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Românii din Sătmar în Revoluţia din 1848-1849 

Rezumat 

Cuvinte cheie:. comitatul Sătmar, Revoluția din 1848-1849, război național    1848-1849, 

folclor, români, maghiari, solidaritate, conflict 

 Prin lucrarea Românii din Sătmar în Revoluţia din 1848-1849,  propun amplificarea 

cercetării documentelor existente în arhivele din judeţul Satu Mare şi a celor existente în zonele 

limitrofe judeţului, recuperarea unor documente olografice aflate în colecţii private, 

descoperirea unor noi dovezi, pe lângă cele existente. Toate acestea au dat posibilitatea 

reconstituirii unor clişee din istoria acestor locuri, la  jumătatea secolului al XIX-lea, înainte şi 

după revoluţia paşoptistă. Aplicarea cu maximă seriozitate asupra acestui subiect şi tratarea 

acestuia rezultă atât din importanţa evenimentelor succedate în acest colţ de ţară, cât şi modul 

de recepţie a celor prezenţi. Ţinutul aflat în cercetare a fost şi este un spaţiu multicultural şi 

multietnic, cu toate că  populaţia majoritară erau români clasa dominantă, minoritatea maghiară 

nu acceptau acest aspect impunându-se în această perioadă, fapt repetat dar fără succes până în 

zilele noastre. Literatura de specialitate fixată cu un secol înainte şi după  evenimentul de 

maximă importanţă, Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, a tratat şi tratează  în paginile ei 

istoria acestui ţinut din toate punctele de vedere: etnografic, istoric, artistic, lingvistic, cultural, 

scrierea bilingvă îndrăznind să revednice în unele cazuri instutiţional, ignorând  uneori 

insemnele naţionale ale statului unitar român. Cu toate că ei ne socoteau un popor minoritar în 

acest ţinut, realitatea era alta. De fiecare dată românii fiind un popor tolerant le-a trecut cu 

vederea ieşirile lor, Ajunşi la capătul răbdării românii şi-au impus de nenumărate ori dorinţa 

de a fi liberi. Au dovedit acest fapt prin faptele de vitejie a celor din comunităţii locale. Efortul 

de maghiarizare a populaţiei din Sătmar de către minoritarii unguri a fost zădarnic. Au fost 

cazuri în care au reuşit într-o oarecare măsură să-şi împlinească visul, dar portul şi obiceiurile 

strămăşeşti au fost elementul fundamental dovedind că românii au fost şi-au rezistat aici în 

ciuda tuturor vicisitudinilor. 

 Lucrarea, Români din Sătmar în Revoluţia din 1848-1849, cuprinde aspecte și idei 

împărtăşite la Adunările de la Blaj, desfășurarea cronologică a evenimentelor, inplicarea 

factorilor de decizie în soluționarea conflictului, legătura dintre populația existentă în ținutul 

Sătmarului cu masele populare din zonele limitrofe, rolul presei în propagarea aspectelor 

existente în sânul maselor, alte aspecte care  alături de unele particularităţi din zona supusă 

cercetării fac parte integrantă a Revoluţiei paşoptiste din Transilvania. Deşi aflat din punct de 

vedere geografic la marginea principatului,  Sătmarul   din punct de vedere administrativ a fost 

parte integrantă a Parţiumului în perioada supusă analizei. Pentru a înţelege mai bine 

evenimentele nu putem face abstracţie de acest aspect. În lucrare vom prezenta în unele cazuri 

de solidaritate a românilor cu ungurii minoritari care au luptat în unele localităţi pentru aceiaşi 

cauză. Redarea în lucrare a credinţei înrădăcinată  adânc în conştiinţa naţională a stat de veacuri 

mărturie că românii au fost solidari cu toţi românii de peste Carpaţi. Erau cazuri în care aceste 

relaţii de solidaritate aveau ţeluri comune.  Lucrarea Românii din Sătmar în Revoluţia din 1848-

1849, cuprinde  șaptesprezece capitole unele cuprinzând  subcapitolele în care sunt tratate pe 

baza unei cercetări aspectele petrecute în perioada supusă analizei.  
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Capitolul I, sau partea introductivă a lucrării redă momentele din viaţa comunităţii. Formarea 

unei pături de intelectuali în apusul Europei a dus la coagularea intereselor locale prin elita 

comunităţii: preoţi, dascăli, avocaţi care au sprijinit la început mişcările culturale ale românilor. 

Dându-şi seama populaţia de rând au înţeles că fără sprijinul lor, elita locală n-au sorţi de 

izbândă. În multe cazuri sprijinul tacit a dus la victorii în faţa celor care îi asupreau. Noul val 

al tinerilor din Sătmar aflat la studii la Blaj au dat o rază de speranţă în lupta pentru libertate a 

sătmărenilor. Au fost cazuri în care unii fruntaşi după încheierea evenimentelor au fost târâţi 

prin procese politice. Din prefaţa lucrării se poate deduce uşor efortul redării cu sinceritate faţă 

de adevărul istoric a evenimentelor desfăşurate înaintea  şi după perioadă revoluţiei paşoptiste. 

Am justificat, argumentând atât subiectul lucrării cât şi sursele de informare utilizate: 

documente de arhivă, facsimiluri, surse edite şi inedite, lucrări de creaţie populară şi literatură 

cultă, schiţe, etc.. 

 Tema pusă-n discuţie, referitoare la românii din Sătmar în revoluţia din 1848-1849, o 

v-om dovedi prin documente. Din lucrarea prezentată rezultă clar că acest  ţinut a fost  locuit 

de români din cele mai vechi timpuri. Tradiţiile, obiceiurile şi limba dovedesc acest lucru, cu 

toate că până în zilele noastre istoriografia maghiară încearcă să dovedească contrariu. Trădarea 

de către unguri a idealurilor revoluţiei paşoptiste, cruzimea manifestată faţă de populaţia 

românească în unele localităţi ale Sătmarului sunt dovedite pe parcursul lucrării. Masacrele din 

timpul războiului civil din 1849, stau mărturie şi azi în memoria românilor. Locurile 

acastaurilor în care românii şi-au dat viaţa n-au fost uitate.  Spânzurătorile de pe marginea 

drumurilor au îngrozit Europa. Dorinţa de a repeta cruzimile comise în anul 1849, recidivată 

în anul 1940,  şi tentativele din perioada postdecembristă mai zace în mintea unora în vederea 

câştigării unui capital politic.  

 Motivele care au stat la alegerea şi aprofundarea acestei teme: „Românii din Sătmar în 

Revoluţia din 1848-1849” se bazează pe unele aspect distincte faţă de alte lucrări existente în 

literatura de specialitate. Atât perioada istorică cât şi spaţiul nord-vestic al Transilvaniei, acest 

ţinut al Sătmarului nu a fost cercetat, decât într-o mică măsură, fiind o zonă cu anumite 

particularităţi, deşi era în mare parte locuită de români. Distrugerea unor documente de către 

unguri pentru ca atrocităţile săvârşite de către ei să nu fie cunoscute de generaţiile viitoare au 

făcut ca accesul la izvoarele istorice să fie în unele cazuri imposibil de realizat, deoarece 

istoricii maghiari au şi azi unele reţineri privind accesul cercetătorilor români în arhivele lor. 

Practic vorbind la ora actuală nu exista nicio  lucrare distinctă care să abordeze acestă temă din 

ţinutul Sătmarului. Un alt motiv care stă la baza acestei lucrări, sunt poziţia istoricilor din 

Ungaria care s-au aplicat asupra perioadei supusă cercetării. Teme privind participarea 

românilor din  ţinutul Sătmarului la evenimentele din anul 1848-1849, nu i-au preocupat pe 

istoricii maghiari, cu toate că administrativ dar şi teritorial la acea vreme Sătmarul era anexat 

Ungariei. Totuşi în unele articole apărute sporadic, fiind total diferită faţă de cea a istoricilor 

români. Dificitul de surse inedite şi edite de care aminteam, lasă urme adânci în rezolvarea 

acestei teme privind  respectarea adevărului istoric. Acest aspect e simţit în majoritatea zonelor 

transilvănene dar şi în celelalte provincii româneşti. Românii s-au deşteptat după cele petrecute 

în 1848-1849, după tragediile de la Ip şi Trăznea din 1940, după evenimentele petrecute în 

1990 la Târgu Mureş, motiv pentru care trebuie să ne cunoaştem bine cele trei momente ale 
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istoriei menţionate mai sus. Prin toate mijloacele încearcă să aducă în prim plan, efectele celor 

trei momente ale istoriei: consecinţele revoluţiei paşoptiste, atrocităţile comise în 1940 şi 

focarele mocnite în timpul totalitarismului, aprinse după evenimentele din decembrie 1990. 

 În lucrare s-au urmărit mai multe obiective prioritare: scoaterea la lumină a 

principalelor aspecte în ordine cronologică a revoluţiei de la 1848-1849, din ţinutul Sătmarului; 

prezentarea unor clişee din punctele ferbinţi ale zonei cercetate din acea perioadă, solidaritatea 

populaţiei minoritare ungureşti cu majoritatea românească din ţinutul Sătmarului, rolul presei 

din preajma revoluţiei şi după revoluţia din 1848-1849, prezentarea statistică a comunităţii 

româneşti din Sătmar din  timpul şi după revoluţia de la 1848-1849.  Implicarea preoţilor în 

desfăşurarea evenimentelor au fost urmărite pe tot parcursul lucrării. N-au fost uitate suferinţele 

celor asupriţi  de  propietarii de pământuri din ţinutul Sătmarului. Din documentele cercetate 

s-a urmărit evidenţierea pierderilor materiale şi umane din rândurile populaţiei româneşti  și 

ungurești din acest ţinut. Consecinţele maghearizării forţate în spaţiul multietnic al Sătmarului, 

zbaterea unor personalităţi de-a scăpa de acest fenomen este un alt obiectiv pe care l-am 

considerat important în viaţa locuitorilor. Consecinţele celor  implicaţi în viaţa comunităţii 

după încheierea revoluţiei de la 1848-1849.  

 S-a urmărit în mare măsură aspectele pozitive din viaţa comunităţi româneşti în speciale 

după revoluţia de la 1848-1849. S-a evidenţiat în lucrare condiţiile eliberării din iobăgie a 

românilor şi maghiarilor din ţinutul Sătmarului. Paşi parcurşi în structura demografică într-un 

spaţiu multietnic şi multiconfesional, raportul dintre populaţia majoritară românească şi 

celelalte etnii din zonele limitrofe. O importanţă deosebită i-a fost dată organizării din punct 

de vedere religios a cultelor din ţinutul Sătmarului cu precădere cel greco-catolic şi ortodox,  

rolul important al preoţilor în păstrarea indentităţii: confesionale, lingvistice şi a culturii 

tradiţionale din Sătmar. N-au fost neglijate organizarea şi desfăşurarea reţelei şcolare din 

ţinutul Sătmarului, făuritori de adevărate societăţi de lectură în graiul românesc. Relaţia dintre 

preot, şcoală şi comunitate pe deoparte şi administraţia locală au progresat în timp într-un mod 

pozitiv, datorită insistenţelor unor personalităţi, care azi sunt date uitării.   

 Toate capitolele şi subcapitolele aceste lucrări au la bază cercetarea documentelor 

oferite publicului şi specialiştilor. Anexele acestei lucrări scot la iveală corectitudinea şi modul 

de înterpretare al acestora de către autorul lucrării ilustrând în acest mod trecutul românilor din 

ţinutul Sătmarului. Trebuie remarcat un aspect inedit al perioadei istorice puse-n discuţie: 

solidaritatea dintre români şi unguri aflaţi în faţa urgiei. Sătmarul vremurilor paşoptiste 

cunoaşte trei poli ai rezistenţei: cel al românilor de la Medieşu Aurit,  cel al ungurilor de la 

Hodod şi cel al localităţilor din zona Careiului în care românii şi ungurii au trăit secole de-a 

rândul împreună.  

 Viaţa acestor locuitori  dusă în timpul şi dupa revoluţia din 1848-1849, din anumite 

puncte de vedere are reflecţie până în zilele noastre.  Cunoaşterea de către generaţiile viitoare 

ale aspectelor petrecute în timpul revoluţiei de la 1848, dar mai ales din timpul războiului civil 

din 1849 din Transilvania, în special din Sătmar sunt necesare prin prisma evitării unor 

asemenea evenimente. Dimensiunile acelor evenimente petrecute atât prin fapte cât şi prin 
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discursuri aduse până în zilele noastre prin mass - media şi alte mijloace de comunicare fac să 

ţină mereu trează populația din Sătmar. 

 Capitolul II, Aspectele geografice şi istorice ale Regiunii de Nord, inclusiv ale „părţilor 

ungurene”, în perioada anilor 1848-1849, sunt prezentate situația existentă în perioada 

cercetată din punct de vedere cadastral, precum și modul de organizare politico-administrativ 

a spațului cercetat. 

 Capitolul III,  Scurtă incursiune istorică privind rolul presei din preajma şi după anul 

1848, în acest capitol am abordat o tematică extrem de importantă în configuraţia revoluţiei 

inainte şi după anul 1848-1849 din Sătmar. Rolul presei din acest spaţiu, legăturile prin 

corespondenţă a cărturarilor şi preoţilor cu publicaţiile apărute în zonele limitrofe, părţilor 

ungurene au dus la cunoaşterea pulsului evenimentelor dinaintea declanşării acestora, în 

timpul şi după încheierea procesului revoluţionar. Presa apărută-n Transilvania şi cunoscută 

în spaţul sătmărean a format caractere în lupta angajată pentru scuturarea jugului asupritor, 

a păstrării indentităţii naţionale. 

 Fiecare publicaţie apărută în acea perioadă a fost pusă în slujba idealului naţional. 

Fiecare colaborator din părţile sătmărene a fost un luptător politic, un combatant în lupta pentru 

libertatea şi unitatea naţională. Conveţuirea interetnică în spaţiul sătmărean, evidenţierea prin 

articolele publicate de către corespondenţii sătmăreni a situaţiei existente, frământările dintre 

clase erau scoase în evidenţă prin strădania celor care aveau puterea şi curajul să prezinte 

comunităţii realităţile în care trăiau. Rolul publicaţiilor lui George Bariţiu, apărute şi distribuite 

în toată Transilvania, inclusv în părţile sătmărene n-au făcut altceva decât să menţină 

comunitatea trează cu mersul evenimentelor. Publicaţiile au fost liantul dintre tribuni şi masele 

populare.  Gazetele transilvane au fost singura poartă spre lume prin care corespondenţii 

sătmăreni comunicau mulţimii situaţia existentă în acest spaţiu. 

 Capitolul IV. Ţinutul  Sătmarului  în perioada premergătoare revoluţiei de la 1848- 

1849, am abordat unele aspecte stric referitoare „părţilor ungurene” privind situaţia din toate 

punctele de vedere premergătoare revoluţiei de la 1848-1849: răspândirea veştilor privind 

întâlnirile de la Blaj, situaţia creată în zonele limitrofe comitatului Sătmar, măsurile luate de 

autorităţi privind restricţiile impuse maselor, represiunile luate de autorităţi, rolul preoţilor adus 

pe tot parcursul procesului revoluţionar din Sătmar, participarea delegaţiei sătmărene la Blaj şi 

consecinţele tuturor acestor aspecte. 

 Capitolul V. Sătmarul în contextul marilor evenimente ale anului 1848,  abordează 

aspecte ale situaţiei existente în acel moment în cele trei spaţii: european, transilvan şi 

sătmărean. Trecut sub negura uitării, anul 1848 e amintit doar de cercetători în lucrările lor. 

Evenimentele petrecute la 1848 în istoriografia europeană sunt punctate uneori tendenţios. În 

special istoriografia maghiară ne prezintă o altă faţă a evenimentelor denaturând adevărul 

istoric. Mai mult, documentele existente în arhivele ungureşti câte au mai rămas nu sunt puse 

la dispoziţia publicului. Circulaţia cărţilor vechi în spaţiul european e greoaie. 
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 Mişcarea revoluţionară la nivel european a fost creată din diferenţa din punct de vedere 

politic, economic, şi social dintre statele existente la acea vreme în Europa. Nemulţumirile 

acumulate datorită unor abuzuri, nelegiuiri şi erori politice au produs scânteia revoluţionară  

care a cuprins repede întreaga Europă. Principalele capitale europene erau împânzite de 

revoluţionari care îşi prezenta ideile comune pentru „libertate, egalitate şi frăţietate”. Asuprite 

de imperiile hasburgic, ţarist şi otoman neamurile se luptau pentru cucerirea independenţei şi 

formarea de state naţionale.  

 Poziţia Ungariei era diferită faţă de principalele puncte ale revoluţiei  din alte state 

europene. Ungaria îşi dorea integritatea totală, asigurarea folosirii absolute a limbii maghiare 

fapt la care  râvneşte  până în zilele noastre.  Scopurile generale revoluţiei la nivel european 

indiferent în ce programe au fost incluse, au avut un caracter unitar. Toate au derivat din 

concepte colective sociale şi naţionale ale aceluiaş neam. 

 Procesul revoluţionar transilvan în special cel din Transilvania de Nord, din perioada 

revoluţiei paşoptiste trebuie să avem în vedere condiţiile social-politice şi economice, 

premergătoare actului revoluţionar începând cu a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Facem 

acestă cuvenită precizare întrucât acest nordic spaţiu transilvan, inclusiv „părţile ungurene” au 

unele particularităţi geografice, administrative şi social-economice total diferite de cele ale 

principatului Transilvania. Toate aceste cauze vin să întregească cauzele generale care au stat 

la baza declanşării evenimentelor revoluţionare, anului ale 1848. 

 Saţiul nordic transilvan, împărţit din punct de vedere administrativ în comitate şi 

districte. În asemenea condiţii ţinutul Sătmarului aparţinea Ungariei, lupta românilor pentru 

libertate se adânceşte tot mai mult. Vestea abolirii iobăgiei a cuprins întreaga Transilvanie, dar   

reformele iniţiate de revoluţionarii unguri urmăreau doar interesele maghiarimii, nu ale  

naţiunilor existente. Au urmat represalii asupra celor care se-npotriveau noilor stări de lucru. 

Nobilimea maghiară îşi dorea cu orice preţ unificarea Ungariei cu Transilvania. Cu toate că 

ideea unităţii naţionale a românilor a fost auzită puternic pe Câmpia Libertăţii de la Blaj, acest 

fapt „Vrem să ne unim cu ţara” s-a împlinit abia peste câteva decenii. Ecoul ideii unităţii 

naţionale exprimate la Balj n-a trecut neobservat în „părţile ungurene”,  ideile cuprinse în 

programul revoluţiei au pătruns adânc in sufletul românilor din ţinutul Sătmarului, acestea fiind 

aduse de către românii din Sătmar care au participat la Adunarile de la Blaj, dar şi prin 

periodicile vremii. 

 Primăvara libertăţii românilor din Sătmar a fost umbrită de acte de teroare: bătăi, 

întemniţări, spânzurători, etc. Răzvrătirea maselor populare indiferent de naţionalitate din 

Transilvania au dus la confruntări cu armata maghiară. Toamna sângeroasă din1848 a declanşat 

războiul  civil din1849. Planul naţional pentru apărarea drepturilor românilor cu arma-n mână 

prinde contur la care se alătură naţiunile conlocuitoare. Adunaţi pentru a treia oară la Blaj 

românii nu recunosc unirea principatului Transilvania cu Ungaria. Lupta pentru instituirea 

administraţiei româneşti continuă.  Prin dimensiunile din punct de vedere geografic, prin 

perioada de timp, prin violenţele săvârşite, prin sacrificiul uman şi material românii 

transilvănenii au scris o pagină glorioasă în istoria  neamului românesc.  
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 Românii din Sătmar n-au stat nepăsători la tot ce se petrece în Europa şi Transilvania, 

astfel, că unele din componentele programului revoluţionar au avut un caracter specific locului, 

acestea au contribuit împreună, regăsindu-se în  voinţa participanţilor exprimată în Adunările 

de la Blaj. Documentele existente reflectă acest fapt. Situaţia creată în Sătmar şi împrejurimile 

acestuia au dat semne de nelinişte în rândul autorităţilor de teamă că nu vor putea stăpânii furia 

maselor. Vin semnale din partea autorităţilor centrale privind preîntâmpinarea unor 

nemulţumiri în sânul maselor. Protestele românilor din Medieşu Aurit ale ungurilor de la 

Hodod, solidaritatea dintre români şi unguri din  alte localităţi ale Sătmarului în fruntea cărora 

s-au evidenţiat unii preoţi şi  credincioşi din parohiile acestora. În acest sens stau dovadă 

anexele acestei lucrări.   

 Capitolul VI, Românii din Sătmar implicaţi în revoluţia paşoptistă  Români  din Sătmar 

implicaţi în revoluţia paşoptistă. Acest capitol cuprinde  subcapitole distincte: focarele ţăranilor 

români de la Medieşu Aurit,  acţiunile ţăranilor maghiari de la Hodod şi solidaritatea dintre 

români şi unguri în ţelul lor comun: desfinţarea iobăgiei, alături de alte cerinţe ale 

protestatarilor. 

 Capitolul VII, Pleiada unor sătmăreni ridicaţi din anonimat la rang de conducători a 

mişcărilor revoluţionare locale.  Plângerile repetate ale clasei asuprite n-au fost soluționate de 

factorii de decizie. Acest aspect a dus la ridicarea din rândul mulțimii a unor lideri capabili să 

soluționeze problemele maselor răsculate. Au fost cazuri în care acești lideri au sfârșit tragic 

datorită unor trădări. 

  Capitolul VIII. Prezenţa sătmărenilor la Adunările de la Blaj.  În acest capitol am tratat 

fruntaşii  mişcării naţionale a românilor sătmăreni din perioada paşoptistă participanţi la 

Adunările de la Blaj. Precizez că eforturile românilor sătmăreni precum şi evoluţia tuturor 

mişcărilor desfăşurate în ţinutul Sătmarului din perioada paşoptistă n-au fost izolate, ci au facut 

parte din climatul  luptei naţionale a românilor din secolul al XIX-lea.  Preocupările 

intelectualilor români din Sătmar care au fost mânaţi de înaltul patriotism, exponenţi ai dorinţei 

tuturor românilor din comitatul Satu Mare. Documentele vremii confirmă prezenţa la Adunările 

de la Blaj a  protopopilor: Petru Bran, un sătmărean ilustru în procesul revoluţionar, apoi Ioan 

Pop Sudureanu, militant de seamă a popularizării hotărârilor adoptate la Adunarea din 3/15mai 

de la Blaj;  Dumitru Coroianu prezenţă activă printre delegaţii sătmăreni preotul Ioan Costea 

din Supuru de Sus participant la primele două adunări, Gheorghe Filep, preotul Ioan Galu  

voluntarul în oastea lui Avram Iancu - conducătorul de ceată Grigore Bereş cu toţii port drapel 

al luptei pentru libertate naţională 

 Capitolul IX, Rolul determinant al vicarului Alexandru Şterca Şuluţiu înainte şi după 

evenimentele anilor 1848-1849, în ţinutul Sătmarului. Acest capitol cuprinde subcapitole în 

care sunt prezentate contribuția și rolul determinant al vicarului Alexandru Șterca Șuluțiu în 

toată perioada mișcării revoluționare din ținutul Sătmarului. Implicarea în procesul 

revoluționar prin  încercarea de împăcare a taberelor aflate în conflict, apoi demascarea 

abuzurilor săvârșite de autorități,  eșecul acestuia de-a întra în Dieta de la Pesta, a dus la 

neânțelegeri cu superiorii lui, cu toate acestea nu și-a pierdut încrederea în tineri, contribuind 

la solidaritatea dintre români și maghiari în țelul lor comun privind câștigarea unor drepturi.  
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 Capitolul X, Mişcările revoluţionare iau amploare. Recunoaşterea oficială a 

războiului civil. Subcapitolele acestui capitol sunt analizate pe baza unor documente privind 

teama autorităților despre procesul evolutiv al mișcării revoluționare din ținutul Sătmarului. În 

acest sens s-au instituit diverse instrumente de represiune: temnița, acastaurile, și măceluri. 

Organizarea unor adunari privind conștientizarea  maselor populare depre efectele și 

consecințele actului revoluționar a dus la solidaritatea celor asupriți. Autoritățile intră în panică, 

caută sub diferite forme învrăjbirea revoluționarilor. Sunt  aplicate măsuri dure împotriva 

răsculaților. Se încearcă o pacificare între părți, dar fără izbândă. Autoritățile sunt nevoite să 

recunoască războiul civil. Pierderile umane și materiale în ambele tabere sunt mari.  Intervenția 

armatelor rusești pune capăt conflictului.  
 

 Capitolul XI . Ecoul evenimentelor  petrecute  la 1848-1849, în Sătmar relatate de 

corespondenţii sătmăreni în presa vremii am prezentat corespondenţii sătmăreni de-a lungul 

vremurilor care au făcut posibilă cunoaşterea aspectelor petrecute în perioada paşoptistă a 

evenimentelor din acest spaţiu nord-vestic al ţării. Multe din articolele trimise din acest spaţiu 

de către cărturari români, adevăraţi patrioţi, reprezentanţi de seamă ai năzuinţelor tuturor 

românilor din comitatul Satu Mare au scos la iveală aportul autorilor acelor articole pe care l-

au pus la temelia culturii din perioada începutului modernizării acestui spaţiu aflat sub 

stăpânire. Însuşi George Bariţiu era preocupat de modul de promovare a limbii şi culturii 

româneşti din întregul Sătmar. Îndeplinesc  o îndatorire faţă de generaţiile viitoare prin 

prezentarea biografiilor acelor corespondenţi. Prin conţinutul scrisorilor adresate periodicilor 

lui George Bariţiu avem posibilitatea cunoaşterii unei perioade a gândirii  şi preocupărilor celor 

din Sătmar. Pătrunderea pe diverse căi a periodicilor lui George Bariţiu după revoluţia de la 

1848-1849, au dus la  schimbări majore atât pe plan politic dar mai ales cultural. Acest  fapt 

influenţează considerabil poziţia corespondenţilor sătmăreni. Schimbul de scrisori dintre 

George Bariţiu şi corespondenţii sătmăreni privind aspectele din timpul revoluţiei paşoptiste 

precum şi următoarele etape au scos la lumină o serie de completări privind aspectele petrecute 

în  zona Sătmarului. Din scrisorile primite de George Bariţiu privite din punct de vedere tematic 

se poate uşor observa şi contribuţia corespondenţilor sătmăreni, aşa că problemele existente în 

spaţiul românesc s-au delurat cu unele particularităţi  şi în ţinutul Sătmarului. Conţinutul 

scrisorilor corespondenţilor sătmăreni n-au făcut altceva decât să completeze aria plobematicii 

româneşti cu informaţii preţioase din aceste ţinuturi, contribuind astfel la bogatul tezaur 

cultural naţional. După  modul de adresare a corespondenţilor sătmăreni în scrisori  se poate 

deduce uşor relaţiile dintre fiecare corespondent şi George Bariţiu. Pentru  o cunoaştere mai 

detaliată a revoluţiei de la 1848, unii cărturari sătmăreni s-au adresat  publicaţiei „Familia” 

apărute la Oradea.  Distanţa faţă de unele localităţi în special din zona Careiului i-au determinat 

acest fapt, fiind într-un fel mai accesibile. Astfel vom întâlni nume noi care să reflecte prin 

creaţiile lor istorice sau literare aspecte din perioada revoluţiei de la 1848. 

 Capitolul XII. Revoluţia de la 1848, sursă de inspiraţie a românilor sătmăreni, 

oglindită în folclor şi literatura cultă, subcapitole acestui capitol trateză contribuţia cărturarilor 

sătmăreni având ca subiect al lucrărilor apărute,  revoluţia de la 1848-1849. Fiecare perioadă a 

istoriei îşi are manifestările ei bine conturate cu un anume scop, cu specificul impus de zona în 

care creatorul popular îşi duce traiul. Acest fapt nu e trecut cu vederea cu una cu două şi odată 

fixat în conştiinţa sa îl transmite generaţiei următoare prin viu grai. În asemenea împrejurări, 
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folclorul şi literatura română din Sătmar la 1848, cu toate cele întâmplate în acea vreme; bune 

dar mai ales rele  intră în circuitul creaţiei orale şi culte fixând etapizat în cele trei provincii 

româneşti interesul pentru patrimoniul cultural popular. Specialiştii au indentificat în parte 

specificul fiecărui provincii. Toate acestea marchează perioada pusă în discuţie prin diferite 

forme de exprimare ca o realitate istorică într-un spaţiu geografic al fenomenului. Făcând o 

radiografie asupra întregii arii geografice locuită de români  vom observa că influenţele străine 

nu au fost asimilate în totalitate datorită nesecatului izvor al culturii popular. Cărturarii 

Sătmarului se integrează în număr tot mai mare în procesul de dezvoltare a naţiunii şi implicit 

în lupta pentru libertate şi unitate naţională.  Încercările de-a edita o publicaţie a zonei 

Sătmarului sunt zădarnice, acest aspect se produce abia în perioada interbelică. Sprijinul unor 

publicaţii din zonele limitrofe Sătmarului e recepţionat cu satisfacţie de oamenii de cultură în 

special de preoţii. Paginile unor publicaţii din spaţiile limitrofe  certifică  contribuţia 

sătmărenilor preocupaţi de culegerea unor creaţii populare. Instutionalizarea unor Societăţi pe 

lângă unele instiuţii şcolare reflectă activitatea cărturarilor sătmăreni. Publicarea unor volume 

propii denotă că în Sătmar sunt procupări în redarea sub forma scrisă a creaţiei populare care 

are ca tematică revoluţia de la 1848. Cercetarea şi reactivarea în memoria colectivă a 

comunităţii a revoluţiei de la 1848 a eroilor acelor timpuri, legendele, creaţiile literare artistice 

este o datorie a tuturora pentru a le transmite generaţiilor viitoare.  

 Capitolul XIII. Consecinţele luptei revoluţionare în viaţa sătmărenilor  sunt prezentate 

principalele consecinţe ale eforturilor depuse de sătmăreni în luptă alături de toţi românii din 

toate provinciile româneşti, dovada că actul revoluţionar a avut un caracter unitar. Unele puncte 

ridicate în documentele programatice prezentate la Blaj şi dorite de masele populare din Sătmar 

au fost puse-n practică: preluarea de către iobaji şi jelerii eliberaţi a propietăţilor urbariale, 

desfinţarea vămilor interioare, liberul schimb comercial a dus o îmbunătăţire a vieţii 

sătmărenilor. În plan religios sau făcut paşi importanţi. Încetinirea procesului de 

deznaţionalizare, înfinţarea de şcoli româneşti de toate gradele au dus la ridicarea gradului de 

cultură al maselor. În plan economic după Revoluţia de la 1848, a luat fiinţă o serie de unităţi 

bancare, sau înfiinţat fundaţii, iar pe lângă biserici sau creat anumite fonduri cu scop umanitar. 

Au luat amploare infiinţarea unor forme asoiciative pe lângă biserici care sprijineau 

funcţionarea acestora. Şcolile confesionale sunt deschise şi celor din medii sociale cu venituri 

mici. Impactul asupra populaţiei din Sătmar e cu mare rezonanţe în timp, încât unele consecinţe 

sunt vizibile până în zilele noastre.  De remarcat că azi când ne pândeşte fenomenul globalizării 

dar mai ales cel al regionalizării tot mai mulţi autori de monografii redau în paginile acestora 

aspecte uneori inedite din perioada Revoluţiei de la 1848-1849.  

 Capitolul XIV. Semne ale celor care sau jerfit pe altarele revoluţiei. Acest capitol 

cuprinde unele semne ale recunoştinţei celor care cu preţul vieţii s-au ridicat la luptă împotriva 

nelegiuirilor de tot felul. Evocarea procesului revoluționar în monografiile locale, redarea 

notelor paleografice de pe cărțile bisericești, sau unele aspecte din presă vremii cu diferite 

ocazii și în special în presa  postdecembristă, sunt modalități prin care tânăra generație trebuie 

să le știe, spre a nu se mai repeta. 

 Capitolul XV. Concluzii  - privite, duc cercetările la mai multe puncte importante a 

lucrării: revoluţia de la 1848, reflectă un aspect crucial al neamului românesc, iar sătmărenii 
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au fost prezenţi în toate etapele revoluţiei. S-au implicat activ în desfăşurarea evenimentelor 

chiar cu preţul vieţii. Revoluţia de la 1848-1849 din „părţile ungurene” este parte integrantă a 

revoluţiei române. Momentul revoluţionar paşoptist a dus la tensiuni în relaţiile interumane 

dinTransilvania şi implicit din Sătmar. Eforturile colaborărilor în presă din perioada paşoptistă 

a dat roade. Emanciparea maselor au dus la schimbări radicale în structurile administrative, 

politice şi culturale. Apariţia noilor structuri au dus la reorganizarea  societăţii într-o societate 

nouă, clădită prin eliminarea vechilor structuri. Apariţia noilor forme de propietate a dus la 

diversificarea modului de manifestare a forţei de muncă şi viaţă. De la agricultură,  singura 

sursă de existenţă s-a ajuns la o multitudine de meserii, astfel ducând la dezvoltarea comerţului 

în zonă.  

 Capitolul XVI. Bibliografie selectivă, lucrarea cuprinde sursele inedite și edite, volume, 

studii, articole,  reviste,  și alte  documente prezentate intr-un mod cronologic în raport cu 

tematica prezentată, din care rezultă sursele de cercetare pentru tema supusă dezbaterii. 

 CapitolulXVII. Anexe explicative şi ilustrative prin care susţin unele puncte de vedere 

cuprinse în lucrare din diferite surse edite însoţesc conţinutul lucrării. Documentele, fascimil-

urile vizeză tematica lucrării. Anexele conţin o multitudine de date, informaţii inedite şi edite, 

volume, ilustraţii, din zonă Sătmarului a perioadei investigată. Anexele parte integrantă a 

lucrării aduc lumină în elucidarea perioadei de la 1848-1849, pentru  cunoaşterea istoriei 

românilor din acestă parte de ţară fapt ce duce eliminarea unor aspecte negative din perioada 

supusă cercetării. Cunoaşterea istoriei, a cronologiei etapelor Revoluţiei din „părţile ungurene”  

e un pas important, dar necesar pentru istoriografie. Perioada supusă analizei trebuie cercetată 

în continuare, întrucât mai sunt multe necunoscute. Cunoaşterea adevărului duce la 

înbunătăţirea relaţiilor dintre români şi unguri în ținutul Sătmarului. 
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