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Eroi din Bihor în războiul sfânt (1) 

Col. r. Dr. Constantin MOȘINCAT 
 
Am ajuns să vedem îngropat gândul nostru 
Având viziunea clară a scenelor de război măreţe şi a jertfelor de sânge, aduse de pe toate câmpiile 

Europei de cătanele române, în scene povestite de 
vre-un întârziat martor ocular, părtaş la lupta 
surdă pentru existenţă, din Marele Război şi 
Clocotul de revoltă, care se frângea neputincios în 
genuna sufletului nostru sub cnutul zbirilor 
muscali, - OSTAȘUL a ştiut să iubească cu 
înduioşare şi înfrigurare PATRIA ROMÂNĂ.  

Astfel, l-a perceput George Coșbuc, cel care 
a evocat din trecutul neguros umbrele măreţe ale 
celor care de vorbă cu Îngerul Morții or fi zis, ca 
bătrânul sfetnic al Înțeleptului Solomon, „vreau să 
mai trăiesc!” 1 Ei nu au apucat! 

Erau printre ei tinerii, din Bihorul lui 
Menumorut, care au ajuns prin stepele întinse ale 
Rusiei sovietice, să împlinească acel „VĂ ODON 
TRECEȚI PRUTUL!”, fără alt gând decât acela de 
așterge urma de rușine și umilire a ultimatumului 
din 26 iunie 1940, și ocuparea pământul românesc 
al Basarabiei și Bucovinei. Au căzut la DATORIE, iar 
urma lor a fost acoperită cu un petic de hârtie, dacă 
familia a fost norocoasă, sau pur și simplu declarați 
dispăruți pe front2. 

Ne-am propus o reconstituire a traseului 
biografiei militare, după consultarea unor 
documente de arhivă, încă nevalorificate, cu privire 
la soarta unor ostași recrutați din Bihor, repartizați 
la diferite unități militare. Cum a fost soarta lor 
urmărită de umbra morții, precum în povestea cu 
Îngerul morții, a lui Ceorge Coșbuc, vom vedea, nu 
din basm ci, din conținutul unor documente seci și 
reci, încă nepublicate. 

Cu mențiunea de început că, după Diktatul 
de la Viena, din 30 august 1940, Cercut Teritorial 
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Bihor, a fost evacuat din Oradea la Beiuș, de unde s-a purtat toată corespondența cu unitățile militare și  
familiile celor plecați pe front. 

Am selectat pentru exemplificare 
acele documente din acuratețea 
cărora se poate descifra soarta celui 
în cauză. În unele situații nu avem 
decât situații statistice sau tabele 
nominale de eroi din diferitele 
comune, ori sate din Bihor. Eroul 
fruntaș Oros Florian, contingentul 
1929, din Ciumeghiu, căzut pe front 
pentru pensionarea urmașilor 
acestora. Părinții din Căbești ai 
Soldatului Driha Dumitru, se 
interesau de soarta fiului lor de la R. 
3VM. Pentru frunașul Birta Teodor, 
contingent 1933, de la Regimentul 85  

 Infanterie se comunica 
certificatul de deces. Primăria 
Buntești comunica numele „eroilor 
morți în războiul din 1941 din satle 
comunei astfel: caporal Țurcaș 
Traian, R. 1 I.F., mort pe 26 iulie 1941, 
în spitalul din Cahul (Basarabia), 
soldatu Buz Alexandru, din Poieni de 
Sus, recrutat la B. 7 Adm., mort 22. 01 
1942, Cherci, Rusia.  Soldatul Gavra 
Gavril, din Poieni de Jos, recrutat la R. 
83 I., a căzut la datorie pe 20 iunie 
1942, la Salonchino (Rusia). 

Pretura Ceica înainta un tabel 
cu 35 de poziții de eroi căzuți de pe 
raza sa în stepele rusești.  

Tabelul întins pe 5 pagini de la 
Beiuș avea un total de 114 nume de 
eroi morți. Pretura Ciumeghiu, sub 
semnătura și ștampila lui Silviu 
Andru, înainta, pe 2 ianuarie 1943, un 
tabel cu 51 nume de eroi pentru a se 
reconstitui drepturile cuvenite 
urmașilor celor „căzuți la datorie”3. 
Notarul Tr.Marele, din Dumbrăvița de 
Codru, trimitea tabelul cu cei 11 flăcăi 
ce nu s-au înapoiat de pe frontul din 
Rusia, și despre care aveau informația 
că sunt „morți la datorie”. 

Din vizionarea tabelelor 
rezultă că cei căzuți făceau parte din 
Regimentele 83 și 85 Infanterie (ca de 
exemplu soldatul Pașcodea Teodor), Batalioanele 6, 7, 9 și 21VM, 6 Tn M., B.  „Moți” Avram Iancu, 
Regimentul 1 și 2 I. Fortificații, căzuți în: Caucaz, Malaia-Belejovca, Cazinți, Incești, Lipca Varaina, 
Groslibentain, Belecsarka, Sevastopol, Fredenthal, Beketovka, Greușino, Odesa, Grușina, ș.a..  
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Anexe: 
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