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CÂTEVA DATE PRIVIND CEL MAI VECHI TRICOLOR
ROMÂNESC DIN ZARAND (1869)

Cercetãrile întreprinse în diverse instituþii, biserici, case parohiale, ºcoli continuã sã ne rezerve
unele descoperiri deosebit de valoroase pentru istoria culturalã ºi spiritualã a poporului român. Una
dintre cele mai importante descoperiri fãcute de cãtre noi, în vara anului 2004, a fost un steag tricolor
confecþionat în anul 1869, pe care-l considerãm una dintre cele mai valoroase piese. Descoperirea, de
fapt redescoperirea acestui tricolor românesc, a avut loc în cadrul bisericii ortodoxe din satul Criºan
(comuna Ribiþa), judeþul Hunedoara.

Satul Criºan (care pânã în anul 1930 s-a numit Vaca) a mai oferit ºi alte asemenea surprize
arheologilor sau istoricilor care au pãºit pe acolo în decursul anilor. În anul 1934, reputatul istoric dr.
Ioan Lupaº a întreprins în satul Criºan o cercetare pentru culegerea unor date privind Rãscoala din
1784, în special despre unul dintre conducãtorii ei, Gheorghe Criºan, nãscut în acest sat.� Istoricul
Ioan Lupaº a sosit în sat în ziua de luni, 18 septembrie 1934, fiind însoþit de profesorii Liceului
„Avram Iancu” din Brad, dr. Ioan Radu ºi Dumitru Rusu.� A fost vizitatã ºcoala ºi „biserica, unde a
cercetat cãrþile vechi de se aflã în bisericã, de pe la 1708 începând”�. De asemenea, au vizitat
monumentul lui Criºan, operã a sculptorului Marcel Olinescu, inaugurat în anul 1929, în urma unei
colecte organizate la nivelul întregii þãri.

Istoricul Ioan Lupaº s-a interesat ºi de familia lui Gheorghe Criºan în vederea obþinerii de noi date
pentru cartea „ce Domnia Sa o va scrie pentru serbãrile ce se vor þine în toamna anului 1934, când se
împlinesc150 de ani de la revoluþia lui Horia”�. Cu aceastã ocazie, istoricul a mai aflat cã încã se mai
pãstra casa pãrinteascã a eroului, deºi refãcutã (dupã incendiul care a distrus-o parþial în timpul
Revoluþiei din 1848, în urma aprinderii satului de cãtre trupele represive maghiare pãtrunse pe Valea
Criºului Alb). A publicat imaginea casei în cartea sa Rãscoala þãranilor din Transilvania la anul 1784�.
Pe baza acestei imagini s-a trecut la refacerea Casei memoriale Criºan, inauguratã la 4 noiembrie 1979�.

O altã importantã descoperire a fost legatã de existenþa unei vechi mãnãstiri ortodoxe care a
funcþionat aici vreme de peste douã secole. La insistenþele noastre, în vara anului 1990, un grup de
arheologi de la Cluj, Bucureºti ºi Deva a efectuat un sondaj pe locul indicat de toponimul „La
Mãnãstire”, aflat în apropierea hidronimului „Pârâul Mãnãstirii”.� În campania din anul urmãtor a
fost dezvelit întregul complex mãnãstiresc, ridicat în mai multe etape, începând din ultima parte a
secolului al XVI-lea. Importanþa descoperirii arheologice de aici a determinat Episcopia Ortodoxã a
Aradului ºi Hunedoarei sã treacã la reactivarea mãnãstirii, prin ridicarea unui nou edificiu a cãrui
piatrã de temelie a fost sfinþitã la 29 iunie 1992.

Revenind la steagul redescoperit de cãtre noi în vara anului 2004, trebuie sã menþionãm cã el a
fost gãsit în contextul strângerii unor date pentru întocmirea unei monografii a acestui sat istoric din
Zarand, în care s-a nãscut Criºan, cel de-al treilea cãpitan al Rãscoalei din 1784, alãturi de Horea ºi
Cloºca. Biserica în care s-a pãstrat steagul a fost construitã în anii 1844-1852 ºi a constituit unul
dintre obiectivele cercetãrii noastre. Au fost cercetate cu de-amãnuntul interiorul bisericii, turnul ºi
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mai ales podul. Aruncând o privire printre obiectele bisericeºti scoase din uz ºi depozitate aici, atenþia
ne-a fost reþinutã de un steag înfãºurat în jurul bãþului de lemn, având culorile roºu, galben ºi albastru.
Prima noastrã impresie a fost cã am descoperit steagul care a însoþit delegaþia comunitãþii Criºan la
Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.

Dar surpriza a fost totalã în momentul desfãºurãrii steagului, când am vãzut inscripþia de pe el.
Era un steag tricolor cu aproape 50 de ani mai vechi. Pe tricolor se aflã inscripþia „Trãiascã Dr. J.
Hodoºiu, 1869”�. Pentru publicarea sa, dar mai ales pentru descifrarea semnificaþiei acestei date, am
început o cercetare a tuturor surselor posibile pentru a afla cãrui eveniment important i-a fost dedicat.
Toate relatãrile documentelor de arhivã, presã sau memoriale ne indicã faptul cã cel mai important
eveniment din Zarand, din cursul anului 1869, a fost deschiderea cursurilor Gimnaziului
greco-ortodox din Brad.

În ceea ce priveºte personalitatea dr. Iosif Hodoº, contribuþia sa la dezvoltarea culturalã ºi a
învãþãmântului din Zarand este pe deplin cunoscutã. În acþiunea pentru înfiinþarea acelui gimnaziu Iosif
Hodoº a jucat un rol de frunte între intelectualii români ai Zarandului. El ridicã problema înfiinþãrii
ºcolii în cadrul adunãrii comitatului, ce a avut loc la 12 ianuarie 1862.	 Amintim cã dr. Iosif Hodoº este
cel care, în cadrul unor adunãri ce au avut loc la Brad (20 februarie), Bãiþa (4 martie) ºi Hãlmagiu (18
martie 1862), a determinat reprezentanþii a 92 de comune din Zarand sã ofere împrumutul de stat din
anul 1854 „spre formarea unui fond solid pentru gimnaziul gr. rãsãritean în Brad”�
.

În comisia ºcolarã a comitatului Zarand, din partea cercului Brad, a fost ales ºi preotul Ioan
Manea din Vaca.�� Dar cu toate eforturile depuse de elita politicã ºi intelectualã, aprobarea statutelor
noii instituþii de învãþãmânt a fost obþinutã abia la 14 iulie 1869. Dupã serioase pregãtiri, deschiderea
cursurilor a avut loc în data de 30 septembrie 1869.

Fruntaºii comunitãþii Vaca (azi Criºan), în frunte cu preotul Ioan Manea ºi judele (primarul) Ioan
Brana, au confecþionat steagul care i-a însoþit la acest important eveniment cultural. Ei au participat, în
anul urmãtor, ºi la inaugurarea festivã a gimnaziului, care a avut loc pe 21 mai 1870, eveniment la care
au luat parte toþi fruntaºii politici ºi intelectuali din Zarand ºi sute de þãrani din satele învecinate.�� Cu
acest prilej, dr. Iosif Hodoº, unul dintre principalii artizani ai înfiinþãrii gimnaziului, a vorbit celor
adunaþi pe tema: „Despre ºcoala la români în genere, ºi în special la românii din Zarand”��.

În anul 1872 steagul tricolor a mai fost purtat cu ocazia alegerilor de deputaþi. Protopopul
Zarandului, Nicolae Mihãlþian, invita toþi preoþii la o consfãtuire ce s-a desfãºurat în luna mai, în
casele preotului Tulea, îndemnând credincioºii sã se înscrie pe listele de alegãtori „fiindcã grea
rãspundere zace asupra Frãþiilor Voastre ºi toatã naþiunea se uitã asupra voastrã”��. Cu ocazia
consfãtuirii desfãºurate la Brad, în 1 iulie st.v., protopopul Zarandului le-a cerut tuturor „preoþilor sã
vie cu credincioºii la alegere, purtând pretutindeni steaguri naþionale”��. Dar momentul morþii lui
Avram Iancu, când a fost deschisã o anchetã a Ministerului de Interne maghiar pentru arborarea
steagului tricolor pe casa lui Ioan Simionaºiu��, a pus în alertã ºi locuitorii satului Criºan, care au luat
mãsuri deosebite pentru pãstrarea cu sfinþenie a acestui tricolor. Conform tradiþiei, el a fost ascuns în

6

Ioachim Lazãr

� Vezi p. 9, jos, dreapta.
	 Ioachim Lazãr, Învãþãmântul românesc din sud-vestul Transilvaniei, 1848-1883, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2002,

p. 254.
�
 Ioan Radu, Monografia gimnaziului gr. or. din Brad scrisã din incidentul jubileului de 50 de ani al gimnaziului, Orãºtie,

1920, p. 20.
�� Ioachim Lazãr, op. cit., p. 256.
�� Vasile Netea, Lupta românilor din Transilvania pentru libertatea naþionalã (1848-1881), Bucureºti, Ed. ªtiinþificã, 1974,

p. 321.
�� Ibidem.
�� Alexandru Fugãtã, Din trecutul parohiei Criºan, în protopopiatul Zarand, în „Telegraful Român”, nr. 60, 19 august 1933.
�� Ibidem.
�� Aurel Decei, Moartea ºi înmormântarea lui Avram Iancu în ancheta Ministerului Afacerilor Interne Regal Maghiar.

Documente inedite, în „Revista arhivelor”, 1973, LX, Supliment, p. 443.



partea superioarã a turnului bisericii pânã în toamna anului 1918, când a izbucnit revoluþia. Atunci el
a fost coborât ºi purtat în fruntea gãrzii naþionale române formate din foºti combatanþi ai Primului
Rãzboi Mondial ºi aflate sub conducerea lui Cor Tãnase.��

Deºi documentele cercetate pânã în prezent nu menþioneazã, credem cã steagul tricolor i-a
însoþit pe participanþii din sat ºi la Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.

Un alt moment important la care steagul tricolor a fost dus este cel al sãrbãtoririi centenarului
naºterii lui Avram Iancu, în anul 1924. Cu acea ocazie, cele mai vechi steaguri, dar ºi cele care luaserã
parte la Adunarea de la Alba Iulia, au împodobit poarta triumfalã ridicatã la Þebea pentru primirea
Majestãþii Sale Regelui Ferdinand ºi a Reginei Maria.�� Vechiul steag al comunitãþii Criºan a fost
aºezat atunci pe locul central al porþii triumfale. Apoi el a fost reaºezat la locul sãu în cadrul bisericii
din sat, amintind permanent credincioºilor despre mãreþele evenimente la care i-a însoþit pe
reprezentanþii comunitãþii.

Un alt moment, de astã datã critic, în existenþa tricolorului l-a constituit situaþia politicã gravã de
la sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, cu ocazia reîntoarcerii grosului trupelor sovietice de
pe front.

Grupuri izolate de soldaþi strãbãteau satele, confiscând animale ºi obiecte de prin gospodãriile
þãranilor, îmbãtându-se ºi jignind femeile. Trei soldaþi au ajuns ºi în satul Criºan, intrând în conflict
cu mai mulþi locuitori, în frunte cu preotul Tiberiu Perian�	, care luaserã apãrarea unor femei tinere
din sat. Se pare cã celor trei soldaþi le-a fost aplicatã o corecþie severã, întrucât a doua zi au revenit în
sat cu forþe sporite ca sã-l prindã pe preot. Acesta a fost anunþat de cãtre o femeie din sat, ºi sãrind pe
fereastrã ºi prin grãdini, cunoscând topografia locurilor, s-a refugiat în pãdurea dintre satele Criºan ºi
Ribiþa.

De acolo, îngrijorat de soarta steagului, a trimis vorbã unui copil din sat, fiul cântãreþului Ioan
Golda a Marinii, numit Viorel Ioan, sã ia steagul din bisericã ºi sã-l urce în turn, la vechiul loc de
pãstrare din perioada austro-ungarã.�
 Dupã acest episod, steagul a fost înfãºurat într-un material mai
rezistent ºi pregãtit pentru o mai lungã perioadã de pãstrare secretã, care a corespuns vremurilor
persecuþiilor comuniste dintre anii 1947 ºi 1964. Înainte de moartea preotului Tiberiu Perian, a fost
coborât ºi expus din nou în bisericã pentru puþin timp ºi apoi iar depozitat, împreunã cu alte obiecte
scoase din uz, în podul bisericii, unde l-am redescoperit în anul 2004.

ªi acum câteva consideraþii asupra vechimii ºi importanþei acestui tricolor românesc. Este
cunoscut faptul cã la Adunarea de la Blaj, din 3/15 mai 1848, culorile steagului purtat de români erau
roºu, alb ºi albastru��. Delegaþiei românilor trimise la Dieta din Cluj, în frunte cu episcopul Lemeni, i
s-a imputat de cãtre maghiari faptul cã românii au purtat steag „muscãlesc”��.

Oficializarea steagului României, având culorile roºu, galben ºi albastru, a avut loc sub domnia
lui Alexandru Ioan Cuza, la 1 septembrie 1863.�� Steagul României se compunea din cel al Moldovei,
având culorile albastru ºi roºu, ºi al Munteniei, ce avea culorile albastru ºi galben.�� De altfel, dubla
alegere a lui Alexandru Ioan Cuza a avut un puternic ecou în Zarand. Dintr-o scrisoare a lui Amos
Frâncu, trimisã din Baia de Criº lui Iosif Hodoº, la 14 martie 1861, aflãm cã la diferite serbãri se
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cânta, alãturi de „Deºteaptã-te române”, ºi „Hora Unirii” ºi „Marºul lui Cuza”.�� Deci nu este de
mirare cã steagul tricolor oficializat în România era cunoscut ºi românilor din Zarand.

Cert este cã tricolorul românesc redescoperit în biserica din satul Criºan din Zarand este cel mai
vechi cunoscut pânã acum în aceastã zonã ºi unul dintre cele mai vechi din întreaga Transilvanie. De
asemenea, steagul tricolor de la Criºan ne mai dovedeºte ºi puternicele ºi statornicele legãturi dintre
românii din Transilvania ºi fraþii lor de peste Carpaþi.��

Quelques dates concernant
le plus vieux drapeau tricolore de Zarand (1869)

Résumé

Dans le comble de l’église du village de Criºan (le département de Hunedoara) on a decouvert
accidentellement un drapeau tricolore datant de 1869. Le drapeau, ayant les couleurs rouge, jaune et
bleu, porte l’inscription „Vive J. Hodosiu, 1869”. Les villageois – leur prêtre en tête – ont porté ce
drapeau durant les élections de 1869 et à l’inauguration du lycée de Brad. Pendant la domination
hongroise le drapeau a été caché dans la tour de l’église.

En 1924, à l’occasion de la visite du Roi Ferdinand et de la Reine Maria à Þebea, pour le
centenaire de la naissance d’Avram Iancu, on a pavoisé de ce tricolore un arc de triomphe.

Ce drapeau, l’un de plus vieux de la Transylvanie, a été confectionné six ans après q’Alexandru
Ioan Cuza ait rendu officiel, le 1 septembre 1863, le tricolore comme symbole d’État de la Roumanie.
Les couleurs rouge, jaune et bleu font preuve de forts liaisons qui unissent les Roumains habitant les
versants des Carpathes.
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