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 Manifestările și proiectele 

dedicate Centenarului Marii Uniri 

păreau să se fi încheiat la sfârșitul 

anului trecut odată ce și entuziasmul 

din săptămânile anterioare zilei de 1 

Decembrie 2018 începea să fie înlocuit 

la nivel instituțional dar și colectiv cu o 

oarecare blazare. Domnul Daniel 

Lăcătuș se încăpățânează să 

demonstreze că mai există viață și 

dincolo de moarte, că în ciuda bogatei 

producții istoriografice din ultimii ani 

(care a atins apogeul în cursul anului 

2018) pe marginea Primului Război 

Mondial și a Unirii de la 1918, mai 

rămân suficiente pete albe pe harta 

cunoașterii tuturor detaliilor referitoare 

la cei patru ani de război și la evoluțiile 

istorice locale din Transilvania în 

preajma Unirii. Scriitor, jurnalist și 

istoric totodată, autorul ne propune 

prin această lucrare care îmbină 

analiza, interpretarea, sinteza și 

editarea de documente o imagine de 

ansamblu asupra realităților specifice 

orașului Călan și localităților 

învecinate: Batiz, Grid, Nădăștia de 

Jos, Ohaba Streiului, Sâncrai, 

Sântămăria de Piatră, Strei, Strei-Săcel, 

Streisângeorgiu, Valea Sângiorgiului. Accentul documentar cade pe restituirea actelor fundamentale 

ale deciziilor și reprezentărilor respectivelor localități la mărețul act de la Alba Iulia de la 1 

Decembrie 1918. O evaluare cu caracter de generalitate care se impune a fi enunțată încă de la 

început este aceea că autorul a alocat problematicii unirii cel mai întins spațiu. Și este firesc. De 

altfel, domnul Daniel Lăcătuș și-a fundamentat interpretările, alături de o consistentă și relativ 

actualizată literatură istoriografică de specialitate, și pe o amplă documentare în arhivele de la Alba 

Iulia și Deva. Nu lipsesc din notele de subsol lucrări cu caracter memorialistic, cărți și articole din 

primele decenii ale secolului trecut, astfel încât autorului pare că nu i-a scăpat nimic din ceea ce era 

esențial pentru buna informare asupra evoluțiilor locale.  

 Așa cum ni se întâmplă din când în când în munca de cercetare, norocul de a descoperi 

manuscrise, scrieri, scrisori sau documente inedite cu mare valoare istorică, i-a surâs și domnului 

Daniel Lăcătuș, care s-a aflat sub zodia Fortunei și a intrat în posesia temporară a unui manuscris ce 

relatează o poveste de viață, o interesantă experiență biografică din timpul Marelui Război. Este 

vorba de poemul manuscris al lui Moisă Ocolișan, cu origini familiale în zona aflată sub observație, 
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manuscris care se păstrează în arhiva urmașilor. Autorul manuscrisului, acest soldat din armata 

austro-ungară care a luptat timp de aproape trei ani și în Galiția, relatează într-o manieră literară 

frustă ceea ce a trăit el în cumplitul război în care s-a aflat ca simplu participant. Primul Război 

Mondial a generat la nivelul conștiinței și memoriei istorice colective o emulație în redactarea de 

memorii, poeme, scrisori private etc. care prin valorificarea ulterioară s-a tradus în practică într-o 

imensă producție istoriografică în primul rând dar cu suficiente valențe literare, antropologice, 

filosofice, artistice în cuprinsul multor creații. 

 Demersul domnului Daniel Lăcătuș este meritoriu și din punctul de vedere al recuperării 

istoriei locale și regionale. Adeseori lucrările de sinteză suferă de lipsa de perspectivă de la nivelul 

unor unități administrativ-teritoriale mici, ceea ce conduce uneori la enunțarea unor aprecieri cu 

caracter de generalitate ce estompează diversitatea specificului local. De această dată, reconstituirea 

sintetică a principalelor evenimente istorice petrecute în epoca modernă la nivelul celor peste 10 

entități de habitat (începând cu efectele zonale ale Răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan, continuând 

cu Revoluția de la 1848-1849, cu dezvoltarea instituțiilor culturale și naționale din deceniile 

premergătoare Unirii, pregătirea și înfăptuirea mărețului act de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia 

dar și evoluțiile din primul deceniu interbelic) demonstrează cum microzonele din Transilvania au 

cunoscut o încadrare firească în principalele tendințe manifeste la nivelul întregii provincii.  

 În cuprinsul lucrării domnului Daniel Lăcătuș se regăsesc mii de nume din cele 13 localități 

studiate, până mai ieri „iluștri anonimi”, cunoscuți doar de familiile lor și eventual de o parte dintre 

consăteni. Acum, ei intră în istorie iar cei care vor realiza în viitor monografiile sătești nu vor mai 

putea să facă abstracție de acești eroi locali, participanți tăcuți de cele mai multe ori la marile 

evenimente din anii 1914-1918 care au schimbat nu numai soarta Transilvaniei, dar și a lumii. În 

concluzie, avem în față o lucrare onestă, documentată și necesară pentru cunoașterea istoriei locale 

și naționale, autorul ei binemeritând respectul și aprecierea contemporanilor. 

   
 


