „Satul are ochi albaştri la chip 
  Ca o dimineaţă de vară 
  Fiecare drum e un tropot, 
  Fiecare cânt, o bătaie de clopot”. 
    Vasile I. Bunea 
 

Confirm şi eu cu mâna pe inimă că veşnicia s-a născut la sat şi ca 
argument ne sunt neasemuitele mănăstiri: Putna, Voroneţ, Moldoviţa, Suceviţa, 
Căpriana etc. Construite la sat, de mână de ţăran – meşteşugar ca o încercare de a 
renaşte o comuniune spirituală, dar şi ca o dovadă a continuităţii neamului 
romanesc!        
 Păi, nu e la mijloc Veşnicia? 

Sufletul satului rămâne a fi comoara de preţ a unei ţări, a unei naţiuni, a 
unei conştiinţe... 

Şi ce bine mi-ar părea dacă şi-ar aduce oamenii aminte şi de versurile: 
  

Scârţâie din osii carul, 
 Şi în snopii lui de grâu 
 Stă proptit în furcă tata, 
 Îngropat până la brâu 
 Şi-ntr-un lan cu mături line 
 Vântul fâşâie prin foi: 
 Ce n-aş da să fiu cu tine, 
 Car frumos cu patru boi...? 

Vasile Militaru 
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Camera din faţă, a Muzeului etnografic şi manechini costumaţi tradiţional 

 

 
Camera dormitor, unde este amplasat şi leagănul cu copil 
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Tinda de la intrarea în casă, care departajează încăperile 
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Camera mare din faţă unde se vede soba de gătit cu plita şi lerul, alături de cuptorul de pâine 

şi aşa-zisul podişor (dulăpior), iar în mijloc o masă frumos aşternută 
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BORDEIUL DACIC 
 
 Istoria bordeiului:      
 Pentru a înţelege pe deplin noţiunea de bordei, mă văd obligat a face 
trimitere la Dexurile explicative, din care am reţinut următoarele amănunte:  
 bordéi (bordéie), s. n. – Colibă. – Var. burdei. Origine discutabilă, dar probabil mai puţin 
obscură decît se consideră. Coincide cu fr. bordel, sp. borda (REW 1216); dar această coincidenţă este 
întîmplătoare. Bazându-se pe această asemănare, Gamillscheg, Rom. Germ., II, 263 şi Scriban, 
Arhiva, XXXIX, 93, au vrut să explice cuvântul pornind de la un germ. bord „scândură”, posibilitate 
respinsă de Densusianu, GS, VII, 88. Principala raţiune a obiecţiilor specialiştilor faţă de această 
derivare este cunoscuta absenţă a termenilor germanici vechi în rom. După Lahovary 315, este cuvânt 
anterior fazei indo-europene. Tot Densusianu, GS, VII, 89, recurge la un indo-european bhardh-, fără 
să indice calea sa de pătrundere. REW 1216 şi DAR, după ce au respins ipoteza unui etimon 
germanic, se referă la bg. În sfârşit, Giuglea, Dacor., III, 594, porneşte de la rom. bord „bulgăre 
uscat”, care ar proveni din gr. În ce ne priveşte, credem că ar fi inutil să căutăm atât de departe în 
trecut. Bordei ar putea fi despărţit cu greu de cuvinte ca burdă, bujdă, bujdei, buşdei, bujdeucă, care 
înseamnă toate „colibă” (cf. budă). Cf. rut. bordej, sb. burdely, bg. burdei, bordei, mag. bordej, 
bordely, care uneori se consideră a proveni din rom. (Candrea, Elemente, 402; Capidan, Raporturile, 
220). Sursa: DER (1958-1966)        

bordéĭ şi -éŭ n., pl. eĭe (aceĭaşĭ orig. cu bordel, luat de noĭ de la Gepizĭ orĭ de la Goţĭ. D. 
rom. vine bg. bordeĭ şi burdeĭ, rut. burdeĭ). Locuinţă ţărănească primitivă în pământ şi care are numaĭ 
acoperămîntu afară. Azĭ au devenit rare şi servesc maĭ mult ca adăpost p. bivolĭ pe marginea Dunăriĭ. 
Ele-s maĭ călduroase ĭarna decît casele cu păreţĭ supţirĭ. – V. colibă. Sursa: Scriban (1939)  
 bordeiu n. 1. locuinţă ţărănească adâncită în pământ şi acoperită tot cu pământ sau cu stuf; 
2. fig. orice casă modestă: s´am şi eu un bordeiu. [Dintr´un primitiv bord (conservat ca nume 
topografic) şi identic cu bortă; cf. paralelismul fonetic analog între burd (de unde burduf) şi burtă]. 
Sursa: Şăineanu, ed. a VI-a (1929)  

 

 
  

Bordeiul este un tip de construcţie foarte veche, semiîngropat sau 
îngropat. Primele dovezi ale folosirii bordeiului se pierd în negura istoriei, acesta 
fiind probabil primul tip de locuinţă permanentă construită de către om. Datorită 
simplităţii conceptului, nu cred ca exista o „zonă de origine” a bordeiului, ci cred 
cu tărie, că a fost „inventat” în mai multe zone ale planetei, concomitent. La fel ca 
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şi bumerangul şi arcul. Bineînţeles că există metode specifice de construire, în 
funcţie de caracteristicile climatice, dar ideea de bază este aceeaşi. Deci este 
vorba de construcţia unei locuinţe, cu podeaua sub nivelul solului. Datorită 
simplităţii sale şi eficienţei, bordeiul este folosit şi în prezent, chiar reinventat, 
îmbunătăţit. 

La noi în ţară avem dovezi arheologice temeinice, ale folosirii 
bordeielor de către daci.  

Bordeiul este documentat arheologic pe teritoriul României din cele mai 
vechi timpuri, fiind unul dintre cele mai vechi şi caracteristice tipuri de adăposturi 
umane în această parte a Europei.       

Folosirea locuinţei semiîngropate în părţile noastre a fost reţinută de 
scriitori antici,Ovidiu, Strabon, Vitruviu şi a fost surprinsă pe Columna lui 
Traian. În descrierile lăsate de călătorii străini, care au parcurs în urmă cu câteva 
secole teritoriul dintre Dunăre şi Carpaţi, apare în mod firesc bordeiul, ca un 
element de inedit dar şi de un accent caracteristic anumitor zone. Călători străini 
pe meleagurile româneşti descriu, în diferite secole, satele de „bordee” ale 
„rumânilor” sau „valahilor”.  

În vara anului 1597, olandezul Joris van der Does, în drumul său spre 
Ismail, trece prin câteva sate unde locuitorii trăiau în bordeie. Călugărul 
iezuit Philippe Avril scrie la 1639 despre casele îngropate în pământ pe care le 
întâlneşte în Muntenia. Ignac Ştefan Raicevich notează la 1788 în părţile de jos 
ale Valahiei că: „Satele de la câmp sunt în general forte próste şi înfăţişează un 
tablou de desolaţiune şi miserie. Casele, cari se pot numi mai cu drept vizuini, 
sunt construite sub pământ şi se chemă bordee. Din depărtare nu se poate vede 
decât fumul ce este pe coşuri, iar de aproape numai acoperişul, care este prea 
puţin înălţat de la pământ, astfel că erba cresce pe de-asupra. Locuitorii fug de 
drumurile mari şi caută pentru aşezarea satelor vre-o vale sau loc înfundat, spre a 
nu fi vezuţî de trecetorî şi spre a se feri de prădări şi de încălcări.” 

 

 
Cultura bordeielor şi rânduieli de habitat româneşti 
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 • Prin dimensiunea sa culturală şi istorică, ansamblul de la Şinca Veche, 
relevă valenţe culturale româneşti valabile de mai bine de două milenii.    

• Străvechea aşezare dacică din dealul Pleşu, cercetată arheologic în două 
etape, a furnizat material de studiu pentru obiceiurile de habitat ale strămoşilor noştri, 
precum şi prelungirea acestora în cultura românească, din perioadele următoare. Deşi 
în aşezarea dacică de la Şinca Veche, predominau nu bordeiele, ci locuinţele de 
suprafaţă, într-un raport de 5:1, bordeiul rămâne probabil cea mai fascinantă formă de 
habitat, pentru omul modern, interesat de fiorul istoriei.  
 Ansamblul Şinca Veche cuprinde şi un bordei autentic, reconstituit după 
normele tradiţionale, dar realizat cu mijloace moderne. Aflat în vecinătatea bisericilor 
din grotă, bordeiul este unul dintre elementele de atracţie, din dealul Pleşu.   

Bordeiul, locuinţa aceasta semiîngropată, de formă circulară, reprezintă 
cea mai veche formă de habitat descoperită pe teritoriul României. Se regăseşte 
de asemenea şi în culturile populare ale neamurilor învecinate.  
 Nouă ne revine plăcutul prilej, fericita ocazie, de-a prezenta parcursul de 
la bordeiul dacic, la cele ce au fost ulterior cunoscute în istorie. Vom prezenta 
detalii de construirea acestor bordeie, precum şi unele imagini pe care le-am putut 
procura, cu scopul precis de-a întări ideea, de a o argumenta pe cât este posibil, 
ştiinţific, fără comentarii nesusţinute de o realitate care a existat şi a căror urme 
încă mai persistă, până în zilele noastre.     
 Toate aceste elemente de natură arheologic-istorică, ne dovedesc fără 
tăgadă, dacă mai este încă nevoie, existenţa şi continuitatea românilor, în acest 
loc, de vatră şi cultură românească.  

 

 
  

Există şi ilustraţii cu valoare de imagini documentare care surprind 
tocmai unicitatea şi dimensiunea culturală a habitatului acestuia străvechi.  
 Cele mai vechi astfel de reproduceri şi schiţe sunt ale bordeielor din 
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Schela Cladovei, ilustrate la 1837 de artistul francez Auguste Raffet.   
 În zilele noastre, doar sate vechi şi sărăcăcioase, în colţuri uitate de lume, 
mai cuprind bordeie. Turiştii le admiră în muzee de etnografie, precum Muzeul 
Satului din Bucureşti, sau în locuri privilegiate, precum ansamblul Şinca Veche 
din judeţul Braşov, Ţaga şi Mureşenii de Câmpie din judeţul Cluj.   
    
 Tipuri de locuinţă – bordeiul 
 Bordeiul este cea mai veche formă de locuinţă, rămasă din vremuri 
preistorice şi cunoscută în majoritatea ţărilor europene. În regiunea de câmpie 
bordeiul era o prezenţă obişnuită, fiind întâlnit atât la ţărănimea înstărită, cât şi la 
conacele boiereşti, sau chiar la biserici. În sudul Olteniei, unde bordeiul se 
construia în întregime din lemn de stejar, preţul său era chiar mai mare decât al 
unei case aflate la suprafaţa solului.      
 Bordeiele se întâlneau în special în Câmpia Dunării. Cu timpul, ele au 
început să fie folosite doar de oamenii săraci, care scobeau pământul, fără a mai 
aşeza scheletul de lemn, care era înlocuit cu un perete de nuiele, tencuite manual 
cu pământ lipicios, gen argilă, sau nu erau tencuite.    
 În România, cu ocazia săpăturilor arheologice din diferite zone ale ţării, 
au fost stabilite exact, tipurile de bordei descoperite, modalităţile şi metodele prin 
care au fost construite, materialele ce au fost folosite, precum şi perioadele 
istorice cărora acestea le aparţineau.     
 Reconstruirea lor actuală, nu este altceva decât redarea la scară naturală 
a acestor tipuri de locuinţe străvechi, a habitaturilor în care au trăit strămoşii 
noştri, fără dovadă de tăgadă, sau alte interpretări nebazate pe adevărul ştiinţific, 
suficient de bine argumentat.  
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Intrarea în bordei 
La intrare se afla o primă cameră (gârlici), în pantă, care ducea până la 

nivelul încăperilor. În camera imediat următoare se afla vatra. În loc de cuptor se 
folosea ţestul, un capac rotund şi adâncit din lut (rar din piatră sau tuci), fabricat 
de femei în timpul unei sărbători speciale numită repotinul ţestelor. Sub acesta se 
făcea focul. După ce se încingea, ţestul era aşezat peste alimentele ce urmau a fi 
gătite, punându-se jar deasupra şi împrejurul său.     

Din camera principală se deschideau lateral încăperi folosite drept 
cămară (sau chiar grajd) şi odaia de locuit. Odaia de locuit era încălzită printr-o 
sobă oarbă, focul făcându-se într-o gaură ce pornea din vatra camerei principale. 
Paturile erau aşezate de-a lungul pereţilor.     
 Unele bordeie aveau chiar cinci camere, din cele două laterale 
deschizându-se alte două. Acoperişul bordeiului era făcut din paie şi pământ. 
Casa, construită la suprafaţa solului, are particularităţi diferite, de la o zonă la 
alta, amintind uneori de antichitate, alteori de popoarele cu care românii au intrat 
în contact de-a lungul istoriei. Încăperile obişnuite ale casei ţărăneşti erau tinda, 
camera de locuit, cămara, camera curată, podul şi pivniţa. Fiecare încăpere avea 
de obicei mai multe funcţii.    

Viaţa de familie se concentra de regulă în jurul încăperii în care se afla 
focul, care dădea căldura, cu ajutorul căruia se preparau alimentele şi care asigura 
lumina în timpul nopţii. La casele vechi în încăperea cu vatra, locuia întreaga 
familie. Tinda constituia camera de trecere, adăpostind în unele zone şi cuptorul 
de pâine sau vatra liberă, caz în care era folosită ca bucătărie. În multe părţi ale 
României, în tindă se depozitau obiectele de uz gospodăresc şi unele provizii.  
 Tinda era folosită uneori şi pentru locuit, însă paturile apar aici destul de 
rar. În casele vechi, podeaua tindei era făcută din pământ bătut şi lipit, formând o 
pardoseală netedă ce se lipea în fiecare săptămână, pentru a se asigura întreţinerea 
sa în bune condiţii. În odaia de locuit se afla de obicei vatra, (atunci când nu se 
afla în tindă) sau la casele cele mai vechi, cuptorul. În cămară, numită şi celar în 
Oltenia, Muntenia şi Moldova, se depozitau uneltele de muncă, alimentele şi 
instrumentele folosite la industria casnică, de regulă cea textilă. Începând cu 
secolul al XIX-lea în structura casei ţărăneşti este inclusă şi odaia curată (numită 
şi odaia frumoasă, casa curată, casa mare, casa bună, odaia din sus), în care se 
păstrau cele mai frumoase mobile şi ţesături.     
 Aceasta era folosită ocazional, de sărbători, sau pentru oaspeţi. Rolul său 
sărbătoresc este arătat şi de faptul că de obicei nu are sistem de încălzire. 
 În pod se păstrau în primul rând proviziile, lăzile mari pentru cereale, 
putinile cu brânză şi tot aici se agăţa carnea pentru a fi afumată.  
 În pivniţă se depozitau fructele, butoaiele cu ţuică sau vin, vasele cu 
murături şi zarzavaturile. Pivniţa însă nu apare în componenţa caselor-bordei, de 
pe tot cuprinsul ţării.    
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La începutul secolului al XIX-lea, cel mai întâlnit tip de locuinţă era casa 
cu o singură cameră. Apare apoi casa cu cămară, încăperea de locuit continuând 
să se numească casă. Casa cu cămară se mai întâlneşte şi astăzi în special în zona 
Munţilor Apuseni. 

 

 
 

Există şi un trend de redescoperire a culturii bordeielor, care a condus la 
construirea de locuinţe moderne, în formă subterană. Avantajul acestui gen de 
„arhitectură” este că foloseşte aproape exclusiv materiale de construcţie naturale, 
fără a avea un impact negativ asupra mediului.     
 Crearea unui bordei modern cu toate utilităţile necesare vieţii 
„civilizate” reprezintă în fapt reversul a ceea ce aceasta umilă formă de habitat a 
fost în vechime. Se păstrează forma şi se îmbunătăţeşte conţinutul.   
 Dacă de-a lungul istoriei, bordeiul se asociază stilului de viaţă umil şi 
sărăcăcios, tehnologia zilelor noastre permite refacerea habitatului într-un format 
mult mai confortabil. Locuinţele săpate în pământ conservă mult mai bine 
energia, nepunând nicio presiune pe mediul înconjurător. Iarna nu se pierde 
căldura interioară, iar vara, în bordei este o răcoare plăcută.  
 Conform STAS 6054/1985, în România adâncimea de îngheţ este 
cuprinsă între 0,70 m şi 1,10 m sub nivelul terenului. Deoarece sub adâncimea de 
îngheţ a solului, temperatura pământului este relativ constantă, în jur de 8-12°C, 
se realizează economii substanţiale la energia necesară încălzirii unei asemenea 
locuinţe, pe timp de iarnă, respectiv răcirii acesteia vara.  

Replici ale străvechilor bordeie dacice, s-au mai construit de către unii 
istorici, în unele zone din ţară, unele mai dăinuie, altele nu.  

Astfel în localitatea Ţaga din judeţul Cluj, la circa 20 km de Gherla, 
Muzeul de Istorie din Gherla, în colaborare cu Muzeul de Istorie a Transilvaniei, 
a început să construiască un muzeu cu replici de locuinţe tradiţionale din această 
zonă a ţării, începând din neolitic până în secolul al XIX-lea.   
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Tipuri de bordeie medio-bizantine de la Capidava (sec. IX-XI d.Hr.) 
 

Pe teritoriul actual al localităţii Ţaga s-au descoperit câteva aşezări 
umane, ce atestă existenţa timpurie a populaţiei pe aceste locuri: aşezare din 
epoca medievală timpurie.       
 Printre primele exponate realizate se află un bordei dacic, reconstruit 
exact la dimensiunile urmelor găsite pe Valea Mileului, din zona Ţaga.  

Este o locuinţă aproape scufundată în pământ, din care se vede doar 
acoperişul în formă de semicerc, făcut din scânduri şi stuf. Scările, care coboară 
aproape un metru până la intrarea în locuinţă, sunt conturate din lemn, iar spaţiile 
rămase sunt umplute cu pământ. Uşa este masivă, din lemn, cu o clanţă, de fapt o 
bucată de lemn, care angrenează sistemul de închidere, făcut din acelaşi material. 
Obişnuit cu locuinţele spaţioase şi ordonate ale Germaniei, ale Europei 
Occidentale în general, regele Carol I a interzis, la scurt timp după venirea sa în 
România, construirea bordeielor la sate şi a caselor fără măcar un etaj la oraşe. 
Desigur, măsura era salutară şi, probabil n-a prea fost încălcată, dar cele 
construite deja s-au păstrat până pe la jumătatea secolului XX, spre satisfacţia 
etnografilor, mai ales în privinţa bordeielor.   
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Aceste case îngropate sau semiîngropate erau construite îndeosebi în 
zonele de câmpie ale ţării, nu numai din pricina condiţiilor istorice vitrege, ci şi a 
rarităţii pădurilor, deci a lipsei lemnelor de foc trebuincioase pentru pregătirea 
hranei zilnice şi încălzirea locuinţelor în iernile lungi. Faţă de locuinţele de la 
suprafaţa pământului, cu care au coexistat, bordeiele aveau avantajul că nu erau 
atât de expuse intemperiilor şi jafului vrăjmaşilor care năvăleau deseori în 
Câmpia Română şi Dobrogea. Bordeiele au existat şi în Câmpia de Vest, dar aici 
au dispărut mai devreme.      
 Locuinţa îngropată sau semiîngropată este cunoscută din Neolitic până 
astăzi la foarte multe popoare, nefiind specifică unui anumit grup etnic. Acest tip 
de locuinţă a evoluat din bordeiul simplu îngropat în pământ, apărut în Neolitic, 
alături de colibele de la suprafaţă. Ea s-a dezvoltat de-a lungul timpului, ca şi casa 
cu care a coexistat, sub impulsul aceloraşi nevoi, de a oferi un cât mai bun 
adăpost şi un spaţiu potrivit pentru desfăşurarea activităţilor casnice. Pe lângă 
multele inconveniente, bordeiul prezenta totuşi avantajul că era răcoros în verile 
toride şi se încălzea mai lesne iarna. Pe la sfârşitul epocii vechi şi începutul 
Evului Mediu, pe teritoriul României predomina tipul cu o singură încăpere. Una 
dintre cele mai reprezentative aşezări din Câmpia Română, de la care şi-a luat 
numele şi cultura omonimă, este Dridu, judeţul Ialomiţa, situată pe malul lacului 
Comana, aproape de municipiul Urziceni.      
 După construcţia vetrelor de foc, s-au stabilit aici două nivele de locuire. 
Locuinţele erau semiîngropate. Gropile aveau forme diferite: dreptunghiulară, de 
cele mai multe ori, aproape pătrată sau trapezoidală, iar dimensiunile variau între 
3,50 şi 4.00 m. Numai două gropi erau mai mari şi aveau mai multe vetre de foc. 
Intrarea consta dintr-o treaptă adâncită în pantă, formând un gârlici, iar la cele 
mai vechi pare a fi fost numai o treaptă interioară de lemn. Una dintre locuinţe 
avea patru stâlpi groşi. În cele 23 de locuinţe din prima fază de locuire vetrele de 
foc erau amplasate în groapă, iar în cele 7 din a doua fază se aflau aşa-numitele 
„pietrare”, cu o vatră aparte, pe care era clădit un cuptor primitiv, boltit, din pietre 
tot mai mici, plasate în colţul de răsărit, opus laturilor unde era intrarea, spre 
Miazăzi sau spre Apus. Pe lângă acestea s-au aflat cuptoare pentru copt pâinea, ca 
şi râşniţe şi ceramică.      
 Locuinţe semiîngropate sau îngropate, din Antichitate sau din zorii 
Evului Mediu, au fost descoperite în toată ţara. Orientarea locuinţelor şi locul 
intrărilor, pe laturile sudice sau vestice, la cele mai multe, arată că peste tot s-a 
ţinut seama de predominanţa vânturilor din Nord-Est şi de Nord. Locuinţele 
semiîngropate au coexistat nu numai cu cele de la suprafaţă, ci şi cu bordeiele 
propriu-zise, îngropate în pământ. Intrarea şi ieşirea din acestea era dificilă, iar 
activităţile casnice, ocupaţiile, impuneau o circulaţie intensă.    
 De aceea, ele s-au ridicat curând înspre suprafaţă. De altfel, spre 
suprafaţă erau şi bordeiele, întrebuinţate ca adăposturi temporare în unele zone, 
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până nu demult. În evoluţia planurilor de construcţie, o primă etapă e marcată de 
apariţia gârliciului, care înlesnea accesul în locuinţă şi o ferea de intemperii, ca şi 
tinda locuinţelor de la suprafaţă, semnalată şi ea sporadic. Unii cercetători sunt de 
părere că termenul „bordei” se poate aplica numai locuinţelor de caracter 
rudimentar, săpate în pământ şi având pereţii lipiţi cu lut. Printre aceştia se află şi 
omul de cultură Valer Butură, împătimit de istoria şi tradiţiile noastre, din al cărui 
volum, „Etnografia poporului român”, Editura Dacia 1978, am preluat cele mai 
multe informaţii de mai sus, celelalte fiind obţinute din muzee ale satului precum 
şi din unele sate prin care am trecut, unde au existat sau chiar s-au mai păstrat 
bordeie. Amintirea acestor case subterane, zise în popor bordeie, fie că erau 
îngropate sau semiîngropate, încă mai dăinuie în tradiţiile româneşti, de pildă în 
cunoscutul proverb „Câte bordeie, atâtea obiceie”, cu varianta „Câte sate şi 
bordeie, atâtea obiceie”. Se mai spune şi „Câţi săteni în sat, atâtea şi bordeie”. 
Foarte cunoscut, între rafinaţii iubitori de muzică veche, este hazliul dar şi uşor 
melancolicul cântec popular „Bordeiaş, bordei, bordei!”, cules de Anton Pann: 

 
Bordeiaş, bordei, bordei,  
Cu mărtăceii de tei,   
 S-a-ncuibat dragostea-n ei.   
 
Bordeiaş fără gârlici,  
Tu mă faci să vin p-aici   
Desculţ şi fără opinci.    
 
Bordeiaş întunecos, 
Mult îmi eşti tu drăgăstos,  
Când mă faci să vin pe jos./ 

 
Întâi pe-aici când veneam,  
Patru juncani înjugam  
Şi-acum niciunu nu am.    
 
Apoi venii şi cu cai, 
Dar şi pe ei îi mâncai,  
 Numa-n cămaşă plecai. 
 
Vai, maica mea, ce făcui,  
Că şi căciula băui  
Şi de baftă mă făcui. 
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  Înainte de venirea principelui Carol I în România, existau bordeie şi pe 
la marginea oraşelor, prin unele mahalale. Altminteri nu se explică acest joc de 
grup al copiilor, vădit orăşenesc: 

 
Unu, doi, trei, Baba la bordei 
Curăţă ardei / Pentru Moş Andrei.    
Moş Andrei s-a dus la piaţă 
Şi-a căzut cu nasu-n gheaţă. 
Şi s-a dus la farmacie  
Să cumpere alifie.    
Alifie n-a găsit şi pe uşă a ieşit.   
Negustorul a strigat:    
– Vrei bomboane? 
– Nu mi-e foame.  
– Vrei halva?  – Asta, da.” 

  
Cu siguranţă că şi pe locul actualului Parc Bordei, de pe malul lacului 

Floreasca, va fi fost cândva o locuinţă subterană, care va fi dat numele vechiului 
crâng. Poate va fi fost chiar bordeiul Floreascăi, care, la rândul ei, va fi dat şi 
numele lacului. Un proverb spune: un bordei să ai, numai să fie al tău.   
 Altul zice aşa: după al locului obicei, să te porţi în orice bordei. 
 Dar cel mai realizat bordei dacic reconstruit în lunile iulie – august 
2013, se află în cadrul Complexului Muzeal „Andrei Bojor „din localitatea 
Mureşenii de Câmpie, comuna Pălatca, judeţul Cluj, construit la propunerea 
scriitorului Vasile I. Bunea, directorul coordonator al acestui complex muzeal, cel 
care a propus, iniţiat şi conceput construirea complexului muzeal de aici, unul din 
locurile de supliciu şi martiraj, al românilor transilvăneni. Bordeiul Dacic a fost 
construit de către o echipă condusă de eruditul istoric Marius Marian, un om cu 
o cultură deosebit de vastă, cât poate cuprinde o enciclopedie.  
 Bordeiul de aici exprimă rezultatul cercetărilor arheologice din zonă, 
este construit semiîngropat, respectă tradiţia zonală a vestigiilor istorice, este 
construit pe baza unui plan de situaţie bine definit şi construcţia respectă 
cutumele locuinţelor prefeudale, aflate cândva la capătul Văii Fizeşului, unde a 
fost şi este astăzi amplasat satul Mureşenii de Câmpie, puternic zguduit de 
urmările Dictatului de la Viena din anul 1940 şi de ocupaţia vremelnică a 
Ungariei Horthyste, prin crima colectivă de aici.    
 Marcarea acestei odioase crime colective, a fost adusă la zi şi săpată 
adânc în conştiinţa românilor, prin construirea Complexului Muzeal „Andrei 
Bojor” exact pe locul acestui masacru sângeros, pentru care încă nu a plătit 
nimeni, după atâtea decenii. Construirea Bordeiului Dacic aici, în cadrul 
Complexului Muzeal de la Mureşenii de Câmpie, găsirea la săparea bordeiului a 
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unor piese ceramice aparţinând culturii romane, este motivată şi prin aceea că, 
aceste plaiuri de dor şi iubire strămoşească vin încă odată să ne demonstreze 
existenţa şi continuitatea poporului român pe aceste meleaguri de vatră şi legendă 
românească.        
 Dăltuirea în piatră şi granit a istoriei acestor locuri, este, spun eu, un act 
de patriotism, menit să arate generaţiilor viitoare, cine le-au fost înaintaşii, ce 
rost, ce misiune şi ce hram au avut, este dăltuirea în piatră a istoriei sângeroase a 
poporului român, suferinţele sale pricinuite de o ţară care a ocupat vremelnic şi 
ilegal o parte din teritoriul Transilvaniei, pe care au călcat-o cu arma şi cizma 
unui popor barbar.        
 Iertăm că aşa este creştineşte, DAR NU VOM UITA ASTA,  
NICIODATĂ!  

 
Bordeiul Dacic de la Mureşenii de Câmpie – vedere laterală, foto 31 august 2013 

 

 
Bordeiul Dacic de la Mureşenii de Câmpie, în simplitatea lui, foto 31 august 2013 
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Bordeiul Dacic, de la Mureşenii de Câmpie, vedere din faţă, foto 31 august 2013 
 

 
 

La inaugurarea Bordeiului Dacic, 31 august 2013,... au fost prezenţi un dac şi un roman 
 
 Toate celelalte epoci istorice care s-au succedat sunt bine reprezentate pe 
aceste teritorii, dovadă fiind numeroasele vestigii din epoca bronzului, a 
civilizaţiei daco-romane şi a epocii prefeudale ce a urmat imediat retragerii 



 130

aureliene. Să nu uităm niciodată istoria locurilor unde ne-au fixat străbunii 
străbunilor noştri. Să săpăm cât mai adânc după ea, cu orice mijloace, şi s-o 
aducem la suprafaţă, pentru a fi cunoscută şi de cei care ne vor urma nouă, iar la 
rândul lor, să o lase în Altarul Luminii, a Istoriei Naţionale a României, cât va fi 
şi va dăinui neamul acesta românesc.    
 Pentru aceste motive, voi dedica acestor vechi locuinţe omeneşti, din 
România întreagă şi de la noi din Transilvania în special, următoarele versuri:   
  
Coboară în bordeiul meu mărunt, 
În inima-mi sărmană îmi pătrunde 
Şi află Tu anume oare unde, 
Capul să-Ţi pleci în lutul care sunt. 

 
Croieşte-Ţi prin hăţişuri o cărare, 
S-apuce-n mine drumu-a Talei Cruci – 
Iubirea Ta, în mine s-o aduci, 
Cu rana ei care adânc Te doare. 

 

Împlântă-mi-Te-n inimă – pumnal 
Şi lasă coasta mea să-Ţi sângereze 
Şi ochi-mi grei de lacrimi, să vegheze, 
Şi buzele-mi să guste din Pahar. 
 
Pe Crucea Ta, alăturea cu Tine, 
Mă lasă: răstignit să pătimesc, 
Iubind cu dorul Tău dumnezeiesc, 
Cu care arzi nemistuit în mine. 

     Vasile I.BUNEA 
 
FOTOGRAFII ILUSTRÂND ASPECTE DIN ACTIVITATEA 
ŞI ACŢIUNILE ASOCIAŢIEI REFUGIAŢILOR A.T.P.R.E.D. 

GHERLA ŞI A COLABORATORILOR SĂI 
 

 
Vasile I. Bunea, în biroul de la sediul Asociaţiei Refugiaţilor A.T.P.R.E.D. Gherla 
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Vasile I. Bunea, preşedintele asociaţiei, în consultări cu membrii Consiliului Director al 

A.T.P.R.E.D. Gherla,   Chezan Petru, Lazăr Ioan şi Brătfălean Iosif, înaintea plecării la a III-a 
Conferinţă Naţională a Refugiaţilor   de la Mureşenii de Câmpie, august 2009 

 

 
Formarea coloanei oficiale şi îmbarcarea delegaţilor de la A.T.P.R.E.D. Gherla, pentru 

Conferinţa Naţională a Refugiaţilor, august 2009 
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Preşedintele executiv al F.R.N.P.E., prof.univ.dr.ing. Barbu I. Bălan, împreună cu Secretarul 
general al   Federaţiei, Vasile I. Bunea, la intrarea în Muzeul Naţional al Refugiaţilor de la 

Mureşenii de Câmpie, iulie 2012 
 

   
Preşedintele executiv al F.R.N.P.E. prof.univ.dr.ing. Barbu I. Bălan şi scriitorul Vasile I. Bunea, 
Secretarul   general al Federaţiei, la deschiderea Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice, august 2012 

de la Mureşenii de Câmpie 
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Prof. univ.dr. Gelu Neamţu mentorul şi discipolul său, Scriitorul Vasile I. Bunea 
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A V-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice: Istoria şi Sociologia Refugiului Românesc, din august 

2012, la Muzeul Naţional al Refugiaţilor din Mureşenii de Câmpie 
 

 
Participanţii la sesiunea din august 2013, la Mureşenii de   Câmpie, după depunerea de coroane, 

 la Monumentul Martirilor Neamului Românesc de aici 
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A VI-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice, 29 august 2013, la Mureşenii de Câmpie 
 
 

 
   Preşedintele executiv al F.R.N.P.E. prof.univ.dr.ing. Barbu I. Bălan şi ing. Alexandru Benea,                         

      vicepreşedinte, la Casa de Cultură din Gherla cu prilejul lansării cărţii „A fost amiralul 
Miklos Horthy...” de Vasile I. Bunea 
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Urmaşii lui Vasile I. Bunea: Bumbu Claudiu-Bujor şi Alexandra-Elisabeta Bunea, care au 

obligaţia morală de a continua şi menţine în activitate Complexul Muzeal de la 
 Mureşenii de Câmpie 

 

 
„Vasile I. Bunea şi familia sa au muncit ca nişte eroi pentru edificarea 
Complexului muzeal „Andrei Bojor” de la Mureşenii de Câmpie iar 

moştenitorii acestei bogate averi materiale şi spirituale pot fi mândri...” 
Prof.univ.dr.ing. Barbu I. Bălan 

Din Raportul de activitate al FNRPE-2013 
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OGLINDIRI ÎN PRESĂ 

 
 Ziarul local „ATITUDINEA” – Rubrica Evenimente: 
 
 Sâmbătă 31 martie 2007, municipiul Gherla a fost gazda unor ample 
acţiuni, ale reprezentanţilor refugiaţilor din motive etnice, întruniţi în cea de a II-a 
Plenară Ordinară a Consiliului Director Naţional, precum şi într-un schimb de 
experienţă la cea mai numeroasă sucursală din ţară, respectiv cea din Gherla. 
 Manifestările s-au desfăşurat sub patronajul Sucursalei Gherla cu 
sprijinul nemijlocit al Primăriei, Casei de Cultură şi-a Muzeului de Istorie, având 
genericul Pro Memoria 1940-1945.        

La aceste manifestări a fost prezent şi senatorul Adrian Păunescu, 
preşedintele de onoare al Federaţiei Naţionale a Românilor Persecutaţi Etnic care 
atât prin prezenţa sa cât şi prin acţiunile ce le-a întreprins la nivelul legislativului 
românesc, a demonstrat dacă mai este cazul, că actele patriotice nu trebuie să aibă 
un preţ, chiar dacă cer şi sacrificii, şi că ele trebuie să aparţină de-a-ntregul 
poporului. 
 Ciclul de manifestări a început cu Adunarea Generală de dare de seamă 
şi alegeri a Sucursalei Gherla care numără la această oră 1527 de membri activi, 
adunare la care au participat delegaţii desemnaţi în raport de 1 la 20, din raza 
fostului raion Gherla, fostului raion Dej şi judeţul Bistriţa-Năsăud precum şi 
delegaţii invitaţi de la toate sucursalele şi filialele din ţară, afiliate federaţiei 
noastre, precum şi unii reprezentanţi ai unor ministere şi direcţii centrale 
administrative, care implicit au tangenţă cu aplicarea Legii Nr.189/2000. 
 Raportul a reliefat în principal rezultatele obţinute în cei patru ani de la 
înfiinţare dar şi o serie de lacune care se identifică a fi nominalizate prin refuzul 
categoric al organelor judeţene Cluj, Casa de Pensii şi Casa de Asigurări de 
Sănătate, de-a colabora cu Federaţia Naţională, sau cu structurile judeţene şi 
locale, având un singur scop: rezolvarea doleanţelor refugiaţilor din motive 
etnice. De asemenea s-au reliefat multe abuzuri ale administraţiilor locale prin 
neaplicarea legii, şi unele discriminări. Toate acestea au fost atent monitorizate în 
timp, de către sucursalele locale şi judeţene şi cuprinse într-un material sinteză 
care urmează să fie înaintat organelor centrale spre competentă soluţionare, pe 
criterii de competenţă. 
 Sucursala Gherla a propus spre analiză şi aprobarea celor în drept, ca Ziua 
Naţională a refugiatului să fie data de 30 August, zi în care a fost semnat la Viena, 
odiosul tratat prin care i s-a atribuit Ungariei, cea mai mare parte a teritoriului 
Transilvaniei, care imediat a fost ocupat de trupele horthysto-maghiare. 
 De asemenea tot Sucursala Gherla a mai propus organizarea unui 
Secretariat – Departament de Stat cu sediul la Cluj, care să se ocupe exclusiv de 
problematica refugiaţilor etnici din perioada anilor 1940-1945, aşa cum mai 
există asemenea organisme pentru revoluţionarii, sau pseudorevoluţionarii din 
1989 sau cel al handicapaţilor. 
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 Sucursala Gherla a iniţiat şi propus desfiinţarea funcţiei de prim-
vicepreşedinte al Federaţiei Naţionale, ce s-a dovedit a fi ineficientă şi 
transformarea acesteia în funcţia de vicepreşedinte cu problemele refugiaţilor de 
peste Prut din fosta Moldovă sovietică. 
 Prin comparaţie directă, a fost analizată şi dezbătută activitatea de 
ridicarea Monumentului Martirilor Neamului de la Sucutard, pentru care a fost 
înmânată şi o Diplomă de Onoare domnului Romulus Mârza – primarul comunei 
Ţaga, care anul trecut a sprijinit direct această acţiune, dar în acelaşi timp a fost 
aspru criticată pasivitatea primăriei comunei Pălatca şi a parohiei ortodoxe Sava, 
prin neimplicarea suficientă în vederea demarării şi finalizării lucrărilor de la 
Mureşenii de Câmpie, în care sens ne rezervăm dreptul de-a informa şi Prefectura 
Cluj.    
   Tot aici s-a mai ridicat problema ajutorării materiale a administraţiilor 
locale a comunelor Pălatca pentru satul Mureşenii de Câmpie în vederea 
terminării Monumentului Martirilor Neamului şi a refacerii Casei Muzeu, şi 
ridicarea unui alt monument în satul Feldioara aparţinător comunei Cătina, 
ambele în judeţul Cluj. 
 Sucursala Gherla a oferit participanţilor un interesant schimb de 
experienţă în ceea ce priveşte organizarea şi evidenţa membrilor reflectată în 
registrul unic pe calculator, dosarele personale şi fişele proprii, urmând ca acest 
model să fie implementat la scară naţională. 
 A urmat un moment festiv prin depunerea de coroane din flori, cu 
onoruri militare, la Monumentul Eroilor din centrul Municipiului Gherla, în semn 
de adânc respect şi preţuire faţă de înaintaşi, şi pe a căror jertfe se află azi 
construită societatea noastră democrată. A fost remarcat de către participanţi, cu 
acest prilej deosebitul repertoriu şi ţinuta Fanfarei Municipiului, care, permis să 
ne fie, îi adresăm felicitările noastre cele mai sincere. 
 Manifestările au continuat prin desfăşurarea în sala de consiliu a 
Primăriei Municipiului a celei a II-a Plenare Ordinare a Consiliului Director 
Naţional al Federaţiei sub conducerea preşedintelui său de onoare, senatorul 
Adrian Păunescu. Aici s-a prezentat şi intervenţia senatorului privind autonomia 
pe criterii etnice din şedinţa de plen a Senatului României de la data de 29 
septembrie 2005 şi propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 95/2006, 
privind reforma în domeniul sănătăţii. 
 Prof.univ.dr.ing. Barbu I. Bălan, preşedintele executiv al Federaţiei a dat 
citire dării de seamă privind activitatea Comitetului Director Naţional de la 
alegerea sa în august 2006 şi până în prezent precum şi a planului de măsuri 
organizatorice şi de acţiuni pentru perioada următoare. 
 Din luările de cuvânt am remarcat următoarele intervenţii: prof.univ. dr. 
Ioan Puşcaş, reprezentantul judeţului Sălaj, care a susţinut declararea oficială a 
zilei refugiatului, prof. univ. Ioan Corneanu, reprezentantul judeţului Satu-Mare 
care a cerut cu insistenţă şi a susţinut propunerea Sucursalei Gherla pentru 
înfiinţarea unui Departament al Refugiaţilor cu sediul la Cluj propunând ca acesta 
să fie subordonat fie direct guvernului României fie Ministerului Muncii şi 



 141

Solidarităţii Sociale, ing. Mircea Popa, reprezentantul judeţului Timiş, care a 
cerut şi propus un proiect de lege prin care indemnizaţiile acordate refugiaţilor să 
fie mărite sau indexate în acelaşi timp cu pensiile de stat, avocatul Vasile Moiş de 
la Satu Mare, a propus deschiderea Federaţiei Naţionale spre relaţiile externe, 
odată ajunşi în Uniunea Europeană, susţinând şi propunerile făcute de restul 
vorbitorilor. În continuare, juristul Liviu Racolţa a punctat unele probleme de 
ordin juridic în raporturile noastre cu terţii, şi ing. Nicolae Grosu, ambii 
vicepreşedinţi ai Federaţiei Naţionale, s-a referit la organizarea unor manifestări 
culturale menite să resusciteze sentimentul patriotic la români.  
 Au mai luat cuvântul reprezentanţii judeţului Bistriţa-Năsăud de la 
Prefectură şi Casa de Pensii, reprezentanta Ministerului Transporturilor, 
reprezentanta în teritoriu a ministrului muncii, reprezentanta judeţului Bihor, şi 
reprezentantul judeţului Mureş, care s-au referit la relaţiile de colaborare între 
oficialităţile judeţene şi organismele din teritoriu ale refugiaţilor şi persecutaţilor 
din motive etnice, recunoscându-se că există într-adevăr carenţe şi lipsă de 
comunicare, aspecte ce vor putea fi evitate în perioada care urmează dacă va 
exista mai multă bunăvoinţă din parte autorităţilor specializate. 
 Dezbaterile s-au desfăşurat sub semnul colegialităţii şi cooperării 
interjudeţene, a păstrării unei permanente şi lucrative legături între organismele 
judeţene, membre fondatoare ale federaţiei, dealtfel independente. 
 Plenara a dezbătut şi supus la vot planul de măsuri elaborate pentru 
perioada imediat următoare cu amendamentele propuse şi a împuternicit pe 
senatorul Adrian Păunescu a ridica problema în Senatul României şi în faţa 
factorilor de decizie asupra măsurilor propuse cu prilejul acestor dezbateri.  
 La sediul Muzeului de Istorie, a fost vernisată expoziţia Dictatul de la 
Viena din 30 august 1940 şi urmările sale, reflectat în documentele vremii, 
urmată de proiectarea unui film documentar pe aceeaşi temă, cu referire directă la 
masacrele de la Sucutard şi Mureşenii de Câmpie din septembrie 1940, comise 
din ordinul contelui Wass Albert. 
 Ciclul de manifestări s-a încheiat printr-un simpozion de comunicări 
ştiinţifice la care şi-au adus contribuţia: Ion Corneanu, Vasile Moiş – Satu Mare, 
Barbu I. Bălan, Marius Mălai – Cluj-Napoca, Vasile I. Bunea, Mihai Meşter – 
Gherla şi Mircea Popa – Timişoara. 
 Concluzionând la rece eficienţa acestor manifestări, putem spune cu 
mândrie că ele şi-au atins pe deplin scopul, au fost clarificate multe probleme 
referitoare la persecutaţii pe motive etnice, unele au fost rezolvate operativ la faţa 
locului, dar aşa cum a fost aşa şi rămâne cooperarea deficitară cu Casele de Pensii 
şi Casele de Asigurări de Sănătate judeţene care-şi fac singure legea, chiar dacă 
încalcă flagrant Legea Nr. 189/2000, cea care reglementează drepturile 
refugiaţilor, fără să-i pese nici Casei Naţionale de Pensii nici aşa-zisului Minister 
al Muncii şi Protecţiei Sociale.  

Din punctul nostru de vedere, slabe speranţe să auzim de lucruri mai 
bune, decât dacă va fi aprobată propunerea înfiinţării acelui Departament sau 
Secretariat, care să ştie ce şi cui să-i ceară şi să se facă auzit în numele zecilor de 
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mii de asemenea refugiaţi. Om fi noi mai puţini şi mai neajutoraţi ca alţii? Nu 
credem! Deci vom lupta în continuare şi mai insistent.  

Să auzim numai de bine, confraţi!     
     Vasile I. BUNEA 

  Secretar General al Federaţiei Naţionale a Persecutaţilor Etnic 
 

MUREŞENII DE CÂMPIE, SEPTEMBRIE 2007 
 
 Domnule Vasile I. Bunea, azi este 1 septembrie, începutul unui nou an 
bisericesc. Mâine, 2 septembrie, va avea loc un pelerinaj la Ţaga, Sucutard, 
Mureşenii de Câmpie, la monumente menite să păstreze vie în memoria noastră, 
amintirea martirilor neamului românesc. Veşnica lor pomenire este o datorie 
creştinească dar şi o datorie „laică”, o datorie a celor de azi faţă de viitorime,care, 
tot creştineşte va trebui să-i ierte pe autorii crimelor horthyste, dar să nu uite 
niciodată. 
 Federaţia Naţională a Românilor Persecutaţi Etnic „Pro Memoria 1940-
1945”, al cărei secretar general sunteţi, prin filiala Gherla, este organizatorul 
evenimentelor de mâine, care sunt doar o parte, o etapă dintr-un proiect mai 
amplu. 
 Într-adevăr, există un proiect, multe din obiective sunt atinse, sunt deja 
realizate. Este vorba de un lanţ, l-am numit noi, al unor obiective de vizitat. 
Pornim de la Muzeul de Istorie al municipiului Gherla, unde avem cele două 
diplome militare romane, „alla secunda pannonorum”, apoi, exponate din 
ceramică celtică, daco-romană. Următoarea verigă este Catedrala armenească, 
unde avem tabloul de patrimoniu „Coborârea lui Isus de pe Cruce” – şcoala 
Rubens, apoi, avem Lacul Ştiucii, monument al naturii, sub observaţia UNESCO, 
apoi, Mănăstirea Nicula, cu icoana făcătoare de minuni” Maica Domnului cu 
Pruncul Isus în braţe”. Urmează troiţa martirilor neamului, amplasată pe malul 
lacului Ţaga Mică. 
 Aici au fost ucişi români? 
 Diametral opus faţă de locul unde este amplasată troiţa, pe malul celălalt. 
Există o cruce mică, de lemn, chiar pe locul execuţiei, dar, de pe şosea, 
vizibilitatea este redusă, aşa că am ridicat troiţa în locul pe care o să-l vedeţi 
mâine. Urmează şantierul arheologic Ţaga, deschis în 1995. În sit-ul arheologic s-
au găsit ceramici metalizate şi ceramică din cultura Hallstath. Sunt deja 
construite, reconstituite, un bordei prefeudal şi o casă feudală. Ne vom opri mâine 
şi la monumentul martirilor din Sucutard, al românilor împuşcaţi la Ţaga, 
monument sfinţit în 2006. Mai avem în plan strămutarea bisericii de lemn din 
Mureşenii de Câmpie, în perimetrul muzeal precum şi construirea unui monument 
în memoria celor 6 români din satul Feldioara com. Cătina, ucişi în septembrie 
1940 de horthyşti. Complexul muzeal din satul Mureşenii de Câmpie încheie 
periplul prin aceste locuri încărcate de istorie, de suferinţă, din „preapătimitul 
nost Ardeal”. Complexul va cuprinde monumentul martirilor neamului (sfinţirea 
va fi mâine), un viitor muzeu al refugiaţilor care va fi adăpostit într-o parte din 
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casa memorială a preotului martir Andrei Bojor, casă care va fi construită pe 
vechiul amplasament, după pozele de epocă. Călăii horthyşti s-au întrecut în 
cruzimi la Moisei, Ip şi Treznea, dar, parcă aici, la Mureşenii de Câmpie, 
cruzimea lor şi tragismul situaţiei au întrecut orice limită. Am scris şi eu în 
numărul trecut al revistei dar, tot spre veşnică amintire şi neuitare, creştineşte 
iertăm, dar vom sta de veghe, împreună cu monumentele care ne întreţin vie 
memoria, ca niciodată să nu se mai întâmple acea noapte de 23/24 septembrie 
1940, de la Mureşenii de Câmpie, când, călăii horthysto-fascişti i-au ucis pe 
preotul Andrei Bojor, preoteasa Lucreţia, copiii lor, Lucia, Maria şi Victor, 
învăţătoarea Petre Natalia şi fiica ei Rodica, Gurzău Ioan, cantor, şi soţia 
Valerica, Iuhos Sárolta, fată în casă, precum şi un copil nenăscut, ucis în 
pântecele mamei sale, Valeria Gurzău, gravidă în luna 9-a. Cadavrele au fost 
aruncate într-o groapă cu urzici, din spatele casei preotului. O altă faptă 
criminală, strigătoare la cer s-a întâmplat în satul Sucutard, la podul Lacu, unde, 
un român, acoperit cu tricolorul românesc a fost răstignit cu atâtea cuie, că nu se 
mai vedeau culorile steagului! Un român răstignit pentru „infracţiunea de a fi 
român” şi Tricolorul crucificat pentru „delictul de roşu, galben şi albastru!” 
 Aşa este. Dar, să revenim la proiect, un punct realizat îl constituie 
restaurarea statuilor lui Eminescu şi Coşbuc, situate în parcul oraşului, precum şi 
monumentul de la Mureşenii de Câmpie pe care îl sfinţim mâine, toate fiind opera 
dlui Fülöp Francisc. 
 Îl aştept în această noapte, să vină de la Bucureşti, pe domnul senator 
Adrian Păunescu, preşedintele Comisiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu din 
Senatul României, preşedinte de onoare al Federaţiei Naţionale a Românilor 
Persecutaţi Etnic „Pro Memoria 1940-1945”, care ne va onora cu prezenţa 
domniei sale. 
 Duminică, 2 septembrie, ora 9. Un convoi de maşini, unele având arborat 
tricolorul, pornesc din faţa primăriei municipiului Gherla, într-un adevărat 
pelerinaj, pe la troiţele şi monumentele ridicate în memoria martirilor români, fii 
ai acestor locuri.         
 Prima oprire se face la troiţa de pe malul lacului Ţaga. S-a păstrat un 
moment de reculegere în faţa troiţei străjuită de gardă. Poetul Adrian Păunescu a 
recitat o strofă din poezia sa „Noi nu putem trăi fără Ardeal”.   
 Următoarea oprire a fost la şantierul arheologic din Ţaga, unde se va 
dezvolta un complex muzeal. Dl profesor dr Mihai Meşter, directorul Muzeului 
de Istorie din Gherla face o scurtă şi la obiect prezentare a acestor dovezi de 
continuitate, ceramica dacică, bordeiele dacice, precum şi referiri la viitoarea 
configuraţie a muzeului în aer liber. Îl completează profesional, dna Zoia Maxim 
de la Muzeul Naţional de Istorie din Cluj-Napoca amintind că aceste dovezi, 
evident, reconstituite, vin din anii 6500 înainte de Hristos. Domnul Adrian 
Păunescu întreabă: sediul UDMR unde era? Un mucalit din asistenţă răspunde: 
sigur, musai, pe aici, pe lângă bordeie, în spatele bordeielor dacice. 
 Lăsând gluma la o parte, dl Adrian Păunescu întreabă: de unde ştim că 
trăitorii în aceste bordeie au fost strămoşii noştri şi nu ai altora? Domnul Meşter 
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argumentează cu dovezile indubitabile ale istoricului, existenţa şi continuitatea 
dacică, daco-romană, apoi, românească pe aceste locuri. Răspunde Adrian 
Păunescu: trebuie făcut pasul înainte, de la dovezile acestea, la militanţii pentru 
această cauză. Nu cred că este alta mai nobilă. Mă simt contaminat de această 
cauză. 
 Moment emoţionant: dl Iulian Meleg (72 ani) îi dă lui Adrian Păunescu o 
poezie a lui…Adrian Păunescu, înrămată, „Întoarcerea în sat”. AP recită propria 
poezie, păstrată cu sfinţenie, în ramă, de dl Melec, vreme de peste 20 de ani. 
„Luaţi în braţe acest bolovan norocos/ Regăsiţi şi lucraţi această nobilă stea”. 
 Următoarea oprire este în faţa Căminului cultural din satul Sucutard, 
comuna Geaca, unde s-a ridicat un monument al eroilor neamului. Participă 
primarul, preotul comunei, săteni şi toţi cei ce participă la pelerinaj. Din nou, un 
moment de reculegere. Spicuiri din cuvântul lui Adrian Păunescu: „Pentru noi, 
care venim atât de rar în locurile unde se află neamul, şi unde l-a-ncercat 
deseori suferinţa, este o asumare de obligaţii să-ncercăm să păstrăm 
echilibrul în această lume bolnavă, să nu se mai repete Moisei, Ip, Treznea, 
Sucutard, Mureşenii de Câmpie”... „Nu răzbunarea e calea, ci dezvoltarea”... 
„Ardealul nu este negociabil” … „Ardealul este Universitatea neamului, este 
proba în faţa lui Dumnezeu”. Finalul cuvântului lui Adrian Păunescu a fost 
recitarea poeziei sale, „Mereu spre Ardeal”, scrisă în maşină, străbătând în noapte 
drumurile Ardealului, spre a fi alături de cei ce s-au învrednicit de această 
aducere aminte şi neuitare a martirilor suferinţei româneşti.  
 De aici, coloana de maşini s-a îndreptat spre satul Mureşenii de Câmpie, 
aparţinând comunei Pălatca. A avut loc dezvelirea monumentului ridicat în 
memoria celor ucişi aici în urmă cu 67 de ani de horthyşti, familia preotului Bojor 
şi a celor pomeniţi la începutul acestui material. A urmat slujba de sfinţire şi de 
pomenire, parastasul, oficiat de 6 preoţi, cuvântări, depuneri de coroane. Din 
cauza căldurii caniculare, ceremonialul a fost concentrat, ca şi luările de cuvânt.                      

Au luat cuvântul primarul comunei, apoi, dl. Vasile I. Bunea, secretar 
general al Federaţiei Naţionale a Românilor Persecutaţi Etnic „Pro Memoria 
1940-1945”, dl. prof. univ. dr. Barbu I. Bălan, preşedinte executiv al aceleiaşi 
Federaţii, dl. Ovidiu Bojor, marele nostru savant, nepotul preotului martir Andrei 
Bojor.  Cuvântul dlui Adrian Păunescu a fost scurt şi s-a încheiat cu o strofă din 
poezia sa, „Noi nu putem trăi fără Ardeal”.Eu aş spune că simpla prezenţă a 
domniei sale la acest eveniment a vorbit mai mult şi a spus mai mult decât orice 
cuvânt. Este demn de iubit şi de respectat un om, trecut totuşi de prima tinereţe, 
care înfruntă în noapte peste 1200 Km, de la Bucureşti la Gherla, Ţaga, Sucutard, 
Mureşenii de Câmpie şi înapoi, pentru a fi „alături de neam”. Este o datorie 
împlinită faţă de memoria celor dispăruţi şi o nouă dovadă de veghe permanentă, 
de mare, statornică, neclintită iubire pentru Ardeal, pentru neamul românesc, a 
celui mai mare poet în viaţă al românilor. 
 Aveam să-i însoţesc pe dl. Adrian Păunescu, pe domnişoara Ana Maria 
Păunescu, pe domnişoara Violina şi pe „driver”-ul de nădejde domn Tilică, în 
drumul de întoarcere spre Bucureşti, până la Tg Mureş. O primă oprire pe acest                   
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lung şi obositor drum am făcut-o în comuna Band, unde primarul este una şi 
aceeaşi persoană cu folkistul Mircea Rusu. A fost o întâlnire frumoasă, poetul şi 
cei ce-l însoţeau au fost înconjuraţi cu dragoste de cei ai casei. S-au depănat 
amintiri, am ascultat multă muzică folk de pe următoarele CD-uri de antologie 
„Cenaclul Flacăra”. Ni s-a alăturat la un moment dat, doctorul Dorin Todea, un 
cititor inteligent şi avizat al poeziei păunesciene.     
 A fost şi un moment trist, atunci când Adrian Păunescu, vorbind la 
telefon cu dl Senator Antonie Iorgovan, a fost impresionat până la lacrimi de 
suferinţa acestuia, dar şi de hotărârea şi voinţa cu care „părintele Constituţiei” se 
luptă să învingă boala. Am plecat spre Tg Mureş, dar nu înainte ca Mircea Rusu 
să-l invite pe dl Păunescu, în decembrie, la inaugurarea căminului cultural din 
Band. La Tg Mureş ne-am oprit la Catedrala „Învierea Domnului” din cartierul 
Tudor, unde ne-a întâmpinat preotul paroh Vasile Citirigă. Au fost evocate pe 
scurt, principalele etape ale construcţiei acestei monumentale catedrale al cărei 
prim ctitor este Adrian Păunescu. Împreună cu preotul Citirigă i-am condus pe 
oaspeţii dragi până la ieşirea din Tg Mureş spre Bucureşti.   
 Drum bun, Doamne ajută, şi vă aşteptăm cu dor şi drag, 

Ion Drăgan 
 

 
Pălatca, comuna care nu vrea să uite teroarea horthystă 

 

 
 
În această săptămână una din comunele propuse atenţiei cititorilor 

Gazetei de Cluj este Pălatca, localitate cu un trecut istoric destul de 
palpitant, mai ales în ceea ce priveşte satul Mureşenii de Câmpie.   
 În timp ce profesorul Vasile I. Bunea s-a îngrijit de înfiinţarea unui 
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memorial al victimelor ocupaţiei horthiste, primarul Ioan Hulduşan este 
angajat în atragerea de fonduri europene pentru modernizarea localităţii. 
 

În perioada 20-23 septembrie 1940 proaspăt instalatele autorităţi 
horthyste au comis un genocid în satele Sucutard şi Mureşenii de Câmpie. Autorii 
acestora au fost conţii de Ţaga (Tzege), Albert şi Endre Vass, cu ajutorul a două 
subunităţi de honvezi din Regimentul 19 Nyiregyhaza. 

Evenimentele s-au petrecut la trei săptămâni după ce Hitler, speriat de 
perspectiva ratificării pactului secret Bethlen-Molotov, care îi aducea, prin 
desfiinţarea României de către Ungaria fascistă şi Rusia Sovietică, pe ruşi în 
Europa centrală, impusese dictatul de la Viena (30 august 1940), menit să-i 
menţină şi pe români şi pe unguri de partea Axei. 43.492 km2 de pământ 
românesc, şi 2,6 milioane de locuitori (50,2 % români, 37,1% unguri şi secui, 
12,7% evrei, germani, ţigani şi alţii) au fost redevenit cetăţeni ai Ungariei Mari.  
În noaptea de 4/5 septembrie 1940, trupele ungare şi autorităţile de ocupaţie au 
trecut frontiera; pentru cetăţenii români de altă etnie sau religie decât ungurii, 
secuii şi saşii, începând ani de intense persecuţii. 
 

Crimele conţilor Vass 
În data de 23 septembrie honvezii locotenentului Csordás au năvălit pe 

uliţele comunei Mureşenii de Câmpie, trăgând focuri de armă pentru ca sătenii să 
nu iasă din case. I-au ratat pe fostul primar Alexandru Fuia şi pe învăţătorul Petre 
Gheorghe, care au reuşit să fugă peste graniţă, dar au prins în casă întreaga 
familie a preotului greco-catolic Andrei Bojor pe care, contele Vass, aşa cum 
aveau să declare martorii la proces „avea supărare…din cauza unui teren de 
vânătoare şi pentru că vedea în dânsul un mare român”. 

Familia preotului era formată din soţia sa Lucreţia, fiica cea mare, Lucia 
Lucreţia, de 24 de ani, licenţiată în litere şi filozofie şi doctorandă la Paris, mezina 
Maria, de 22 de ani, studentă la Cluj şi băiatul Victor, de 17 ani, elev la Târgu-
Mureş, toţi aflaţi în vacanţă. Aici au fost aduse, în lovituri cu patul puştii, soţia 
învăţătorului fugar, Natalia Petrea, fiica sa Rodica, de numai 4 ani, şi soacra sa, Ana 
Miron, apoi cantorul Ioan Gurzău şi soţia sa Valeria, gravidă în luna a noua.  

Prima victimă a fost însă unguroaica Juhos Sároltha, de 18 ani, al treilea 
copil din cei 10 ai familiei Miklós şi Sara Juhos din Pălatca Mare, angajată a 
preotului Andrei Bojor. 

În încercarea disperată de a salva viaţa fetiţei de numai 4 ani, Sari a 
strâns-o la piept, s-a prosternat în faţa locotenentului Csordás cerând clemenţă, 
dar a fost izbită cu picioarele, tăiată cu baionetele şi în fine mitraliată, gloanţele 
care au răpus-o ucigând-o şi pe micuţa Rodica.  

Celelalte 9 victime au fost torturate până la 2 noaptea, apoi împuşcate. 
Toţi cei 11 au fost aruncaţi în curtea casei preotului, aceasta fiind pusă sub pază.  
În bătaie de joc, Zsigmund Gyergely, ofiţerul cu starea civilă, avea să treacă în 
registrul notarial al primăriei, la rubrica „Decese”, următoarele explicaţii: „căzut 
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pe câmpul de luptă” sau „decedată prin împuşcare cu ocazia unei mişcări şi 
nesupuneri la ordine!” 
 

Muzeul dedicat victimelor terorii horthzste 
 

Datorită preocupărilor profesorului Vasile I. Bunea, această zonă a 
comunei Pălatca va deveni una de interes pentru cei interesaţi de cultură şi istorie. 
Vasile I. Bunea a fost cel care a putut face posibilă construirea Monumentului 
Martirilor Neamului din satul Mureşenii de Câmpie şi a renovării casei parohiale 
în care martirii au fost executaţi, casă ce va deveni muzeu. 

Împreună cu implicarea factorilor din comună preoţi, primărie, martori 
oculari, se desfăşoară cercetări cu privire la alte crime comise în acea perioadă şi 
vor fi întreprinse şi organizate acţiuni în urma analizării obiective şi ştiinţifice a 
materialului ce va fi adunat din zona respectivă. Profesorul se ocupă de asemenea 
în organizarea de simpozioane, colocvii şi sesiuni ştiinţifice privind cultura şi 
tradiţia zonală. 

Din lucrările lui Vasile  I. Bunea la aceste manifestări amintim doar: 
Contribuţia scriitorului Ion Apostol Popescu la tezaurizarea culturii locale şi 
zonale, Dictatul de la Viena din 30 august 1940 – un rapt politico-militar, Locul şi 
importanţa oraşului Gherla în organizarea şi desfăşurarea Marei Uniri de la 1 
Decembrie 1918, Crimele de la Sucutard şi Mureşenii de Câmpie din toamna 
anului 1940 şi implicarea contelui Wass Albert – teme care reflectă o bună 
cunoaştere a zonei şi problematicii acesteia raportată la perioada istorică despre 
care se face vorbire.  

În prezent, profesorul Bunea deţine şi funcţia de Secretar General al 
Federaţiei Naţionale a Refugiaţilor din România. 
 

Fonduri europene pentru infrastructură 
Împreună cu toate aceste demersuri privind viaţa culturală, autorităţile 

comunei Pălatca vor să reînvie localitatea şi să o dezvolte din mai multe puncte 
de vedere, deoarece satele care compun această comună (Sava, Mureşenii de 
Câmpie, Băgaciu şi Petea) erau pe punctul de a dispărea, din cauza vârstei 
înaintate a populaţiei şi a declinului natalităţii, existând în acest moment o serie 
de proiecte în derulare sau care urmează să fie aprobate. 

Din informaţiile pe care primarul comunei, Ioan Hulduşan, aflat la cel 
de-al treilea mandat, ni le-a furnizat aflăm faptul că ocupaţiile de bază a Pălatcăi 
sunt agricultura şi zootehnia. 

Una dintre problemele majore cu care se confruntă populaţia din această 
comună este lipsa locurilor de muncă. 

Comuna se află la 39 de km de Cluj-Napoca, cu o populaţie de 1838 de 
locuitori şi o suprafaţă de 57 km pătraţi. În ceea ce priveşte proiectele câştigate 
până în acest moment din fonduri europene, se pot reţine cele de pe Măsura 322, 
privind apa potabilă şi canalizarea, reabilitarea drumurilor comunale şi a uliţelor, 
respectiv reabilitarea căminului cultural.   
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În viitorul apropiat, autorităţile se ocupă de rezolvarea unei anumite 
porţiuni din satul Mureşenii de Câmpie, pentru care este depus un studiu de 
fezabilitate pentru extinderea reţelei de electrificare. Şcolile din satele Petea şi 
Sava sunt de asemenea cuprinse în programul de investiţie a primăriei, cea din 
Pălatca cu clasele I-VIII fiind deja reabilitată. Aici există săli de clase moderne cu 
încălzire centrală, tavan fals, mobilier modern pentru elevi şi cadrele didactice. 

Comuna are şi câteva monumente istorice, cele patru biserici din Pălatca: 
Biserica Reformată-Calvină, din secolul al XV-lea, Biserica de lemn „Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Băgaciu (1700), Biserica de lemn „Sf. 
Petru” din satul Sava (1774).  

Pentru a se promova şi conserva cultura tradiţională din judeţul Cluj, 
Primăria şi Consiliul Local Pălatca organizează în fiecare an, în luna iulie, o 
sărbătoare populară tradiţională intitulată Fiii Satului – unde pot fi admiraţi 
vestiţii ceteraşi de la Pălatca, un ansamblu deja cu tradiţie în zonă. 

 
Adina Botîrcă 

 
 
 

 
 
Numărul 1971 09/22/2010  
 

IERTĂM, DAR NU UITĂM! 
29 august 2010, ajunul comemorării a 70 de ani a uneia dintre cele mai 

triste zile din Istoria Transilvaniei. În noaptea de 29/30 august 1940, în salonul de 
aur al Palatului Belvedere din Viena, încălcând în modul cel mai brutal 
independenţa şi suveranitatea Statului Român, miniştrii de externe ai Germaniei – 
Ribbentrop şi al Italiei – Ciano, au impus României, sub ameninţarea că în caz 
contrar aceasta va deveni obiectul unei agresiuni armate, va fi invadată şi ştearsă 
de pe harta Europei, acceptarea unui „arbitraj” care a rămas în istorie sub 
denumirea „Diktatul de la Viena”. Prin acesta, sfidând cele mai elementare 
principii ale relaţiilor dintre state, Ungaria primea un teritoriu cu o suprafaţă de 
42.350 km² şi o populaţie de 2.667.000 locuitori, dintre care 50,2% români şi 
doar 37,1% maghiari şi 3% germani, aşteptat de la Tratatul de la Trianon, din 
1920. Trupele horthyste au dat dovadă de o cruzime de neimaginat, pretându-se la 
crime colective odioase, materializate printr-o serie de masacre la Ip, Trăznea, 
Moisei, Nuşfalău, Zalău, Huedin, Mureşenii de Câmpie, Band, Mărăşeşti, 
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Grebeniş, Oroiu, Sântana de Mureş, Cucerdea, Turda, Prundu Bârgăului, 
Cămăraşu, şi multe, multe altele. A rămas vie în memorie teroarea la care au fost 
supuşi românii – care au fost determinaţi să-şi părăsească credinţa şi neamul, să 
se maghiarizeze, să se strămute (refugiaţi, expulzaţi, deportaţi) dincolo de o 
graniţă vremelnică... Cel puţin 22.713 atrocităţi, 919 omoruri... ş.a.m.d.  
 Federaţia Naţională a Românilor Persecutaţi Etnic „Pro Memoria 1940-
1945” (din care face parte şi Asociaţia Refugiaţilor din Transilvania de Nord-
Vest, judeţul Mureş), împreună cu Primăria Comunei Pălatca, a marcat 
evenimentul cu o activitate deosebită.      
 La Mureşenii de Câmpie, în judeţul Cluj, pe locul unde, din ordinul 
grofilor criminali Wass Andreas şi Wass Albert, au fost ucişi în bătaie şi omorâţi 
de către soldaţii unguri 12 martiri, printre care şi un prunc în pântecele mamei 
sale, s-a inaugurat Complexul Muzeal „Andrei Bojor”.    
 Pe ruinele casei preotului greco-catolic Andrei Bojor, s-a ridicat o clădire 
monumentală în stil tradiţional, în care se vrea să fie găzduit un Muzeu al 
refugiaţilor din România şi unde s-ar putea crea un Centru naţional pentru 
studierea refugiului românesc. Alături, s-a ridicat un Monument al eroilor şi 
martirilor neamului, s-a marcat vizibil Groapa comună în care au fost aruncaţi cei 
12 martiri, interzicându-se familiei şi localnicilor să-i îngroape creştineşte.  
 A fost adusă din satul vecin, Sava, aflată în pragul degradării totale şi 
reclădită, o bisericuţă din lemn, Cuvioasa Parascheva, care datează din 1774, s-a 
adus şi montat o casă ţărănească cu tot inventarul aferent, în care va funcţiona un 
Muzeu etnografic, s-a clădit un foişor de lemn.  

Este necesar să fie evidenţiat meritul domnilor Vasile I. Bunea şi Ioan 
Hulduşan, împreună cu familiile şi prietenii lor, care, prin truda depusă, au învins 
greutăţi ce păreau, la un anumit moment, insurmontabile. Evenimentul s-a 
bucurat de o paradă militară a unei companii din cadrul Diviziei 4 Infanterie 
Genius Cluj, cât şi de prezenţa locţiitorului comandantului acesteia, Gen. de 
brigadă Ioan Manci. Pentru tot ce au suferit, urmaşii lor meritau acest gest de 
compasiune!     

Nu pot fi uitaţi sutele de martiri ai Ardealului, care s-au stins în tăcere, în 
lacrimi fierbinţi şi sânge, şi nici toate suferinţele îndurate de familiile lor. Astăzi, 
când cercurile revizioniste, revanşarde, falsifică adevărul privind dreptul istoric al 
poporului român asupra întregului teritoriu naţional, când se încearcă să se 
reabiliteze horthysmul, să-l absolve de crimele şi atrocităţile comise împotriva 
poporului român şi a altor popoare vecine, nu avem voie să uităm! Ungaria 
niciodată nu a prezentat scuze pentru crimele comise pe teritoriul Transilvaniei de 
Nord-Vest. Punerea în valoare a acestui complex muzeal este un act de Suflet, de 
o valoare deosebită. El este cel mai bun răspuns la încercările criminale de a 
îngropa istoria şi cultura românească, este un gest de preţuire a sacrificiului şi 
martirajului celor ucişi doar pentru vina de a se fi născut români. Este un gest 
tipic pentru românii ardeleni. De aceea, noi iertăm, dar nu uităm! 

 
Adrian Moisoiu 
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INAUGURAREA COMPLEXULUI MUZEAL 

„ANDREI BOJOR” LA MUREŞENII DE CÎMPIE –  
O NOUĂ PAGINĂ DIN NEUITATUL SEPTEMBRIE 1940 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Duminică, 29 august 2010, la Mureşenii de Cîmpie, a fost scrisă încă o 
pagină de istorie prin condamnarea atrocităţilor, nelegiuirilor şi crimelor 
groaznice comise de armata ungară pe pământul României, după ocuparea 
Ardealului de Nord, de unde au fost expulzaţi, sau obligaţi la refugiu, aproape 
220.000 de persoane, acestora alăturându-li-se alte zeci de mii ce au fost crunt 
bătuţi, schingiuiţi şi omorâţi, între ei numărându-se şi cei 11 martiri executaţi în 
noaptea zilei de 23 septembrie 1940, din ordinul contelui Wass Albert. 
           Odiosul măcel a avut loc chiar în locuinţa preotului greco-catolic Andrei 
Bojor, unde a fost secerată de gloanţe întreaga familie, formată din cinci membri, 
masacrul cuprinzând şi alte şase persoane ce se aflau în curtea preotului, omorâţi 
pentru simplul motiv că erau dominaţi de sentimentul şi convingerile că aparţin 
acestui popor. 
            De altfel, contele – criminal – cunoscut şi ca fustangiu şi expansionist 
funciar, a mai ordonat asemenea crime odioase la Ţaga şi Sucutard, acolo unde îşi 
avea castelul şi multe domenii adjudecate şi râvnite, înainte de a emigra în SUA, 
unde s-a sinucis. 
            Iată o parte importantă a motivelor pentru care au fost prezenţi duminică, 
la Mureşenii de Cîmpie, sute de localnici şi un număr impresionant de oaspeţi 
veniţi din împrejurimi, dar şi din numeroase judeţe ale ţării unde armata horthystă 
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a pătat cu mult sânge glia românească, ridicând un nor negru în conştiinţa multor 
generaţii ce îşi comemorează cum se cuvine martirii.   
             Fără a comenta, reproduc din cuvântarea celui ce s-a ocupat efectiv de 
realizarea acestui Complex Muzeal, Vasile Bunea, cel care şi-a început cariera de 
dascăl cu 40 de ani în urmă, în acest sat, când a apărut şi ideea amenajării acestui 
edificiu istoric: 
              „Astăzi, când se împlinesc exact 70 de ani de la semnarea odiosului rapt 
politico-militaro-fascisto-horthyst, concretizat prin Dictatul de la Viena, de Ziua 
Naţională a Refugiaţilor, cu un sentiment puternic de mândrie naţională, putem 
raporta îndeplinirea celui mai important obiectiv al Federaţiei Naţionale a 
Refugiaţilor din România, darea în folosinţă şi inaugurarea Complexului Muzeal 
„Andrei Bojor”, din Mureşenii de Cîmpie. Astăzi, când aici flutură în adierea 
vântului simbolul statului român, Tricolorul, aici unde a curs mult sânge 
nevinovat, aici unde contele Wass Albert şi tatăl său Wass Andras au ordonat 
această crimă colectivă, astăzi trăim clipe de rememorare, de respect şi pioşenie, 
alături de un motivat sentiment de patriotism şi sentimente naţionale”. 
               Ne permitem să mai adăugăm aici şi un citat din alocuţiunea prof. univ. 
dr. ing. Barbu I. Bălan, preşedinte executiv al Federaţiei Naţionale a Românilor 
Persecutaţi Etnic: „Ne-am adunat astăzi, aici, ca să cinstim memoria martirilor 
români din această localitate, răpuşi de gloanţele unor criminali bezmetici, incitaţi 
de politica revizionistă maghiară din perioada interbelică, orbiţi de propaganda 
urii viscerale împotriva românilor şi de dorinţa răzbunării unei pretinse nedreptăţi 
făcute Ungariei la Trianon. (...) dovezile pe care le vom vedea în muzeu trebuie să 
rămână adânc întipărite în inimile noastre şi ale generaţiilor viitoare. Suntem 
datori să nu precupeţim nici un efort pentru a menţine permanent trează vigilenţa 
poporului român faţă de acţiunile iredentist-separatiste şi anticonstituţionale, pe 
care le cultivă unii reprezentanţi ai minorităţii maghiare din România şi din ţările 
învecinate”. 
              De altfel, programul zilei a fost deosebit de complex şi interesant, 
începând la ora 9 cu primirea oaspeţilor, asigurată de primarul comunei, Ioan 
Hulduşan, şi custodele Complexului Muzeal, Vasile Bunea, apoi trecerea în 
revistă a gărzii militare, făcută de generalul de brigadă Ioan Manci, şi intonarea 
imnului de stat de către fanfara Armatei a IV Transilvane.  
              Apoi, a fost tăiată panglica inaugurală de către oficialităţi, a avut loc o 
slujbă de sfinţire şi comemorare a celor 11 martiri, dezvelirea troiţei la groapa 
comună a celor 11 şi a plăcii comemorative, flancată de două tunuri, inaugurarea 
Muzeului Naţional al Refugiaţilor şi a Centrului Naţional pentru Studierea Istoriei 
şi Sociologiei Refugiului Românesc şi prezentarea hotărârii Consiliului local 
Pălatca, prin care se acordă titlul de cetăţean de onoare al comunei prof. univ. dr. 
Vasile Gorgan, fiu al acestei comune, decedat anul trecut, şi domnului Vasile 
Bunea, artizanul acestor împliniri. De asemenea, au fost înmânate din partea 
Federaţiei Naţionale a Refugiaţilor din România numeroase diplome de onoare 
unor comunităţi, asociaţii, societăţi comerciale şi personalităţi publice, printre 
care şi scriitorul Teodor Tanco, la împlinirea vârstei de 85 ani. 
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              Programul a continuat cu depunerea de coroane de flori din partea  
autorităţilor publice locale, a asociaţilor refugiaţilor din Timiş, Satu-Mare, 
Harghita, Covasna, Mureş, Turda, Huedin, Parohiei Ortodoxe Sava, locuitorilor 
din Mureşenii de Cîmpie, Primăriei Geaca, PSD Cluj etc.  
              După defilarea gărzii militare, au fost vizitate Muzeul, Centrul Naţional 
pentru Studierea Istoriei Refugiului Românesc, alte imobile din perimetrul 
complexului, între care o casă ţărănească maramureşeană, reabilitată şi adusă aici 
de restauratorii din satul Bîrsana-Maramureş. Mult interes prezintă biserica din 
lemn, un sfânt lăcaş de rugăciune, monument istoric şi de artă, construită în 
secolul XVIII (1774), cu hramul Cuvioasa Parascheva, biserică strămutată aici, 
din satul Sava, spre a putea fi mai bine conservată şi protejată. 
Deşi spectacolul folcloric a avut o notă evidentă de improvizaţie, nu a contat, 
deoarece, aici, la Mureşenii de Cîmpie, prin eforturile FNRPE „Pro Memoria 
1940-1945” şi primăriei Pălatca, s-au pus la dispoziţia publicului obiective ce 
înnobilează tabloul patrimoniului istoric naţional, ce nu trebuie neglijat de 
politicieni şi guvernanţi. 

Dumitru VATAU 
 
 

70 de ani de la declanşarea Marelui Refugiu Românesc 
Material scris de Centrul European de Studii Covasna – Harghita 

 
              În cadrul ediţiei a XVIII-a a Zilelor Andrei Şaguna, în organizarea 
Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Centrului Ecleziastic de 
Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Arhivelor Naţionale Covasna şi a 
Centrului de Cultură Arcuş, vineri, 25 iunie 2010, la Centrul Ecleziastic de 
Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, din Sf. Gheorghe, a avut loc 
simpozionul cu tema 70 de ani de la declanşarea Marelui Refugiu Românesc.
 Simpozionul, cu participare naţională, este consacrat comemorării a 
şapte decenii de la drama prin care a trecut poporul român în vara anului 1940, 
prin cedarea sub imperiul forţei statelor revizioniste a Basarabiei, Bucovinei de 
Nord, Ţinutului Herţa, Ardealului de Nord-Est şi Cadrilaterului.  
 La simpozion au participat peste 30 de cercetători, cadre didactice 
universitare, arhivişti, profesori, ziarişti şi conducători ai unor asociaţii ale 
refugiaţilor, expulzaţilor şi deportaţilor din teritoriile româneşti cedate în anul 
1940, din întreaga ţară.      
 Lucrările simpozionului au fost moderate de IPS Ioan Selejan şi Dr. 
Alexandru Porţeanu din Bucureşti. Dintre comunicările prezentate în cadrul 
simpozionului menţionăm: Marele Refugiu Românesc(1940-1947) Caracterul 
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unitar şi specificul ipostazelor sale. Situaţia refugiaţilor de atunci până azi, Dr. 
Alexandru Porţeanu, preşedinte, Asociaţia Foştilor Refugiaţi (1940-1947), 
Bucureşti; Aspecte generale şi specifice privind refugiaţii din teritoriile româneşti 
cedate în anul 1940, Prof. univ. Dr. Ion Giurca, Drd. Daniel Bar, Bucureşti; 
Confruntarea sovieto-germană pentru controlul spaţiului românesc în anii 1938-
1940, Prof. univ. Dr. Gavril Preda, Universitatea de Petrol şi Gaze, Ploieşti; 
Acţiuni ale trupelor de jandarmi pe timpul evacuării bunurilor materiale şi 
culturale, a unor instituţii şi autorităţi din teritoriul cedat Ungariei, în urma 
Dictatului de la Viena, General de brigadă Dr. Eugen Pop, inspector şef, 
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Braşov; Documente de arhivă referitoare la 
retragerea din Basarabia din iulie 1940, Prof. univ. Dr. Petre Ţurlea, Universitatea 
„Dimitrie Cantemir”, Bucureşti; Fondurile arhivistice clujene referitoare la 
refugiaţii din Transilvania şi Basarabia, Drd. Vasile Lechinţan, Arhivele 
Naţionale Cluj; Informaţii privind refugiaţii din Basarabia şi Ardealul de Nord 
aflate în fondurile arhivistice mureşene, Dr. Liviu Boar, Arhivele Naţionale 
Mureş; Refugiaţi din Basarabia şi Transilvania de Nord-Est în judeţul Bacău – 
anul 1940, Prof. Vilică Munteanu, Arhivele Naţionale Bacău; Solidaritatea 
Mehedinţului cu tragedia românilor din Ardealul de Nord, Dr. Tudor Răţoi, 
Arhivele Naţionale Mehedinţi; Documente referitoare la refugiaţi în fondurile 
deţinute de Arhivele Naţionale Covasna; valorificarea practică a acestora în 
perioada 2000-2009, Marius Stoica, Arhivele Naţionale Covasna; Aspecte 
privind refugiul românilor din zona Dejului, în perioada 1940-1944, Prof. 
univ. Dr. Gelu Neamţu, Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei 
Române, Cluj-Napoca; Revista „Pro Memoria 1940-1945” – O oglindă fidelă 
a refugiului românesc, Prof. univ. Dr. Barbu I. Bălan, preşedinte executiv al 
Federaţiei Naţionale a Românilor Persecutaţi Etnic „Pro Memora 1940-
1945”, Cluj-Napoca; 70 de ani de la semnarea Dictatului de la Viena din 30 
august 1940, Prof. univ. Dr. Ioan Bojan, vicepreşedinte al Federaţiei 
Naţionale a Românilor Persecutaţi Etnic „Pro Memoria 1940-1945”, Cluj-
Napoca; Dictatul de la Viena şi consecinţele sale în judeţul Satu Mare, Prof. 
univ. Dr. Ioan Corneanu, Universitatea „Spiru Haret”, preşedinte, Asociaţia 
Judeţeană Satu Mare a Românilor Refugiaţi, Expulzaţi şi Deportaţi în urma 
Dictatului de la Viena din 30 august 1940; Golgota Ardealului de Nord în 22 
de documente inedite, Av. Vasile Moiş, preşedinte, Asociaţia Holocaustului 
din Ardealul de Nord 1940-1945, Satu Mare; Muzeul Naţional al 
Refugiaţilor – Centrul Naţional de Studierea Istoriei Refugiului Românesc 
(prezentare Power Point), Vasile I. Bunea, secretar general al Federaţiei 
Naţionale a Românilor Persecutaţi Etnic „Pro Memora 1940-1945”, Cluj-
Napoca.  
              Manifestările populaţiei şi atitudinea autorităţilor arădene şi maghiare 
faţă de refugiaţii basarabeni, bucovineni şi ardeleni în anul 1940, Anca Dorina 
Băiţoiu, Arhivele Naţionale Arad; Aspecte din activitatea Căminului refugiaţilor 
ardeleni Avram Iancu din Bucureşti, 1941-1944, Prof. Nicolae Balint, Tg. Mureş; 
Însemnările unui martor ocular, preotul militar Pompei Oniga, cu privire la 
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perioada 27 august – 6 septembrie 1940, Dr. Dumitru Stavarache, Bucureşti; 
Calvarul evacuării Basarabiei şi Bucovinei de Nord sub presiunea intrării 
imediate a trupelor sovietice, Prof. Vasile Stancu, Sf. Gheorghe; Expulzaţi şi 
refugiaţi români din fostele judeţe Ciuc, Odorhei şi Treiscaune, în urma 
Dictatului de la Viena din 30 august 1940, Dr. Ioan Lăcătuşu, Arhivele Naţionale 
Covasna; Deportaţi şi refugiaţi din comuna Vâlcele (jud. Covasna) în urma 
Dictatului de la Viena, Pr. Ioan Tămaş, parohia Ortodoxă Vâlcele, Prof. Nicolae 
Moldovan, Sf. Gheorghe; Provincia Basarabia în toamna anului 1942 oglindită 
într-un document de arhivă, Drd. Eugeniu Criste, Arhivele Naţionale Arad; Din 
activitatea Asociaţiei Refugiaţilor de Război din Basarabia, Bucovina de Nord şi 
Ţinutul Herţei, Nicolai Ureche, preşedintele asociaţiei; România şi războaiele de 
imagine, Dorin Suciu, ziarist.   
              Cu această ocazie au fost lansate volumele: Carol al II-lea şi Camarila 
Regală, de Petre Ţurlea, Editura Semne, Bucureşti, 2010; Istoria serviciilor de 
informaţii/contrainformaţii româneşti în perioada 1919-1945, de Dr. Alin Spânu, 
Casa Editorială Demiurg, Bucureşti, 2010; România trădată, de Constantin 
Mustaţă, Edit. Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2010; Coriolan Băran. Reprivire 
asupra vieţii – Memorii, Editura Vasile Goldiş, Arad, 2010, ediţie îngrijită de 
Eugen Criste şi Vasile Popeneagă; Ţara de sub inimă, de Anton Lixăndroiu, 
Editura Danubius, Bucureşti, 2008, prezintă Ilie Trăian, directorul editurii; 
România sat fără câini? de Anton Lixăndroiu, Editura Danubius, Bucureşti, 2009, 
prezintă Ilie Trăian, directorul editurii.     
 Participanţii au apreciat calitatea comunicărilor şi climatul în care s-au 
desfăşurat dezbaterile. Totodată s-a evidenţiat necesitatea continuării cercetărilor 
pe tema cunoaşterii adevărului istoric referitor la marea dramă a sutelor de mii de 
refugiaţi, expulzaţi şi deportaţi români din teritoriile răpite din trupul ţării în vara 
şi toamna anului 1940. S-a insistat asupra dezideratului de introducere în circuitul 
ştiinţific a informaţiilor existente încă în arhivele din ţară şi străinătate referitoare 
la Marele Refugiu Românesc.       
 S-a propus introducerea unei lecţii distincte pe tema refugiului românesc 
în manualele şcolare de istorie a românilor. Prin grija organizatorilor 
comunicările prezentate în cadrul simpozionului vor fi publicate într-un volum. 
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Cuvânt către Neamul Românesc:” Părinţii şi Ţara nu se vorbesc de rău!”  
 
Federaţia Naţională a Românilor Persecutaţi Etnic  
„Pro Memoria 1940-1945” Scrisoare Deschisă 
 Către, 

Excelenţa sa preşedintele României Traian Băsescu, 
Excelenţele lor: Mircea Geoană – preşedintele Senatului şi Roberta 

Anastase – preşedintele Camerei Deputaţilor  
Excelenţa sa primul ministru al României, Emil Boc 

  
În numele a peste 10.000 de foşti refugiaţi, expulzaţi şi deportaţi în 

perioada 1940-1945, membri ai asociaţiilor judeţene Cluj, Satu-Mare, Sălaj, 
Maramureş, Timiş, Mureş, Harghita, Covasna, şi ai asociaţiilor teritoriale Gherla, 
Huedin, Turda, afiliate Federaţiei noastre, PROTESTĂM ŞI CEREM 
APLICAREA MĂSURILOR LEGALE ŞI A CELOR DE DREPT 
INTERNAŢIONAL, PRECUM ŞI LUAREA UNOR ATITUDINI FERME 
DIN PARTEA INSTITUŢIILOR STATULUI ROMÂN ÎMPOTRIVA 
UNOR FAPTE JIGNITOARE LA ADRESA ROMÂNIEI CUM AU FOST: 
 1. Gestul provocator al cetăţeanului român de etnie maghiară Csibi 
Barna, care a batjocorit public memoria lui Avram Iancu, eroul Revoluţiei 
Române de la 1848. Nu putem accepta ca o asemenea manifestare şovină, 
ultranaţionalistă, să fie doar taxată cum s-a exprimat primul ministru, gândindu-se 
probabil la o amendă. Fapta trebuie judecată şi condamnată exemplar. Dacă acest 
individ este iresponsabil de faptele sale (cum se acreditează ideea de către cei 
care încearcă să-l apere), el trebuie izolat, fiind un real pericol social. Nu-i puneţi 
pe români în situaţia de a căuta ei un ac pentru cojocul acestui provocator ordinar. 
Jignirile de acest fel sunt greu de suportat, domnilor! 
 2. Impertinenţa soţiei ambasadorului Ungariei în România, care şi-a 
permis să adauge la mesajul primului ministru ungar conţinutul iredentist al 
versurilor lui Wass Albert, poet şi scriitor maghiar judecat şi condamnat la 
moarte, în contumacie, pentru crimele împotriva românilor şi evreilor de la 
Sucutard, Mureşenii de Câmpie şi Sărmaşu. 
 3. Inabilitatea diplomatică a primului ministru ungar Viktor Orbán şi a 
Preşedintelui Parlamentului Ungariei, Köver László, care repetă periodic idei 
iredentiste în mesajele lor adresate etnicilor maghiari, înveninând relaţiile dintre 
români şi minoritatea maghiară din România. Nu putem accepta atitudinea de 
nepăsare şi indiferenţă a organelor şi instituţiilor Statului Român faţă de 
asemenea evenimente şi manifestări publice ale acestor personalităţi care s-au 



 156

bucurat, până acum, de tot respectul şi ospitalitatea românească.  
 4. Respingem cu toată hotărârea propunerile privind regionalizarea 
României, propuneri elaborate de UDMR şi care au ajuns în Camera Deputaţilor 
prin acceptare tacită din partea Senatului. Considerăm că nepăsarea şi amânarea 
dezbaterii şi respingerii acestor propuneri în Parlamentul României este un act de 
trădare naţională în interese obscure. Se urmăreşte, probabil, tot o acceptare tacită 
şi la Cameră, care să-i scutească de răspundere pe „aleşii neamului” pentru trocul 
lor politic. 

Este evidentă, pentru orice om de bună credinţă, intenţia UDMR de a 
decupa din trunchiul României teritoriul cedat Ungariei în urma Dictatului de la 
Viena, din 30 august 1940. Într-o altă variantă, este clară dorinţa de refacere a 
fostei Regiuni Autonome Maghiare din perioada comunismului stalinist. Cu ce 
scop fac ei acest lucru nu este greu de ghicit.  

Noi ştim prea bine care este acest scop, căci suntem martorii vii ai 
suferinţelor românilor sub ocupaţie ungurească şi suntem hotărâţi să facem tot ce 
depinde de noi ca istoria să nu se mai repete. Noi, ca şi părinţii şi strămoşii noştri, 
nu avem încredere în teoriile ungureşti de aşa-zisă autoguvernare democratică. 
Prin această politică românii din Ungaria au scăzut de la peste 200.000 la cca. 
30.000. Nu că n-ar mai exista fizic, dar nu mai au curajul să-şi susţină apartenenţa 
la naţionalitatea românească şi să pretindă drepturi în acest sens. 
 Dumneavoastră, care răspundeţi de siguranţa naţională, ar trebui să 
deschideţi bine ochii şi să nu aprobaţi acţiuni care trădează interesul naţional 
pentru interese strict politicianiste. 

Vă atragem atenţia că mulţi dintre urmaşii criminalilor şi exploatatorilor, 
din perioada în care Transilvania a fost sub ocupaţie ungurească, umblă astăzi 
prin România, în straie de europenişti moralizatori, după moşteniri şi aşa-zise 
„drepturi istorice”. Din păcate, mai sunt încă organizaţii politice şi instanţe 
judecătoreşti care pleacă urechea la «scâncetul » acestor lupi în piele de oaie… 
 În speranţa că PROTESTUL şi CERINŢELE noastre stringente vor fi 
bine înţelese şi interpretate, în spiritul răspunderii faţă de siguranţa naţională a 
României şi a poporului român, vă mulţumim pentru ascultare şi vă rugăm să ne 
informaţi asupra măsurilor concrete pe care le veţi lua în calitatea pe care o aveţi 
fiecare dintre dumneavoastră. 

Preşedinte,                           Secretar general, 
    prof. univ. dr. ing. Barbu I. Bălan   Vasile I. Bunea 
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Deoarece părerea fiecăruia contează! 
http://biancamures2011.wordpress.com/Posted on 28 septembrie 2011 
Just another WordPress.com site 
 

Complexul Naţional Muzeal „Andrei Bojor”, Cluj şi Ansamblul 
Monumental Sărmaş, Mureş 

 
 

 I.P.Pavlov: „În esenţă, războiul este un mijloc sălbatic de rezolvare a 
unor probleme de viaţă, un mijloc nedemn pentru o naţiune umană.”  

 

 
  

Mereu auzim vorbind de al treilea război mondial. Dacă e o revoltă, dacă 
sunt tensiuni, ba apar neînţelegeri între guverne, mereu cineva se trezeşte 
spunând: RĂZBOI! 

Sunt anumite persoane care se joacă atât de uşor cu cuvintele! 
Niciodată războiul nu a adus un câştig total, întotdeauna a schimbat ceva 

şi s-a pierdut ceva. Niciodată nu se va putea câştiga un război fără pierderi de 
vieţi omeneşti, Un război întotdeauna lasă urme dureroase. 

După cum bine spune Pavlov, războiul este „un mijloc sălbatic”, uneori e 
o consecinţă a urii şi frustrării unor popoare, alteori e un calcul politic sau 
economic, dar de foarte multe ori scoate în evidenţă tot ceea ce are omul mai rău 
în el. Războiul clasic, armat, e greu de crezut că va mai avea loc acum, în sec. 
XXI, cu toate acestea, tensiuni există, nemulţumiri generale, ţări sărăcite care 
aşteaptă schimbări şi trăgând linie, s-ar putea crede că asemenea războaie ar mai 
putea avea loc. 

Insă dacă stăm să ne gândim bine, război există şi acum! Nu e un război 
armat şi declarat, acum războiul are alte forme. Teritoriile se cuceresc altfel: 
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economic, prin investiţii străine, pe plan politic, astfel că de multe ori cei care nu 
urmăresc politica, nici nu ştiu ce se întâmplă. 

Una din condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ca un guvern să ştie să 
ia măsuri şi decizii potrivite, este cunoaşterea istoriei şi a greşelilor din trecut. 
Studierea factorilor care au dus la intrarea României în război şi a deciziilor care 
s-au luat atunci ar trebui să rămână adânc întipărite în memoria conştiinţei 
naţionale şi a conducătorilor, pentru ca istoria să nu se repete.   
 Una din greşelile din trecut, mai puţin mediatizată, a fost Dictatul de la 
Viena, când o parte din teritoriul Transilvaniei a fost cedat Ungariei. Semnarea 
tratatului impus României a avut loc în data de 30 august 1940. 
 Imediat după semnarea tratatului, armata horthystă a intrat în Ardeal şi a 
început seria crimelor şi atrocităţilor asupra românilor, cetăţeni civili, nevinovaţi, 
scriindu-se astfel o pagină neagră în istoria Transilvaniei. De asemenea, şi la 
retragerea trupelor horthyste, în ’44, când s-a terminat războiul iar Transilvania 
revine României, atrocităţile comise nu au cunoscut limite. Probabil că nu există 
localitate care să nu aibă morţii ei! 

Unul dintre conducătorii horthyşti de atunci a fost Wass Albert, declarat 
ulterior criminal de război de către instanţele naţionale şi internaţionale, pentru 
crimele comise împotriva românilor în aproape toate localităţile din Ardeal. 

Ca urmare a acestor atrocităţi, în memoria celor ucişi atunci, s-a 
deschis Complexul Muzeal „Andrei Bojor” din Mureşenii de Câmpie,  
comuna Pălatca, judeţul Cluj. Schiţa muzeului exista încă din 1960, dar muzeul 
abia de curând s-a putut înfiinţa, în august 2010 şi încă nu este cunoscut. „Aici 
ajung doar rătăciţii”, spunea un sătean în legătura cu acest muzeu. 

Şi eu am ajuns aici întâmplător, având drum într-o localitate de lângă 
Gherla. 

Complexul Muzeal cuprinde: 
– Muzeul Naţional al Refugiaţilor 
– Muzeul Etnografic 
– Monumentul Martirilor Neamului Românesc 
– Biserica Cuvioasa Parascheva 
– Groapa Comună şi Troiţa Martirilor  
– Foişor 
Complexul muzeal atrage atenţia imediat. Ne aflam acolo în afara 

programului de vizitare, dar văzând complexul am fost foarte curioasă şi am 
discutat cu un vecin. Astfel, am putut intra în incinta complexului, dar menţionez 
că nu am intrat în cele două muzee. 

In casa fostului preot Andrei Bujor au fost ucise 12 persoane, inclusiv un 
copil de 5 ani şi unul nenăscut, după mai multe ore de tortură. Trupurile lor au 
fost apoi aruncate într-o groapă cu var, din spatele casei, groapă comună, unde au 
rămas ani de zile, până când au fost exhumate şi îngropate în cimitirul bisericii. 
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 Dintre cadavre, unul singur a fost scos după trei zile, când tatăl unei 
victime a reuşit să primească acordul ucigaşilor pentru a ridica trupul neînsufleţit 
al fetei sale. La scoaterea cadavrului, groparii au rămas îngroziţi la vederea 
trupurilor sfârtecate, din care greu se mai putea determina sexul cadavrelor.  
 Casa a ajuns o ruină, iar în locul ei s-a construit Muzeul Naţional al 
Refugiaţilor. Din câte am înţeles, înăuntru ar fi fotografii, mărturisiri, descrieri 
ale acestor atrocităţi. 
 Masacre au avut loc în toate satele învecinate, la Ţaga, la Sucutard, 
Sărmaş, Geaca, astfel că acest muzeu «adună» victimele într-un loc pentru un 
ultim omagiu. 
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Mai târziu, groapa a fost astupată, betonată şi s-a ridicat o troiţă, Troiţa 
Martirilor de la Mureşenii de Câmpie. 

Muzeul Etnografic a fost amenajat abia la sfârşitul lunii august 2011. 
Deoarece tradiţia ţăranului român pare să fie pe cale dispariţie şi nu e 

preţuită la adevărata ei valoare, muzeul doreşte să renască această tradiţie, astfel 
că la intrare este un citat din Lucian Blaga, foarte sugestiv: „Veşnicia s-a născut 
la sat…”  

La câţiva metri de cele două muzee vizitatorii pot admira Biserica 
Cuvioasa Parascheva, Monument Istoric şi de Artă, construită în anul 1774 în 
satul Aşchileu Mic, dar strămutată ulterior în satul Sava de unde a ajuns apoi în 
cadrul Complexului Muzeal Mureşenii de Câmpie. 

Conform descrierii de la intrarea în biserică, trecutul acesteia are multe 
necunoscute. Construită din lemn, conţine Moaştele Cuvioasei Parascheva, al 
cărei hram îl poartă biserica. Aceste moaşte au fost cumpărate de Vasile Lupu, 
Domnitorul Moldovei, în 1641. 

Biserica este o adevărată bijuterie, construită în stil arhitectonic 
tradiţional specific zonei. Picturile sunt foarte şterse, se crede ca datează din 
1879. 
 În faţa Muzeului Naţional s-a ridicat Monumentul Martirilor 
Neamului Românesc, unde numele celor ucişi, gravaţi pe bucata de marmură 
neagră, stă mărturie pentru viitor. La inaugurarea monumentului a fost prezent şi 
Adrian Păunescu, pe atunci Ministru al Culturii. 

Acest muzeu a fost conceput pentru a nu se uita aceste atrocităţi, pentru 
ca, aşa cum spunea Benito Mussolini, „Războiul este o lecţie a istoriei pe care 
popoarele niciodată nu şi-o amintesc îndeajuns.”, iar atunci când istoria sau 
greşelile trecutului se uită, aceasta (istoria), are toate şansele să se repete. 
 Monumentul este încadrat de două tunuri, flancate de steagul României. 
 Muzeul este deschis miercuri şi vineri între orele 9.00 – 16.00, dar din 
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spusele săteanului cu care am discutat, în ziua de vineri cei care administrează 
muzeul nu vin întotdeauna. Drumul până acolo e foarte prost, am circulat pe drum 
de ţară, din pietriş. La plecare, am luat-o prin satul Pălatca, pe aici drumul fiind 
mai bun. E un drum asfaltat şi am ieşit la drumul principal spre Cluj, şi m-am 
întors de la Căianu, spre Cămăraş. 

În pridvorul bisericii din Sărmaşu, stă bustul de bronz al mareşalului Ion 
Antonescu, deoarece acesta a apărat evreii de horthyşti. Cu toate acestea, în 
Sărmaşu, în septembrie 1944, 126 de evrei au fost masacraţi, genocid cunoscut în 
istorie sub numele de la Masacrul de la Sărmaşu.     

Printre cei care au fost ucişi atunci este şi românul, tatăl cunoscutului 
actor Ovidiu Iuliu Moldovan. 

Cimitirul acestor evrei se află în localitatea Cămăraşu, în locul unde au 
fost ucişi şi îngropaţi, copii, femei, bătrâni, unii dintre ei îngropaţi de vii. 
Cimitirul este aşezat sus în deal, scrutând zarea. În mijlocul crucilor s-a ridicat un 
monument în memoria celor care au fost ucişi atunci. 

Albert Wass s-a refugiat în SUA unde s-a sinucis la vârsta de 90 de ani, 
în 1998. A cerut de două ori cetăţenia ungară, dar a fost refuzat de către guvernul 
Ungariei. 

* 
*  * 

ÎNCHEIERE CU NOSTALGII 
  

Iată dovezile reale ale unei activităţi întinse pe parcursul a şapte ani, 
care se doresc a fi mărturii peste decenii şi veacuri, despre trecerea destul de 
fugitivă a noastră prin viaţă, care pot fi dacă vreţi, mărturii despre 
pătimirile noastre, de multe ori ignorate, sau trecute sub tăcere. Totuşi 
nutrim ideea, sau credem că am avut bunăvoinţa, de-a materializa trecutul 
dureros al Transilvaniei, într-un atom de gândire, într-un crâmpei de 
zâmbet şugubăţ, sau într-o Stea Polară, mai caldă ca un surâs de primăvară.
 Cred în fiinţa mea că v-a plăcut şi aţi retrăit o perioadă importantă 
şi dureroasă a zbuciumatei istorii a Transilvaniei noastre Româneşti. 

Voi încheia cuprins de un sentiment de nostalgie, spunând că:   
 

De mă voi întoarce cândva,     
 Voi râde odată cu Soarele.     

Şi voi apune apoi cu Luna,                                  
 Recitând poeme Martirilor. 

 
 

Pentru conformitate 

                                                                                          Vasile I. BUNEA 
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