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Volumul de faţă a putut fi tipărit prin contribuţia bănească 
nerambursabilă a Consiliului judeţean Harghita, pe baza Proiectului 
cultural ,,Zilele Miron Cristea”, ediţia a XVIII-a, Topliţa, 2015. El se 
difuzează gratuit autorilor comunicărilor cuprinse în volum şi, în 
măsura posibilităţilor, marilor biblioteci publice din ţară. 
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P R O G R A M 
  

Zilele ,,MIRON CRISTEA”, Ediţia a XVIII-a, Topliţa  
17 – 20 iulie 2015 

 
VINERI, 17 iulie: 

- Până la ora 19 primirea şi cazarea invitaţiilor 
- Vizitarea monumentelor istorice şi turistice ale municipiului Topliţa 

 

SÂMBĂTĂ, 18 iulie: 
 

     -   ora 9,30 - Deschiderea festivă a manifestărilor (Primăria Topliţa) 
                  -  Cuvântul de salut al Primarului, ing. Stelu Platon 
                  -  Cuvântul Prefectului, Adrian Jean-Andrei 
                  -  Cuvântul delegatului Consiliului Judeţean Harghita 
   

     -   ora 10,00 – Comunicări în plen: 
        - Dr. Stelian Gomboş: 90 de la înălţarea Bisericii Ortodoxe Române       
                                      la rangul de Patriarhie 
                  - Lazăr Lădariu, scriitor: Grigore Vieru şi „Limba noastră cea 
română”; 
                  - Acad. Vasile Tărâţeanu: Întâlnirile mele cu Grigore Vieru; 
                  - Prof. Ilie Şandru: Grigore Vieru, Cetăţean de Onoare al Topliţei 
        - „În aceeaşi limbă” – recital Nicolae Băciuţ, din lirica lui Grigore 
Vieru 
  

     -   ora 11,15: Lansări şi prezentări de cărţi 
 

 Ionel Simota: Cântare şi tăcere (versuri), Ed.Eurocarpatica, Sf. Gh.,   
2014; 
           Ionel Simota: Caligrafia iubirii (versuri), Ed. Eurocarpatica,  2015; 
           Virgil Pană: Ioan Cherejan – crâmpeie de cultură transilvană, Editura  
                               Ardealul, Târgu Mureş, 2014; 
          ANUARUL ARHIVELOR MURESENE -Serie nouă, Vol. III(VII) 2014  
            ARHIVISTI ARDELENI, Dicţionar biobibliografic, Coordonator Dr. Liviu 
Boar,   Editura  ”Petru Maior ” University Press, Târgu - Mures, 2014.  
          Ioan Dobrean: Singuraticul (roman), Editura Primus Roman, 2015 
          Nicolae Băciuţ: Pretexte şi contexte (publicistică), Ed. Nico,Tg. Mureş, 
2015 
          Teodor Ardeleanu: Revista ,,Familia Română” (Grigore Vieru); 
          Elena Condrei, Botoşani: Românismul – destin şi moştenire la  
Eminescu;  Interviuri cu Ilie Şandru, Editura Geea, Botoşani, 2015; 
          Tradiţie, Cultură, Spiritualitate în Deda şi împrejurimi, volumul I, 
Editura  Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2014, Ediţie îngrijită şi  prefaţă de dr. 
Florin   Bengean. 
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          Florin Bengean, Sfântul Ioan Gură de Aur Predicator Social, Casa de  
                             editură  „Mureş”, Târgu Mureş, 2015.  
            Florin Bengean, Suferinţa umană din perspectivă interreligioasă. 
Referiri generale la creştinism, iudaism şi islam, Casa de editură „Mureş”,  
Târgu Mureş, 2015. 
   Florin Bengean, De la suferinţă la desăvârşire, Casa de editură 
„Mureş”, Târgu  Mureş, 2015.  
   Ioan Torpan şi Delia Torpan – Du-te dor, cu dorurile, Editura Nico, 
Târgu Mureş,  
            Florean Bogdan(1876-1965) – memorii, coordonator - conf. univ. dr. 
Bogdan Grămescu; prefaţă – prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, Ed.Asociaţiunii 
Astra, Sibiu, 2014. 
           Marin Şara – Astra Reghineană – 140 de ani de la înfiinţare. Studii şi 
articole, ediţia a II-a, adăugită, Ed. Asociaţiunii Astra, Despărţământul Reghin, 
2014. 
           Despărţământul Reghin al Astrei (1874-1940), culegere de documente, 
întocmită de Dr. Liviu Boar şi Dr. Milandolina-Beatrice Dobozi, studiu 
introductiv de  prof.  Marin  Şara, revăzută, Ed. Asociaţiuii Astra, Sibiu, 2014. 
  Pamfil Bilţiu, Maria Biltiu, Crucea in patrimoniul spiritual al judetului 
Maramures, Baia Mare, Editura Eurotip, 2015.  
           Victoria Alexandra Filip- Umbrela Androginului (Versuri), Editura             
Eurocarpatica Sfântu-Gheorghe 2014 

                Ioan Lăcătuşu, Erich Mihail Broanăr-  Repere identitare româneşti din   
     judeţele Covasna şi Harghita, Editura Eurocaarpatica, Sf. Gheorghe, 2014 
                Profesioniştii noştri 15. Ioan Solomon,  magistrat, avocat şi lider al                         
românilor din Arcul Intracarpatic, la 60 de ani, ediţie îngrijită de Ioan Lăcătuşu şi 
Vasile Stancu, Editura Eurocarpatica, 2014 
                ACTA CARPATICA, Anuarul românilor din  sud-estul Transilvaniei, nr. 
I/2014, Ioan Lăcătuşu, redactor responsabil. 

           Ilie Şandru - Aşa a fost să fie… (roman), Editura Nico, Târgu-Mureş, 
2015; 
           ACTA  BACOVIENSIA  nr.10/2015, Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău.  
redactor-şef Vilică Munteanu. 
 
     ora 13,30 – In memoriam: Vasile Avram (1940-2002), cu paticiparea 
Feliciei Avram, soţia scriitorului şi a pr. Ioan Morar (Gherla), 
 

     ora 16,00 – Slujbă de pomenire la busturile lui Miron Cristea şi Grigore 
Vieru 
     ora 17,00 – Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice, cu secţiunile: 
                         I. Biserica Ortodoxă Română şi Miron Cristea; 
                        II. Grigore Vieru 80 
                       III. Istorie, Cultură, Civilizaţie românească. 
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DUMINICĂ, 19 iulie: 
 

  ora 9,30 – Vernisarea celor două expoziţii de artă plastcă: 
                             -Pictură şi grafică a Cenaclului Editor-Arte din Dorohoi 
(Aurelian Antal, Ciprian Voloc, Maria-Alexandra Ursache, Cirasela şi Ciprian 
Ailoaie); 
                             - Lucrări executate de elevii-membri ai cercurilor de Artă 
Plastică  de la parohiilor ortodoxe din Protopopiatul Topliţa 
 

 ora 11,00 – Excursie documentară în comuna Bilbor:  
                             - Prezentarea istorico-geografică a localităţii (prof. Vasile 
Stan) 
                             -Vizitarea localităţii şi a Bisercii ,,Sfântul Nicolae”, 
monument  istoric din sec.XVIII. 
           ora 16,00 – întoarcerea la Topliţa, cu un popas la Monumentul-mausoleu 
de la Gura Secului; 
 ora  18,00 – Discuţii, propunerii, concluzii. Încheierea manifestărilor 
 

LUNI, 20 iunie: 
  

  ora 9,30 – Participare la sărbătoarea hramului Mănăstirii Sfântul 
Ilie. 
                                                              *    *     *  



 8 

    SESIUNEA INTERNAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢFICE,  
                                           CU SECŢIUNILE: 
 
I. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ şi MIRON CRISTEA 
   
       Dr. Stelian Gomboş, Bucureşti: Biserica Ortodoxă Română are identiate   
               concretă şi autocefalie rodnică 
       Prof.univ.Dr. Ion Agrigoroaiei, Iaşi: Aniversarea unirii Transilvaniei cu  
               România în Senat (1932) 
        Dr. Adrian Deheleanu, Timişoara: Patriarhul Miron Cristea, aspecte ale  
               implicării în viaţa politică din România; 
         Cof.univ.Dr. Gheorghe Palade, Chişinău: Aspecte privind evoluţia 
Bisericii  Ortodoxe din Basarabia în perioada 1918 – 1940; 
         Pr. Ioan Morar, Gherla: Valenţe poetice la Elie  Miron Cristea; 
         Prof. Pamfil şi Maria Bilţiu: Motive de mare vechime în colindele 
maramureşene şi româneşti;  
         Dr. Alin Spânu, Bucureşti: Miron Cristea şi serviciile de informaţii... 
         Dr. Florin Bengean, Târgu Mureş: 60 de ani de la canonizarea                 
mitropoliţior Ardealului Ilie Iorest şi Sava Brancovici;de la canonizarea  
mărturisitorilor  Sofronie şi Visarion şi a mucenicului Oprea; 
          Dumitru Hurubă, Deva: Sfântul Pavel, un intrus printre apostoli?; 
          Dr. Elena Chiaburu, Iaşi: Încă o dată despre originea Mitropolitului     
               Gavriil Bănulescu-Bodoni;  
         Ioan Eugen Man, Târgu Mureş: Noi date privind construcţia Bisericii de  
               Piatră din Târgu Mureş; 
          Ilie Frandăş, Reghin: Cele mai vechi colinzi. 
          Dr. Lazăr Costel-Cristian, Toplița: Aspecte privind Biserica Ortodoxa 
Română din Covasna şi Harghita între 23 august 1944 și 6 martie 1945 

 
 
II. GRIGORE VIERU – 80 
 
 Aurelian Antal, Dorohoi: Ava Grigorie(poem); 
 Drd. Nicolae Băciuţ, Târgu Mureş: Grigore Vieru - prezentul continuu; 
 Lazăr Lădariu, Târgu Mureş: Grigore Vieru şi Limba Românească; 
 Dr. Nicolae Bucur, Miercurea Ciuc: 80 de ani de la naşterea poetului 
Grigore Vieru; 
 Acad. Vasile Tărâţeanu, Cernăuţi: Întâlnirile mele cu Grigore Vieru; 
 Dr. Stelian Gomboş, Bucureşti: In memoriam. Un interviu cu Grigore 
Vieru; 
  Dr. Ştefan Vodă, Constanţa: Aforistica lui Grigore Vieru; 
 Teodor Ardelean, Baia Mare: Grigore Vieru în paginile revistei 
,,Familia română”; 
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 Dr. Valentin Marica, Târgu Mureş: Poezia lui Grigore Vieru între Neam 
şi Dumnezeu 
          Prof. Corina Bărăgan-Sporea, Vama Buzăului: Vitregiile istorice care 
au dus  la crucificarea Basarabiei.           
          Prof. Ilie Şandru, Topliţa: 20 de ani de la conferirea înaltului titlu de   
Cetăţean de Onoare al oraşului Topliţa lui Grigore Vieru. 
 
 
 III. ISTORIE, CULTURĂ, CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCĂ 
 
   Dr. Alexandru Porţeanu, Bucureşti: 70 de ani de la începutul eliberării 
teritoriului românesc de sub ocupaţia horthyistă; 
   Dr. Ion Giurcă, Bucureşti: Incidentul de Vişag  în toamna anului 1943 
   Dr.Virgil Pană, Târgu Mureş: Ioan Cherejan un poet şi teatrolog al 
vremurilor de restrişte; 
   Dr. Ioan Lăcătuşu, Sfântu Gheorghe: Negustori români din judeţele Covasna 
şi Harghita până în 1918; 
   Dr. Andreea Pop, Bucureşti: Monumente comemorative din judeţul 
Ciuc,1937 
  Dr. Vasile Lechinţan, Cluj Napoca: Istoriografia română despre revoluţia de 
la 1848-1849, din Transilvania(Studiu de caz);  
  Dr. Daniel Nicolae, Bucureşti: Politica externă a Ungariei analizată într- un 
studiu al serviciilor de informaţii româneşti din septembrie 1942; 
  Dr.Dorel şi Livia Marc, Târgu Mureş: Morile de lemn din Topliţa de la 
jumătatea secolului XIX, instalaţii hidraulice ţărăneşti, expresii ale civilizaţiei 
tehnice tradiţionale; 
  Conf. Dr. Ştefan Vodă, Constanţa: Petru Vulcan, reprezentant de seamă al 
vieţii culturale din Dobrogea;  
  Dr.G.B.Tofan, A.Niţă şi A.Nimară: Structura confesională a populaţiei din  
judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, în 2011; 
  Prof. Ioan şi Delia Torpan, Reghin: Cea de a 109-a Adunare Generală a  
ASTREI, la Reghin, 2014 
  Dr. Marcin Marinovski, Krakovia: Exemple de alianţă dintre cea de a doua 
Republică Polonă şi România Mare, oglindite în presă poloneză din perioada 
interbelică; 
  Prof. Vasile Stancu, Sfântu Gheorghe: Nunta românilor tescani de la începutul  
secolului XX; 
  Prof. Vilică Munteanu, Bacău: Personalităţi transilvănene în medalistică; 
  Dr. Viorica Lazăr, Topliţa: Valori poetice ale ,,generaţiei pierdute”; 
  Dr. Traian Chindea, Braşov: Referiri la conflictul etnic de la Hădăreni-
Mureş, din toamna anului 1993; 
   Prof. Doina Pană, TârguMureş: Pagini din preistoria teatrului românesc din  
Târgu Mureş; 
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   Prof.univ.dr. Ioan Sabău, Târgu Mureş: O analiză istorico-juridică asupra     
Societăţii ,,Bunuri Private Ciuc”. 
   Prof. Petru Curticăpeanu, Târgu Mureş: Mihai Eminescu în Panteonul 
marilor spirite ale universalităţii; 
   Prof.univ.Dr.Gelu Neamţu, Cluj-Napoca: Unguri şi români: să ne cunoaştem 
mai bine 
   Prof. Dimitrie Poptămaş, Târgu-mureş: Mureşenii în publicistica de tinereţe 
a lui Vasile Netea 
    Prof. Marin Şara, Reghin – Despărţământul Reghin al Astrei....  
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       Dr. Stelian Gomboş, Bucureşti: Biserica Ortodoxă Română între identitate   
               concretă şi autocefalie rodnică 
       Prof.univ.Dr. Ion Agrigoroaiei, Iaşi: Aniversarea unirii Transilvaniei cu  
               România,  în Senat(1932) 
        Dr. Adrian Deheleanu, Timişoara: Patriarhul Miron Cristea, aspecte ale  
               implicării în viaţa politică din România; 
         Cof.univ.Dr. Gheorghe Palade, Chişinău: Aspecte privind evoluţia 
Bisericii   Ortodoxe din Basarabia în perioada 1918 – 1940; 
         Pr. Ioan Morar, Gherla: Valenţe poetice la Elie  Miron Cristea; 
         Prof. Pamfil şi Maria Bilţiu: Motive de mare vechime în colindele  
                 maramureşene şi româneşti;  
         Dr. Alin Spânu, Bucureşti: Miron Cristea şi serviciile de informaţii... 
         Dr. Florin Bengean, Târgu-Mureş: 60 de ani de la canonizarea   
                mitropoliţior Ardealului Ilie Iorest şi Sava Brancovici; de la 
canonizarea    mărturisitorilor  Sofronie şi Visarion şi a mucenicului Oprea; 
          Dumitru Hurubă, Deva: Sfântul Pavel, un intrus printre apostoli?; 
          Dr. Elena Chiaburu, Iaşi: Încă o dată despre originea Mitropolitului     
               Gavriil Bănulescu-Bodoni;  
         Ioan Eugen Man, Târgu Mureş: Noi date privind construcţia Bisericii de  
               Piatră din Târgu-Mureş; 
          Ilie Frandăş, Reghin: Cele mai vechi colinzi. 
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   ANIVERSAREA UNIRII TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA, ÎN 

SENAT(1932) 
 

                                      Prof.univ.Dr. Ion Agrigoroaiei - Iaşi 
 

,,Și să luați aminte că statul nostru 
național nu-i alcătuit din petice, ca 
să se destrame la cea dintâi suflare 
de vânt, ci este un organism unitar 
și viu, trăind prin conștiința de sine 
și misiunea sa în lume”.  
           
          Mitropolitul Nicolae Bălan 
 

Ședința Senatului din după-amiaza zilei de 1 decembrie 1932 a fost 
dedicată, în mare parte, împlinirii a 14 ani de la Unirea Transilvaniei cu 
România. Într-o atmosferă de puternic entuziasm, mai mulți senatori - între care 
personalități de seamă ale vieții publice - au evocat cu emoție Actul de la Alba 
Iulia, semnificația lui în cadrul Anului 1918, au exprimat nemărginita 
recunoștință față de eroii cunoscuți si necunoscuți ai neamului și datoria lor de a 
apăra și consolida România întregită, realizată sub sceptrul Regelui Ferdinand I.1 

Seria cuvântărilor a fost deschisă de președintele Senatului, profesorul 
Neculai Costăchescu,2 care reamintea de împlinirea, în acea zi, a 14 ani ,,de când 
provinciile: Ardealul, Banatul, Crișana și Maramureșul, întrunite în Marea 
Adunare Națională de la Alba Iulia, au proclamat Unirea pe veci cu Vechiul 
Regat”.  

Pentru universitarul ieșean, ziua de 1 Decembrie ,,va  rămâne o zi sfântă 
în istoria neamului nostru”, o zi a visurilor plămădite de strămoșii noștri, a 
bucuriei generației de astăzi, care a avut fericirea să ia parte la această înfăptuire. 
Adunarea de la Alba Iulia a reprezentat triumful principiului de naționalitate, 
triumful ideii de libertate și independență. 

„Ziua de 1 Decembrie, însă, are - sublinia președintele Senatului - și altă 
semnificație, semnificația reconcilierii. Poporul român, întrunit în mare 

                                                
1  Dezbaterile Senatului , ședința de joi, 1 decembrie 1932, în ,, Monitorul Oficial”, nr.7, 9 
decembrie1932, p.113-121. 
2  Profesor al Universității din Iasi, Neculai Costăchescu făcuse parte din conducerea Partidului 
Țărănesc și, din 1926, din cea a Partidului Național Țărănesc. A fost ales parlamentar în mai multe legislaturi 
și numit ministrul Instrucțiunii Publice în guverne ale  P.N.Ț. din anii 1928-1931.  Senator de Iași în alegerile 
din iulie 1932, prof. Neculai Costăchescu a fost ales președinte al Senatului la 4 august 1932 și reales în 
aceasta demnitate la 16 noiembrie 1932, misiune încheiată la 18 noiembrie 1933 (a se vedea, pe larg, Ion 
Agrigoroaiei, Universitari ieșeni, președinți ai Senatului: Paul Bujor, Traian Bratu, Neculai Costăchescu, 
Casa Editorială Demiurg, Iași, 2015, p.103 și urm.). 
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entuziasm  în proclamarea acestei uniri, a înțeles și uitat nedreptățile și 
suferințele trecutului, întinzând mâna tuturor conlocuitorilor, o mână frățească, 
înțelegând să trăiască în viitor în pace, cu respectul drepturilor fiecărui cetățean, 
în granițele acestei țări. Să ne amintim cu evlavie de luptătorii trecutului, care au 
contribuit la pregătirea poporului român pentru acest mare act, să ne închinăm 
cu recunoștință înaintea acelora din celelalte provincii și din Vechiul Regat care 
au contribuit să se poată înfăptui 1 Decembrie la Alba Iulia, înaintea „sutelor de 
mii de morți pe care Vechiul Regat i-a dat fără precupețire pentru întregirea 
neamului (Senatul, ridicându-se, aplaudă și ovaționează îndelung)”. 

Să amintim  cu acest prilej - continua prof. N. Costăchescu - și pe cei 
rămași în viață, care au încă fericirea să proslăvească acest mare act. „Avem în 
mijlocul nostru pe unul din cei mai activi, care au contribuit la această operă: 
este Înalt Prea Sfinția Sa Patriarhul României, care se află aici (aplauze 
prelungite, ovațiuni), precum ne amintim azi și de toți ceilalți fii buni ai 
neamului nostru, care s-au distins, sacrificând tot ce au avut, toată munca și tot 
gândul lor de fiecare clipă, pentru înfăptuirea acestui măreț ideal al neamului 
nostru; dascălilor care au educat tinerele generații în cultul ideii naționale, încă 
arătăm recunoștință”. 

De la tribuna Senatului se afirma hotărârea de a apăra cu toate forțele 
dreptul istoric și dreptul imprescriptibil al acestui popor și datoria de a informa 
opinia publică internațională asupra dreptului sfânt al românilor. „Vom duce 
acțiunea noastră în mod civilizat, rațional, în timp de pace - încheia președintele 
Senatului - declarând că suntem gata în fiecare moment că, dacă ni se va impune 
o altă cale, o primim și sacrificăm totul și dacă va fi să pierim cu toții, nu vom 
ceda niciodată (Aplauze entuziaste, îndelung prelungite, puternice ovațiuni). 

Au luat cuvântul, în continuare, în ordine, Mitropolitul Ardealului, 
Banatului, Crișanei și Maramureșului, Nicolae Bălan, gen. Gh. Mărdărescu, gen. 
Arthur Văitoianu, Ion Th. Florescu, N. Filipescu, I. Jauca, dr. V. Macaveiu, prof. 
N. Corodeanu, prof. N. Iorga, șef rabin I. Niemirower, Emil D. Fagure, ministrul 
Industriei și Comerțului Ion Lugoșianu.3 

Până la alcătuirea culegerii care să cuprindă aceste intervenții în 
întregime, socotim utilă reproducerea unor fragmente; care  cu riscul unui 
subiectivism inevitabil în selectarea lor, le-am considerat deosebit de 
semnificative atât pentru relevarea valorii istorice a evenimentului aniversat, cât 
și pentru înțelegerea atitudinii de adoptat astăzi în apărarea statului național 
unitar.  

Participarea Mitropolitului Nicolae Bălan la această aniversare se înscrie 
în atitudinea activă a reprezentanților Bisericii Ortodoxe Române în activitatea 
Senatului, atât în probleme specifice vieții spirituale, cât și în cele cu caracter 
mai general, ce vizau evoluția societății românești în ansamblul său. După cum 

                                                
3  Dezbaterile Senatului, ședința de joi, 1 decembrie 1932…, p. 114-121 
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se știe, Senatul era compus din senatori aleși și senatori de drept. Constituția din 
iulie 1866 prevăzuse la art. 76 cine erau senatori de drept: moștenitorul tronului, 
mitropoliții și episcopii eparhioți. Constituția din martie 1923 a dezvoltat 
considerabil, în condițiile înfăptuirii Marii Uniri și a trecerii la votul universal, 
prevederile referitoare la această categorie de senatori.  

Articolul 72 din Constituția României întregite avea următorul conținut: 
„Sunt de drept membri ai Senatului, în virtutea înaltei lor situațiuni în stat și 

în Biserică: 
a) Moștenitorul Tronului, de la vârsta de 18 ani împliniți; el însă nu va avea 

vot deliberativ decât de la vârsta de 25 de ani împliniți; 
b) Mitropoliții țării; 
c) Episcopii eparhioți ai Bisericii Ortodoxe Române și Greco-Catolice, 

întrucât vor fi aleși conform legilor țării; 
     d)   Capii confesiunilor recunoscute de stat, câte unul de fiecare confesiune, 
întrucât sunt aleși sau numiți conform legilor țării și reprezintă un număr de 
peste 200.000 credincioși, precum și reprezentantul superior religios al 
musulmanilor din Regat; 
      e)  Președintele Academiei Române. 
 Mandatul acestor senatori  încetează odată cu calitatea sau demnitatea 
care le atribuie mandatul”. 

Mai exista o categorie de senatori de drept care dobândeau această calitate 
după  ce îndepliniseră o importantă misiune politică sau  militară într-un anumit 
interval de timp (art.73). 

Senatul a devenit o instituție mult mai cuprinzătoare decât cel de dinainte 
de război, nu numai  din punct de vedere teritorial, ci și al categoriilor de 
cetățeni ce își trimiteau reprezentanți în Senat, reprezentanți aleși de cetățeni ce 
împliniseră vârsta de 40 de ani, de reprezentanți aleși de consiliile județene și 
comunale, rurale si urbane, de camerele de comerț, industrie, de muncă și de 
agricultură, precum si de cei desemnați indirect, prin cele două categorii de 
senatori de drept. 

Nu putem să trecem peste maniera în care conducerea Bisericii Ortodoxe 
Române a participat la precizarea meritelor unor importanți oameni politici sau 
militari, atunci când părăseau această viață. Alături de președintele Senatului, 
prof. Traian Bratu, de reprezentanți ai partidelor politice sau ai altor culte, dr. 
Miron Cristea, Arhiepiscop al Bucureștiului si Mitropolit al Ungro-Vlahiei, 
Patriarh al României, a prezentat un pios omagiu în cadrul ședinței de doliu la 
vestea decesului lui Vintilă Brătianu,  președintele Partidului Național Liberal, la 
22 decembrie 1930. 

,,Biserica Ortodoxă Română, declara Patriarhul României - și cred, 
împreună cu ea, toate celelalte culte din iubita noastră țară - se asociază cu 
sentimente de adâncă jale de doliu care a cuprins nu numai familia, ci mai ales 
neamul si țara, în urma neașteptatei și subitei morți a unuia dintre cei mai 
distinși fii ai țării.[…] Biserica noastră, care i-a designat un loc de frunte în 
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adunările eparhiale și în congresul național bisericesc, ca unuia din cei mai 
distinși credincioși ai ei, cu adâncă jale, îl petrece pe ultimele căi ale acestei vieți 
pământene și binecuvântarea acestei Biserici îl va însoți și dincolo de mormânt, 
rugând pe bunul Dumnezeu să-l așeze în ceata celor drepți și în ceata celor mai 
cinstiți și mai devotați și mai dezinteresați fii pe care țara și neamul i-a avut până 
astăzi”.4  

La decesul generalului și omului politic Constantin Coandă, Mitropolitul 
Moldovei și Sucevei, Arhiepiscop al Iașilor, Pimen, sublinia meritele generalului 
în primul război mondial și contribuția acestuia la înfăptuirea Marii Uniri. În 
încheiere spunea:  

„În numele Bisericii al cărui fiu devotat a fost generalul Coandă în 
decursul întregii sale vieți, aduc condoleanțele mele scumpei și onoratei sale 
familii și o asigur de dragostea și binecuvântarea Bisericii noastre ortodoxe, care 
va ruga pe bunul Dumnezeu ca pe generalul Coandă, care a fost un mare militar 
și un mare bărbat de stat, să-l așeze în rândul bărbaților noștri care în curgerea 
vremurilor, după ce și-au făcut datoria ca buni români, sufletele lor să se 
odihnească sus în cer și se roagă pentru binele Țării și al neamului nostru 
strămoșesc. Fie amintirea lui veșnică”!5  

Nicolae Bălan, Arhiepiscop de Alba Iulia și Sibiu, Mitropolit al 
Ardealului, Banatului, Crișanei și Maramureșului, saluta ziua de 1 Decembrie pe 
care ,,a ales-o Domnul să fie pentru noi, românii de dincolo de Carpați, ziua 
mult așteptată a dezrobirii și dreptății, a unirii și învierii, și prin urmare ziua 
mare și sfântă de bucurie a întregului nostru popor românesc”. România a fost 
clădită prin două puteri, prin unire și prin jertfă, ,,prin acea admirabilă unitate 
sufletească a neamului, care sfidând nedreptele granițe despărțitoare, s-a păstrat 
neștirbită de la Nistru până la Tisa, și prin acel înalt spirit de jertfă, de care 
poporul nostru a dat nenumărate dovezi de toată bună vremea”. 

Era  afirmată cu tărie hotărârea de respingere a revizionismului (cel 
maghiar devenise deosebit de agresiv, precizăm noi), de apărare a statului 
național în integritatea sa: 

,,Astăzi e ziua mărturisirii pe față și de aceea vrăjmașilor noștri cu gânduri 
revizioniste le spunem răspicat, în auzul lumii întregi, ca și înainte de aceasta cu 
14 ani, în cetatea lui Mihai: procesul istoric dintre noi s-a încheiat, sentința a fost 
adusă definitiv la Alba Iulia și inapelabilă cum este, a fost sancționată de 
neînduplecata voință a întregului popor românesc (aplauze puternice) și 
binecuvântată de Dumnezeu, care poartă grijă să se realizeze dreptatea cea 
eternă între popoare. Și să luați aminte că statul nostru național nu-i alcătuit din 
petice ca să se destrame la cea dintâi suflare de vânt, ci este un organism unitar 
și viu, trăind prin conștiința de sine și de misiunea sa în lume a întregului nostru 
popor (aplauze puternice). Precum în zilele grele, sub puterea lanțurilor robiei, 
                                                
4  Dezbaterile Senatului, ședința de marți, 23 decembrie 1930, în „Monitorul Oficial”, nr. 16, 21 
ianuarie 1931, p. 355 
5  Ibidem, ședința de vineri, 30 septembrie 1932, în „Monitorul Oficial” nr. 24, p. 731 
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biserica strămoșească i-a spus iubitului ei popor credincios cuvântul de 
încurajare desprins de pe buzele Mântuitorului: ,,Nu vă temeți de cei ce ucid 
trupul, dar sufletul nu pot să-l ucidă”, tot astfel și astăzi această Biserică care se 
simte una cu poporul ei, îi spune: ,,Fii tare iubitul meu popor și încrede-te în 
Dumnezeu și în dreptatea Lui”!6  

Generalul Gh. Mărdărescu, cel care condusese armata în campania din 
Ungaria, intrând în Budapesta la 4 august 1919, se asocia acum, în numele 
Partidului Național Liberal, la cuvintele rostite de președintele Senatului și de 
Mitropolitul Ardealului. Unirea s-a înfăptuit cu numeroase jertfe și toți românii 
vor acționa în apărarea statului, în noile sale granițe: 

,,Domnilor senatori, zecile de mii de morminte ale bravilor noștri ostași, 
morminte presărate în tot lungul frontierelor actuale, formează și vor forma un 
zid puternic în dosul căruia - la nevoie - se va aranja întreaga suflare 
românească, tineri și bătrâni, pentru apărarea integrității teritoriului național, 
astfel că nici gândul vrăjmașului nu va putea escalada acest formidabil 
obstacol.[…] Alături de întreaga admirație pentru cărturarii și oamenii politici 
care au pregătit întregirea României Mari avem datoria sa ne descoperim cu 
deosebit respect în fața armatei care și-a făcut datoria în cursul marelui război 
mai presus de orice laudă (aplauze prelungite)”. 

Senatorul Ion Th. Florescu (o grupare disidentă  din PNL, transformată la 
12 noiembrie 1931 în Partidul Liberal-Democrat, cu o influență redusă în viața 
politică) punea în evidență solidaritatea în jurul ideii de Tron și de religie peste 
neînțelegerile specifice sistemului politic:       ,,Divergențele programatice sau 
luptele între partidele politice, atât de necesare unei vieți constituționale 
moderne, n-au avut niciodată puterea de a ne diviza mai profund (aplauze) și a 
ne împiedica ca toți, într-un singur glas, să mărturisim nețărmurita noastră 
dragoste pentru Tron și Dinastie (aplauze), pentru religia strămoșilor (aplauze) și 
pentru perfecta consolidare a statului nostru unitar-național (aplauze 
prelungite)”. 

Grigore N. Filipescu (înființase în 1929 Liga ,,Vlad Țepeș”, transformată 
în 18 martie 1932 în Partidul Conservator, cu adeziuni restrânse), aprecia Unirea 
ca un act necesar: ,,Unirea era fatală. Un neam împărțit prin voia altora nu putea 
să nu-și redobândească unitatea politică”. El sesiza un aspect important pentru 
situația României de după întregire, existența unor deosebiri provinciale, ca 
urmare a stăpânirilor străine exercitate acolo până în anul 1918. Peste aceste 
elemente specifice s-a manifestat mai puternic solidaritatea în jurul ideii de 
unitate:  

,,Față de însemnătatea vremurilor avem păcate și unii și alții. Se vorbește 
de regionalism. Cuvântul, d-lor, în înțelesul său etimologic nu conține elementul 
peiorativ pe care i l-am imprimat. Viața administrativă pe care au trăit-o noile 

                                                
6  Ibidem, ședința de joi, 1 decembrie 1932, … p. 114 și urm. 
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provincii, influența culturală  străină ce inevitabil a lăsat  urme, în fine lupta dată 
de ele pentru independența lor morală, au creat fatal un mod diferit de a vedea 
deosebit de acela al Vechiului Regat. Zic, d-lor, un mod de a vedea și nicidecum 
de a simți. 
 De aceea, în toate împrejurările  mari, în care nu mintea  omenească a fost 
pusă la încercare, ci sufletul şi inima lor, în toate aceste împrejurări a fost o 
unitate de simţiri cu care ne putem făli şi unii şi alţii (Aplauze puternice)”. 

Victor  Macaveiu, doctor în teologie, profesor la Academia  teologică de 
la Blaj, senator  mai multe legislaturi, vicepreşedinte al Senatului în 1932-1933, 
acorda atenţie specială caracterului larg, democratic, al adunării de la Alba Iulia, 
unde cei 1250 de reprezentanţi ai  Ardealului, întruniţi în sala Unirii şi 
aclamaţiile celor 100.000 întruniţi pe platoul deasupra cetăţii, au proclamat, într-
un singur glas şi într-o simţire, în faţa lui Dumnezeu şi în faţa lumii întregi, 
Unirea  cu Vechiul  Regat. Era remarcată  prezenţa activă a reprezentantului 
Bisericii Ortodoxe şi a reprezentantului Bisericii Greco-Catolice la Marea 
Adunare Naţională : „Şi văd, într-un târziu apărând la marginea câmpiei, pe doi 
dintre episcopii celor două biserici de dincolo: Cristea şi Hossu, unul atunci la 
Caransebeş, altul la Gherla, azi, unul Patriarhul ţării, celălalt Episcop de Cluj-
Gherla, care înaintează alături de fruntaşii neamului, spre tribunele de unde 
vestesc şi promulgă, în aclamările nesfârşite ale mulţimii, hotărârile marelui sfat  
din sala Unirii: ne unim pentru vecie cu vechiul Regat al României”.  

„D-lor colegi, declara vicepreşedintele Senatului, în ziua de 1 decembrie a 
fost un plebiscit al neamului românesc din Ardeal, Banat şi părţile ungurene. 
Este bine să se accentueze acest lucru! Hotărârea de unire de la Alba Iulia nu a 
fost rezultatul unei presiuni din afară. Armata regulată  a Vechiului Regat se 
găsea în acea zi la distanţă de aproape două sute de kilometri  de  Alba Iulia. 
Abia două săptămâni mai târziu, la 15 decembrie, trupele regulate româneşti au 
ajuns la Blaj şi peste trei zile, la 18 decembrie, am fost martorul intrării în 
cetatea lui Mihai Viteazul a Diviziei I-a de vânători .“ 

Profesorul  universitar N. Corodeanu (deputat P.N.Ţ. în 1928, acum 
senator) sesiza importanţa venirii delegaţiei ardelene, în frunte cu Vasile Goldiş, 
la Bucureşti, unde a prezentat Regelui Ferdinand Actul Unirii de la Alba Iulia :  

„Atunci când delegaţia ardeleană a venit cu Actul Unirii, la 12 sau 13 
decembrie (de fapt,  la 14 decembrie - n.ns., I.A.) şi l-am înmânat  acelui blând, 
dar viteaz ctitor al Unirii Naţionale, care a fost Regele Ferdinand, pentru noi s-a 
încheiat episodul de lupte. Dar această suferinţă a făcut o unitate sufletească, a 
făcut ca îndreptările istoriei - a violenţei în apus, a vicleniei la Răsărit şi nord - 
să fie pentru noi cea mai mare sărbătoare a sufletului românesc. Şi dacă cumva 
se va documenta cineva să stea la târg cu noi, pentru a ştirbi ceva din sufletul  
românesc sau din trupul ţării, nu o va putea  face, pentru că azi suntem cu toţii la 
un loc (Aplauze prelungite)“. 

Prof. N.  Costăchescu, preşedintele  Senatului  îl anunţă pe Nicolae Iorga: 
„Are cuvântul marele animator, care peste un sfert de veac a îndrumat 
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generaţiile tinere în idealul naţional şi spiritul jertfei, senatorul Nicolae Iorga 
(Aplauze prelungite)“.  

Între altele, Nicolae Iorga sublinia valoarea morală a campaniei din 1916-
1917, armata română fiind slab dotată şi nepregătită :  
  „Şi ştie părintele Nicolae Bălan ce oaste a intrat atunci în Ardeal. Nu o 
oaste cu fireturi şi cu trâmbiţe la gură, ci oastea martirilor celui dintâi război al 
nostru: goi, desculţi, îngheţaţi, aşa au intrat în Ardeal, dar cu inima toată. O mai 
frumoasă jertfă a unui popor învins, îngenunchiat, despuiat de arme, decât  aceea 
care s-a făcut atunci, eu nu cunosc în istorie (Aplauze prelungite). Decât o 
cucerire după toate regulile strategiei şi tacticii, eu prefer această cucerire a 
sufletelor  neînvinse”.  

Senatorul preciza şi  sensul  intervenţiei armate române în Ungaria, 
comportarea militarilor români în această campanie, în contrast  cu atitudinea 
foştilor stăpânitori în anii participării României la război :  

„Îmi pare bine că a vorbit generalul  [Mărdărescu] care a intrat în fruntea 
trupelor noastre la Budapesta. Și nu ca să jignească pe cineva. Cel dintâi gând al 
nostru a fost ca să nu jignim pe nimeni. Plecaţi din ţara unde nici o jignire, timp 
de doi ani, nu ne-a fost cruţată, noi am intrat acolo cu hotărârea de a arăta toată 
omenia noastră, toată părerea de rău că între două naţiuni nobile nu se poate 
ajunge la înţelegere decât cu arma în mână. (Aplauze  puternice şi îndelung 
repetate)”. 

Nicolae Iorga  constata că în România de dinainte de război s-a făcut 
politică, dar trebuia „s-o fi făcut mai bine, decât cum am făcut-o , decât 
continuăm s-o facem”.  Atunci când istoricul şi omul politic declara „aş fi dorit 
să nu facem politică“  avea în vedere o anumită propagandă din noile  provincii 
(din Ardeal, în special) făcută „şi de cine se pricepe şi de cine nu se pricepe, şi 
de cine are interese care se pot mărturisi şi de cine are câte un interes care nu se 
poate mărturisi”.  Este necesar ca atunci  când „trimiţi semeni  în părţile acelea 
trebuie să fii cu mare băgare de seamă. Acolo sunt suflete necăjite de secole 
întregi şi nu trebuie zgândărite cu adevăruri pe care acei ce le rostesc ştiu că sunt 
şi altceva decât adevăruri. Și nu trebuie să introducem ura acolo unde noi trebuie 
să fim  -  după ce am fost marii semănători de jertfe - să fim în acelaşi timp 
marii semănători de iubire (Aplauze)”. Atrăgea atenţia   asupra  pericolului 
politicianismului, „al sfâşierii  între noi”, atunci  „când suntem  ameninţaţi brutal 
şi crud”. 

În  încheierea cuvântului său, Nicolae Iorga relata gestul Regelui 
Ferdinand care, la readucerea la mănăstirea Dealu a Capului lui Mihai Vitezul,  
„când am ajuns la locul de îngropare şi sta să se închidă capacul de marmură, 
atunci Regele Ferdinand […] a luat de la gâtul său ordinul Mihai Viteazul  şi l-a 
pus alături de osul  lui Mihai el însuşi. Legătura aceasta între trecutul depărtat  şi 
între prezentul pe care noi trebuie să-l apărăm a fost pecetluită în acel moment. 
Puteri nevăzute se vor desface, dacă este de  nevoie, pentru a apăra ceea ce a fost 
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de atâtea ori dreptul nostru realizat  şi ceea ce este astăzi neclintirea eternă a 
acelui drept, în dosul căruia stă poporul întreg (Aplauze prelungite)”. 

Senatorul  Iacob Niemirower, doctor în filosofie, rabin  la Iaşi şi la 
Bucureşti, şef rabin din anul 1921, exprima atitudinea populaţiei evreieşti în 
această zi de sărbătoare:  

„Deoarece şi evreii au avut cinstea de a fi înrolaţi în armata română şi au 
căzut pe câmpul de luptă sau în urma războiului, avem un drept câştigat de a lua 
parte la această serbare a României. Şi vocea evreimei  trebuie să fie auzită în 
concertul grandios al tuturor locuitorilor acestei ţări, în acest ceas   măreţ, în care 
toţi fiii ţării, fără deosebire de religie şi de origine, depun din nou jurământul 
faţă de marele Rege Ferdinand, făuritorul României mari, că vor apăra cu 
întreaga lor fiinţă intelectuală şi fizică Patria Română (Aplauze)”. 

În numele guvernului,  Ion Lugoşianu ministrul Industriei şi Comerţului 
(fruntaş al P.N.Ţ., ministru în guverne ale perioadelor 1930-1931, apoi ministru 
plenipotențiar la Roma, codirector la „Universul“ ş.a.) se asocia,  „cu o sinceră 
şi adâncă emoţiune, la manifestarea impresionantă pe care Senatul a făcut-o 
astăzi, pentru comemorarea zilei măreţe de 1 Decembrie  1918. „Această emoţie 
este cu atât mai  adâncă  cu cât în rândurile senatorilor  „sunt atâţia dintre aceia 
care au contribuit, dincoace sau dincolo de munţi, la realizarea idealului nostru 
secular”. Ministrul dădea glas recunoştinţei veşnice faţă de cei ce şi-au lăsat 
sângele pe toate câmpurile de luptă, faţă de întâiul Rege al unităţii noastre 
naţionale şi care a dat pământ ţăranilor, faţă de Regina „care a mângâiat  în 
ultimele lor clipe pe atâţia ostaşi, faţă de aceia care au pregătit, zi de zi, ceas de 
ceas,  cu scrisul, cu vorba, cu munca lor această marea zi de 1 Decembrie”. 

Ca şi alţi senatori, având însă şi calitatea de membru al guvernului, Ion 
Lugoşianu respingea cu hotărâre revizionismul şi propaganda antiromânească:  

„... Astăzi, faţă de încercările de revizuire a tratatelor care poartă 
semnăturile tuturor beligeranților, astăzi, faţă de propaganda insidioasă care se 
face pentru a se compromite frontierele trase cu jertfa ostaşilor noştri şi voinţa 
unanimă a poporului român, pe harta însângerată a Europei,  astăzi răspundem şi 
din acest loc, cu linişte, dar cu toată fermitatea, cu cuvintele pe care  încearcă să 
le întrebuinţeze pentru a apela sentinţa definitivă a istoriei, cei care vor 
revizuirea fruntariilor: nu, nu, niciodată (Puternice aplauze, îndelung repetate)”.  

Dincolo de unele afirmaţii explicabile prin emoţia momentului  este de 
remarcat înţelegerea profundă a conţinutului Actului  de la 1 Decembrie şi a 
caracterului statului român realizat atunci. Şedinţa Senatului din după-amiaza 
zilei de 1 Decembrie 1932 are o semnificaţie deosebită, mai ales că această zi nu 
făcea parte din seria zilelor de sărbători legale.7  

Senatorii au surprins, în alocuţiunile lor, chestiuni esenţiale care au 
condus la constituirea României întregite, stat național unitar. Hotărârea de a 
acţiona pentru consolidarea acestui stat, pentru  modernizarea sa pe mai multe 
                                                
7  În şedinţa din 5 februarie 1920 Senatul adoptase în unanimitate legea : „Art. unic : Ziua de 24 
ianuarie (st.v.), 6 februarie, va fi sărbătoare națională a Unirii tuturor Românilor”. 
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planuri  era indisolubil legată de hotărârea de a-i  apăra, cu toate forţele, 
frontierele în faţa tendinţelor revizioniste, ale celor maghiare în cazul 
Transilvaniei. Din această perspectivă, comunicarea noastră se constituie într-un 
mănunchi de documente edificatoare  pentru o atitudine la care trebuie să ne 
întoarcem mereu.  

 
Rezumat 

 
Studiul aduce în atenție ședința Senatului din 1 decembrie 1932, dedicată 

celei de a 14-a aniversări a Unirii Transilvaniei cu România. Au participat mari 
personalități ale vieții politice, militare și religioase, cu toții evocând actul de la 
1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia. Ei și-au exprimat gratitudinea pentru eroii 
armatei române, pentru luptătorii pentru unitatea națională și pentru Regele 
României, Ferdinand I. 

Au luat cuvântul Nicolae Costăchescu, președintele Senatului, Nicolae 
Bălan, Mitropolitul Ardealului, generalii Gh. Mărdărescu și Arthur Văitoianu, 
marele istoric și militant pentru unitatea națională Nicolae Iorga, marele rabin 
Iacob Niemirower, Ministrul Industriei și Comerțului I. Lugoșianu, profesorii 
universitari Victor Macaveiu și N. Corodeanu și alții. 

Vorbitorii au relevat profunda însemnătate a actului de la 1 Decembrie 
1918 și caracterul național  unitar al statului român realizat atunci. 

 
*      *      * 

 
This paper deals with the meeting of the Senate held on the 1st of 

December 1932, dedicated to the 14th anniversary of the union of Transylvania 
and Romania. Great personalities of the political, military and religious life 
participated in this event. They evoked together the Union achieved on the 1st of 
December 1918 in Alba Iulia. They expressed their gratitude towards the heroes 
of the Romanian army, the ancestors who had fought for the national unity as 
well as towards Ferdinand I, King of Romania. 

Nicolae Costăchescu, chairman of the Senate, Nicolae Bălan, Archbishop 
of Transylvania, Arthur Văitoianu and Gh. Mărdărescu, generals in the 
Romanian army, the great historian and fighter for the unity cause, Nicolae 
Iorga, the great rabbi Iacob Niemirower, I. Lugoșianu, the Minister of Industry 
and Trade, the professors Victor Macaveiu and N. Corodeanu held discourses. 
The speakers revealed the profound significance of the event that had taken 
place on the 1st of December 1918. The Union and the national character of the 
Romanian state were also appreciated. 
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BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ÎNTRE IDENTITATE CONCRETĂ 
ŞI AUTOCEFALIE RODNICĂ 

 
                                                                       Dr. Stelian Gomboş- Bucureşti 

 
În introducere, vom sublinia că vorbind despre Biserică şi în Biserică – 

despre rolul şi importanţa Ei, ori despre slujitorii, activităţile şi acţiunile Ei, am 
ajuns la multe definiţii ce i se dau Bisericii, cu alte cuvinte am ajuns la o 
teoretizare, la o nuanţare a detaliilor... Nu ştiu, în schimb, în ce măsură, 
împlinim în practică cunoştinţele teoretice pe care le cunoaştem despre Biserică 
şi dacă le împlinim în Biserică – acolo unde le este locul şi rostul!... Biserica, în 
calitatea sa de extensie în lume a Trupului înviat al lui Iisus Hristos, nu duce o 
existenţă în solitudine ci se constituie într-o realitate socială făcându-şi simţită 
prezenţa în lume faţă de care are o seamă de îndatoriri, îndatoriri provenind din 
faptul că ambele, şi Biserica şi lumea sunt creaţii ale lui Dumnezeu, prima fiind 
Împărăţia Harului dumnezeiesc iar a doua fiind Împărăţia legilor naturale (8). 
Lumea este pentru Biserică mediul în care îşi desfăşoară activitatea, mediul în 
care aduce la îndeplinire comandamentele primite de la întemeietorul şi Capul 
său Iisus Hristos, este realitatea care trebuie recapitulată şi îndumnezeită pentru 
a putea fi înfăţişată lui Dumnezeu în unire cu omenirea deja restaurata de Iisus 
Hristos. De cealaltă parte, Biserica este pentru lume ceea ce este sufletul pentru 
trup, este realitatea constituita în puntea de legătură între Dumnezeu şi lume, 
este mediul de epectază a lumii în ansamblul ei către destinul ei final, către 
raţiunea ei eshatologică.  

Asupra lumii acţionează însă şi societatea umană, căci trebuie să facem 
această distincţie între lume ca loc teologic, loc, spaţiu în care fiecare lucru, 
fiecare realitate fizică are locul ei bine stabilit, locul ei în care şi din care îşi 
realizează menirea, locul pe care se află centrată, şi societate ca summum de 
indivizi, comunitate umană, care îşi manifestă acţiunea asupra lumii 
transformând-o, cu pretenţia de a o eficientiza şi, nu de puţine ori, deplasând-o 
din locul pe care se află centrată prin acţiunile pe care le exercită asupra 
elementelor ei. în aceasta ordine de idei, dacă întru începuturi Biserica se putea 
identifica într-o mare măsură cu societatea prin aceea că membrii Bisericii erau 
în acelaşi timp şi, într-o foarte mare măsură, elemente ale societăţii, în vremea 
noastră Biserica nu mai poate fi identificată cu societatea fiindcă prin procesul 
de secularizare, centrul de greutate în viaţa cetăţii s-a deplasat din zona 
autorităţii Bisericii în zona autorităţii societăţii umane luată ca realitate 
autonomă.   

Autoritatea Bisericii în viaţa cetăţii nu trebuie percepută în sens absolut ci 
nuanţat în direcţia autorităţii iniţiale asupra membrilor ei care constituiau în 

                                                
8  Vasile Coman, Episcopul Oradiei, Prezenţa Bisericii în lume, în „Mitropolia Ardealului”, Nr. 1-
3/1982, p. 93. 
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acelaşi timp şi societatea. În contemporaneitate însă, consecutiv modificărilor 
apărute în conştiinţa maselor odată cu revoluţia franceză, cu dezvoltarea 
filozofiei pozitiviste, cu dezvoltarea ştiinţei, se constată un hiatus între Biserică 
şi societate. Marele vis al Bizanţului a fost acela de a crea o societate creştină 
universală, administrată de Împărat şi călăuzită spiritual de Biserică, ceea ce 
însemna o îmbinare între universalismul roman şi cel creştin într-un program 
socio-politic unic (9). Această idee pleca de la premisa că omul este o fiinţă 
teocentrică în toate laturile vieţii sale deci şi societatea era firesc să fie 
teocentrică, teonomă şi dacă omul este responsabil pentru întreaga creaţie, 
societatea ca extensie umană poartă această responsabilitate. Momentul 
convertirii lui Constantin cel Mare a coincis cu debutul entuziast al acceptării de 
către Biserică a protecţiei Imperiale şi de-a lungul timpului nu s-a încercat o 
reflecţie serioasă asupra acestei probleme a "simbiozei" dintre stat şi Biserica, 
reflecţie care să aducă necesarele corecţii în ceea ce priveşte rolul statului şi al 
societăţii laice în viaţa umanităţii căzute. Credinţa că un stat întreg ar putea − 
prin aceasta simbioză − deveni creştin s-a dovedit a fi fără suport şi s-a constituit 
in final în marea tragedie a Bizanţului (10). S-a dovedit ca "simfonia" gândită de 
Împăratul Iustinian a fost o utopie, Bizanţul nereuşind să devină un imperiu 
creştin universal aşa cum s-a dorit de aceea, dacă în planul ideatic cel puţin, 
Biserica şi societatea se puteau identifica, în plan real ele au fost şi au rămas 
realităţi separate între care s-au dezvoltat de-a lungul timpului o seamă de 
raporturi. Atât societatea civilă cât şi Biserica, luată ca instituţie, au evoluat de-a 
lungul timpului şi între ele s-au dezvoltat o seamă de relaţii, de la cele mai bune 
în epoca medievala, la cele mai neproductive − în epoca socialistă de aceea se 
cuvine sa facem o seamă de precizări în ceea ce priveşte natura raporturilor 
Bisericii Ortodoxe cu societatea contemporană.  

În altă ordine de idei, cronologic şi istoriceşte vorbind, acum în an jubiliar 
– cu prilejul împlinirii a 130 ani de la dobândirea Autocefaliei şi a 90 ani de la 
ridicarea bisericii noastre la rang de Patriarhie,  vom susţine că Actul Unirii 
Transilvaniei, Basarabiei şi Bucovinei, cu vechea Românie în anul 1918 - prin 
care s-a creat statul român unitar, a dus şi la o serie de prefaceri în viaţa 
Bisericii. După anul 1918, statul a preluat - mai cu seamă în Transilvania, multe 
din atribuţiile ce reveneau până atunci Bisericii (de pildă, în domeniul 
învăţământului), rolul ei limitându-se de acum înainte mai mult la probleme 
spirituale. Ierarhii din ţinuturile alipite au intrat în componenţa Sfântului Sinod 
din Bucureşti, iar la 18/31 decembrie anul 1919, în scaunul de mitropolit primat 
a fost ales transilvăneanul Miron Cristea, până atunci episcop de Caransebeş, 
unul din marii luptători pentru Unire. Imediat au început lucrările de unificare 
bisericească, încheiate la 6 mai anul 1925, când s-a promulgat Legea şi Statutul 

                                                
9  John Meyendorf, Teologia Bizantină, trad. de Al. I. Stan, Editura Institutului Biblic şi de misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1996, p. 283.  
10  Ibidem, p. 284  
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de organizare a Bisericii Ortodoxe Române, cu aplicarea principiilor Statutului 
Organic Şagunian.  

La 4 februarie anul 1925, Sfântul Sinod a hotărât să înfiinţeze Patriarhia 
Ortodoxă Română, iar mitropolitul primat să fie ridicat la treapta de patriarh. 
Legea pentru înfiinţarea Patriarhiei a fost promulgata la 25 februarie anul 1925, 
iar la 1 noiembrie anul 1925 a avut loc investitura şi înscăunarea primului 
patriarh Miron Cristea (1925 - 1939). Urmaşul său a fost patriarhul Nicodim 
Munteanu (1939 - 1948), autor a numeroase lucrări teologice originale, 
traducător din literatura teologică rusă. Sub aceşti doi patriarhi s-au înfiinţat 
câteva eparhii noi (Oradea, Cluj, Constanta, Maramureş, Timişoara şi o 
Episcopie misionară pentru românii ortodocşi din America).  

În ajunul celui de-al doilea Război Mondial, Patriarhia Română avea 
următoarea organizare administrativ-teritorială: I. Mitropolia Ungrovlahiei cu 
următoarele eparhii sufragane: Bucureşti, Râmnic-Noul Severin, Buzău, Argeş, 
Tomis (Constanta); II. Mitropolia Moldovei şi Sucevei, cu eparhiile Iaşi, 
Roman, Huşi, Dunărea de Jos (Galaţi); III. Mitropolia Ardealului, cu eparhiile 
Sibiu, Arad, Caransebeş, Oradea, Cluj; IV. Mitropolia Bucovinei, cu eparhiile 
Cernăuţi, Hotin (Bălti), iar din anul 1938 şi Maramureş (Sighet); V. Mitropolia 
Basarabiei, cu eparhiile Chişinău şi Cetatea Alba (Ismail). Exista apoi o 
Episcopie a Armatei, din anul 1921 (cu sediul în Alba-Iulia) şi Episcopia 
Misionară pentru românii din America (cu sediul în Detroit) din anul 1934.  

Dintre ierarhii acestei perioade consemnăm pe Nicolae Bălan, mitropolitul 
Ardealului (1920 - 1955), unul din militanţii de seama pentru realizarea statului 
naţional unitar, pentru organizarea unitară a Bisericii Române întregită, pentru 
promovarea ecumenismului creştin, reorganizatorul şcolii teologice sibiene, 
ridicată la rang de Academie. În Moldova, Irineu Mihălcescu (1939 - 1947), fost 
profesor la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1904 - 1939), autor a sute de 
lucrări de teologie. În Bucovina menţionăm pe mitropolitul Nectarie Cotlarciuc 
(1924 - 1935), fost profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi, participant la 
câteva congrese şi întruniri ecumenice, iar în Basarabia mitropolitul Gurie Grosu 
(1920 - 1937). Dintre episcopii acestei perioade amintim pe Roman Ciorogariu 
de la Oradea (1920 - 1936) şi Nicolae Ivan de la Cluj (1921 - 1936), amândoi 
militanţi pentru emanciparea politico-socială a românilor transilvăneni, Grigorie 
Comşa de la Arad (1925 - 1935), încercat misionar, autor a numeroase volume 
de predici şi broşuri de apărare a Ortodoxiei, Iacob Antonovici de la Galaţi 
(1923 - 1924) şi Huşi (1924 - 1931), autor de lucrări istorice, toţi membri de 
onoare ai Academiei Române.  

S-a dezvoltat învăţământul teologic: Facultăţi de Teologie la Bucureşti 
(din anul 1881), Cernăuţi (1875) şi Chişinău (1927), Academii teologice în 
Sibiu, Arad, Caransebeş, Cluj şi Oradea şi o serie de seminarii cu 8 clase. Dintre 
profesorii acestor Facultăţi s-au remarcat o seamă de teologi de prestigiu, ca 
Ioan Irineu Mihălcescu, Nichifor Crainic, Teodor Popescu, Niculae Popescu, 
Haralambie Rovenţa, Şerban Ionescu, Petre Vintilescu, Grigorie Cristescu, 
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Vasile Ispir la Bucureşti; Vasile Tarnavschi, Vasile Gheorghiu, Nicolae Cotos, 
Vasile Loichiţa, Valerian Şesan, Simion Reli la Cernăuţi; Grigorie Pişculescu 
(cu numele de scriitor Galaction), Vasile Radu, Iuliu Scriban, Ioan Savin, Toma 
Bulat, fraţii Valeriu şi Cicerone Iordachescu la Chişinău; Nicolae Colan, 
Dumitru Stăniloae, Nicolae Terchilă la Sibiu; Ilarion Felea la Arad, Liviu 
Galaction Munteanu la Cluj, Ştefan Lupşa la Oradea etc. Toţi au publicat lucrări 
deosebit de valoroase în cadrul specializării lor. O serie de preoţi au fost prezenţi 
în viaţa culturală a ţării: prozatorii Gala Galaction şi Ion Agârbiceanu, 
arheologul Constantin Mătasă, întemeietorul Muzeului din Piatra Neamţ, 
istoricii Gheorghe Ciuhandu, Candid Muslea, Constantin Bobulescu, Dumitru 
Furtuna s. a., folcloriştii Teodor Balaşel din Vâlcea, Gheorghe Dumitrescu din 
Bistriţa-Mehedinţi, specialistul în muzică bizantină Ioan Petrescu de la biserica 
Visarion din Bucureşti etc. Au apărut o serie de noi periodice bisericeşti, pe 
lângă cele vechi: „Biserica Ortodoxă Română” şi „Studii Teologice” la 
Bucureşti, „Candela” la Cernăuţi, „Revista Teologică” la Sibiu, „Luminătorul” 
şi „Misionarul” la Chişinău, buletine eparhiale pentru fiecare episcopie.  

 S-a dezvoltat arta bisericească cu toate ramurile ei, îndeosebi arhitectura 
şi pictura, prin bisericile monumentale ridicate într-o serie de oraşe ale ţării, mai 
ales în Transilvania (Catedralele Alba Iulia, Cluj, Timişoara, biserici în Târgu 
Mureş, Sighişoara, Turda, Reşiţa, Satu Mare, Zalău, Craiova, Buzău, Constanţa, 
Galaţi, Piatra Neamţ, Bălţi etc.); s-au refăcut ori s-au ridicat din temelie câteva 
mănăstiri.  

S-au întărit legăturile cu celelalte Biserici Ortodoxe şi cu alte Biserici 
creştine. Astfel, Biserica Ortodoxă Română şi-a trimis delegaţi la Conferinţele 
panortodoxe de la Constantinopol (1923), Mănăstirea Vatoped din Muntele 
Athos (1930), la prima Conferinţa a profesorilor de teologie din Balcani, ţinută 
la Sinaia în România (1924), la primul Congres al profesorilor de teologie 
ortodoxă la Atena (1936). Patriarhul Miron a făcut câteva vizite unor ierarhi 
ortodocşi de peste hotare şi a primit vizite la Bucureşti. Biserica Ortodoxă 
Română a participat şi la câteva Congrese ale celor trei mari ramuri ale mişcării 
ecumenice care au activat în perioada interbelică: Creştinism practic (Stockholm 
1925, Berna 1926), Credinţă şi organizare (Lausanne 1927) şi Alianţa Mondială 
pentru înfrăţirea popoarelor prin Biserică (Praga 1928, Faris Bad Larvik în 
Norvegia 1938). Cea din urmă a ţinut mai multe conferinţe regionale, unele 
chiar în România (Sinaia 1924, Bucureşti 1933, Râmnicu-Vâlcea 1936). S-au 
încheiat legături strânse cu Biserica anglicană, mai ales după recunoaşterea 
hirotoniilor anglicane de către Sfântul Sinod din Bucureşti în anul 1935.     

 După anul 1944 Biserica a fost înlăturată treptat din viaţa statului. În anul 
1948 a fost eliminat învăţământul religios din şcoli, s-au interzis slujbele în 
spitale, azile şi cazărmi, au fost suprimate periodicele bisericeşti ale eparhiilor, 
au fost desfiinţate Facultatea de Teologie din Suceava (fosta la Cernăuţi), patru 
Academii teologice din Ardeal şi Banat, precum şi seminariile teologice ale 
eparhiilor din Muntenia şi Moldova, s-a oprit catehizarea tineretului. Curând 
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după anul 1944 peste o mie de preoţi ortodocşi (la care se adaugă şi cei romano-
catolici, greco-catolici şi protestanţi) au fost arestaţi, aruncaţi în închisori, trimişi 
să lucreze la canalul Dunăre-Marea Neagră, unii deportaţi chiar în Siberia; unii 
au murit acolo, iar cei mai mulţi au fost eliberaţi abia în 1964. Între cei aruncaţi 
în închisori, se numărau şi teologi de mare prestigiu, ca: Nichifor Crainic, Ioan 
Savin, Dumitru Staniloae, Liviu G. Munteanu, Ilarion Felea, Ion V. Georgescu 
(deportat în Siberia) şi mulţi alţii; câţiva preoţi ortodocşi au fost împuşcaţi. 
Fostul mitropolit al Bucovinei, Visarion Puiu a fost condamnat la moarte, în 
contumacie (decedat în anul 1964, în Franţa). În anul 1959 au fost desfiinţate un 
număr de schituri şi mânăstiri, sute de călugări şi călugăriţe au fost scoşi din ele 
în mod brutal şi trimişi în familiile lor sau în fabrici de către organele de stat. În 
ultimii ani ai dictaturii comuniste au fost demolate peste 20 de lăcaşuri de 
închinare din Bucureşti (mănăstirile Cotroceni, Văcăreşti, Pantelimon, bisericile 
Sfânta Vineri, Sfântul Spiridon Vechi, Alba-Postăvari, Enei, Spirea Noua 
Izvor,Sfânta Treime Dudeşti etc.). Autorizaţiile pentru ridicarea sau repararea 
unor biserici se obţineau cu multă greutate. Preoţimea ortodoxă, în totalitatea ei, 
era supravegheată şi controlată în permanentă, prin aşa-numiţii "inspectori de 
culte" şi ofiţeri de Securitate, prezenţi mereu în toate instituţiile bisericeşti.  

 La 4 august anul 1948 s-a publicat Legea pentru regimul general al 
Cultelor (înlocuită cu actuala lege: nr. 489/2006 privind „Libertatea religioasă şi 
regimul general al cultelor”). Erau recunoscute 14 culte: ortodox, romano-
catolic, armeano-gregorian, creştin de rit vechi (lipovean), reformat (calvin), 
evanghelic-luteran C.A., sinodo-prezbiterian, unitarian, mozaic, musulman, 
baptist, adventist de ziua a şaptea, penticostal şi creştin după Evanghelie, toate 
având organizarea lor specifică şi lăcaşuri de cult.  

La 19-20 octombrie anul 1949, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române a votat Statutul pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române, aprobat 
apoi şi de Ministerul Cultelor (are la bază principiile Statutului Organic al lui 
Andrei Şaguna). Potrivit acestuia, Biserica noastră avea un număr mai redus de 
eparhii, în comparaţie cu perioada precedentă: I. Mitropolia Ungrovlahiei, cu 
eparhiile: Arhiepiscopia Bucureştilor, Arhiepiscopia Tomisului şi Dunării de Jos 
(cu sediul la Galaţi), Episcopia Buzăului; II. Mitropolia Moldovei şi Sucevei, cu 
Arhiepiscopia Iaşilor, Episcopia Romanului şi Huşilor; III. Mitropolia 
Ardealului, cu Arhiepiscopia Sibiului, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi 
Clujului, Episcopia Alba-Iuliei (înfiinţata în 1975), Episcopia Oradiei; IV. 
Mitropolia Olteniei, cu Arhiepiscopia Craiovei şi Episcopia Râmnicului şi 
Argeşului; V. Mitropolia Banatului, cu Arhiepiscopia Timişoarei şi 
Caransebeşului şi Episcopia Aradului. Se prevede şi acum participarea laicilor la 
conducerea Bisericii, în Adunările şi Consiliile parohiale, Adunările şi Consiliile 
eparhiale şi Adunarea Naţională Bisericească (pentru întreaga Patriarhie), în 
proporţia cunoscută: 1/3 clerici şi 2/3 mireni.  

 Pentru credincioşii ortodocşi români care trăiau peste hotarele ţării s-au 
organizat mai multe unităţi bisericeşti: Arhiepiscopia Misionara Ortodoxa 
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Româna din Statele Unite şi Canada, cu sediul la Detroit şi Arhiepiscopia 
Misionară Ortodoxă Romană pentru Europa Centrală şi Occidentală, cu sediul la 
Paris. Vechea Episcopie din America înfiinţata în anul 1934 (devenită, între 
timp, Arhiepiscopie) n-a mai păstrat legăturile cu ţara şi cu Patriarhia.  

Între ierarhii din perioada de care ne ocupăm, consemnăm în primul rând 
pe patriarhul Justinian Marina (1948 - 1977), priceput organizator şi 
îndrumător al vieţii bisericeşti în condiţiile create după al doilea război mondial. 
A fost urmat de patriarhul Iustin Moisescu (1977 - 1986), fost profesor la 
Facultăţile de teologie din Varşovia, Cernăuţi şi Bucureşti, apoi mitropolit al 
Ardealului (1956 - 1957) şi al Moldovei (1957 - 1977). Din anul 1986 şi până în 
anul 2007 Biserica noastră a fost păstorită de Teoctist Arăpaşu, fost episcop-
vicar patriarhal, episcop al Aradului, mitropolit al Olteniei, apoi al Moldovei. 
Dintre ceilalţi ierarhi, menţionam pe mitropoliţii Ardealului Nicolae Colan 
(1957 - 1967), Nicolae Mladin (1967 - 1981) şi Antonie Plămădeală (din 1982, 
fost episcop-vicar patriarhal, apoi episcop al Buzăului); apoi Firmilian Marin 
(1947 - 1972) şi Nestor Vornicescu ai Olteniei (din 1978); Vasile Lăzărescu 
(1934 - 1961) şi Nicolae Corneanu ai Banatului (din 1962), episcopii Andrei 
Magieru al Aradului (1936 - 1960), Chesarie Păunescu al Constanţei, apoi al 
Dunării de Jos (1944 - 1973), Iosif Gafton al Râmnicului şi Argeşului (1944 - 
1984), Antim Anghelescu al Buzăului (1944 - 1979), Vasile Coman al Oradiei 
(1971 - 1992), cei mai mulţi autori de lucrări teologice şi istorice, participanţi la 
numeroase Congrese şi întruniri peste hotare.  

 Între faptele mai de seama din viaţa bisericească trebuie să mai reţinem 
revenirea la Ortodoxie a majorităţii covârşitoare a clerului şi credincioşilor uniţi 
(greco-catolici) în anul anul 1948, precum şi prima canonizare oficială a unor 
sfinţi şi mărturisitori de neam român (1955). Pentru pregătirea personalului de 
cult au funcţionat şase seminarii teologice cu durată de cinci ani (Bucureşti, 
Buzău, Mânăstirea Neamţ, Cluj-Napoca, Craiova şi Caransebeş) şi doua Institute 
Teologice de grad universitar cu durată de patru ani, la Bucureşti şi Sibiu.  

 O serie de teologi români s-au remarcat prin lucrările lor sau prin 
activitatea ecumenică: Dumitru Staniloae, Ioan Coman, Liviu Stan, Nicolae 
Chiţescu, Emilian Vasilescu, Orest Bucevschi, Nicolae Balca, Nicolae 
Nicolaescu, Ene Branişte, Ioan Rămureanu, Vladimir Prelipceanu, Mircea 
Chialda, Petru Rezuş, Alexandru Ciurea, Nicolae Lungu, toţi la Bucureşti; 
Nicolae Neaga, Nicolae Mladin, Sofron Vlad, Grigorie Marcu, Dumitru Belu, 
Iorgu Ivan, Milan Şesan, Isidor Todoran, Ştefan Lupşa, Teodor Bodogae, 
Corneliu Sârbu, Dumitru Călugar, Gheorghe Şoima, Alexandru Moisiu, la Sibiu.  

Patriarhia Română edita câteva publicaţii periodice: „Biserica Ortodoxă 
Română” (apare din anul 1874), buletinul oficial al Patriarhiei Române, „Studii 
Teologice”, revista Institutelor Teologice; „Ortodoxia”, revista Patriarhiei 
(fiecare cu un tiraj de 10.000 ex., cu 4-6 apariţii pe an). Toate cele cinci 
Mitropolii editau câte o revistă, tot cu câte 4-6 apariţii pe an: „Glasul Bisericii” 
(Mitropolia Ungrovlahiei), „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, „Mitropolia 
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Ardealului”, „Mitropolia Banatului”. La Sibiu apare foaia bisericească bilunară 
„Telegraful Român”, cel mai vechi periodic românesc, cu apariţie neîntreruptă 
din anul 1853. În Editura şi Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune 
Ortodoxă din Bucureşti s-au tipărit: Biblia (patru ediţii, în anii 1968, 1975, 1982, 
1988), cărţi de cult, manuale pentru învăţământul teologic universitar şi 
seminarial, lucrări teologice, cărţi pentru credincioşi, cărţi de rugăciuni, 
calendare ş.a. Acelaşi lucru l-au făcut şi tipografiile eparhiale de la Mânăstirea 
Neamţ, Sibiu şi Timişoara.  

 După anul 1948 au fost restaurate, pictate sau reparate prin daniile 
credincioşilor majoritatea celor peste 12.000 de lăcaşuri de cult ortodox 
(biserici, mănăstiri, schituri, paraclise) de pe tot cuprinsul ţării. Au fost 
restaurate cele mai multe din bisericile şi mănăstirile monumente istorice. În 
acelaşi timp, s-au construit peste 500 de biserici noi, în tot cuprinsul Patriarhiei, 
dintre care multe sunt adevărate monumente de artă.  

Biserica Ortodoxă Română a întreţinut legături de prietenie şi colaborare 
cu toate celelalte Patriarhate şi Biserici ortodoxe autocefale. Aceste relaţii sunt 
marcate îndeosebi de vizitele oficiale făcute Bisericii Ortodoxe Române de 
patriarhii Constantinopolului, Alexandriei, Antiohiei, Ierusalimului, Serbiei, 
Bulgariei, precum şi vizitele oficiale făcute de reprezentanţii Bisericii Ortodoxe 
Române acestor Patriarhii, în ultimele decenii.  

S-au stabilit relaţii cu Bisericile vechi Orientale (Patriarhia Etiopiei, 
Patriarhia armeană din Etchimiadzin, Patriarhia coptă din Egipt şi Biserica 
siriana iacobită din Kerala-India), cu Biserica romano-catolică (mai ales din 
Austria, Germania şi Belgia), cu Biserica veche catolică, cu Biserica anglicană, 
cu o serie de Biserici protestante.  

Biserica Ortodoxă Romană activează în Consiliul Mondial al Bisericilor 
din anul 1961. A trimis delegaţi la Adunările generale de la New Delhi (1961), 
Uppsala (1968), Nairobi (1975), toate conduse de mitropolitul de atunci al 
Moldovei şi Sucevei, Iustin Moisescu (fost membru în Comitetul Central până în 
anul 1977) şi Vancouver (1983), condusă de mitropolitul Ardealului Antonie 
Plămădeala. Alţi ierarhi şi teologi ortodocşi români activează în diferite Comisii 
ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Patriarhii Justinian şi Iustin au făcut 
vizite la sediul Consiliului Mondial de la Geneva (1966-1981). La rândul lor, 
numeroşi conducători ai acestei mari organizaţii intercreştine au făcut vizite în 
România cu diferite ocazii, purtând discuţii cu patriarhii români, cu alţi 
conducători de culte, ierarhi şi profesori de teologie. Biserica noastră si-a adus 
aportul şi la promovarea dialogului intercreştin şi în cadrul Conferinţei 
Bisericilor Europene, cu sediul la Geneva (câteva sesiuni ale acestor două mari 
organizaţii s-au ţinut în România). 

Evenimentele din Decembrie anul 1989 au adus o seamă de schimbări, nu 
numai în viaţa politică şi socială a ţării, ci şi în sfera vieţii religioase. Imediat 
după derularea acelor evenimente, Biserica noastră a fost pusă în faţa unor 
provocări noi. În ceea ce priveşte configuraţia religioasă din România, potrivit 
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recensământului din anul 2002, în ţara noastră, dintr-un total de 21.698.181 
locuitori, 86,7% sunt ortodocşi, 4,7% romano-catolici, 3,2% reformaţi, 0,9% 
catolici de rit bizantin (greco-catolici), 1,5% penticostali, 0,6% baptişti, restul 
cultelor având sub 0,5% (ateii reprezintă sub 0,1%). Între evenimentele 
importante de după 1989, menţionăm reînfiinţarea unor eparhii desfiinţate în 
anul 1948: Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Sucevei, Arhiepiscopia 
Târgoviştei, Episcopia Argeşului, Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, 
Episcopia Caransebeşului, Episcopia Huşilor. De asemenea, s-au înfiinţat 
eparhii noi: Slobozia şi Călăraşi, Harghita şi Covasna, Alexandria, Giurgiu, 
Tulcea, Slatina, Sălaj ş.a.  În acelaşi timp, au fost ridicate la ranguri superioare 
unele structuri ortodoxe româneşti din diaspora, precum Arhiepiscopia Ortodoxă 
Română a Europei Occidentale şi Meridionale, ridicata la rang de Mitropolie, şi 
s-au înfiinţat noi structuri ortodoxe române precum Mitropolia Ortodoxă 
Română a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, Episcopia Ortodoxă Română 
din Ungaria, Episcopia Daciei Felix, Episcopia Ortodoxă Română din Italia, 
Episcopia Ortodoxă Română din Spania şi Portugalia, Episcopia Ortodoxă 
Română a Europei de Nord, Episcopia Ortodoxă Română a Australiei şi Noii 
Zeelande. De menţionat că, în decembrie anul 1992, a fost reactivată Mitropolia 
Ortodoxă Română a Basarabiei.  
 În sectorul vieţii culturale, notăm înfiinţarea de noi instituţii de învăţământ 
teologic, atât la nivel liceal, cât şi la cel universitar. Întregul învăţământ teologic 
superior a fost încadrat în Universităţile din oraşele respective, şi reorganizat pe 
diferite secţii. Au apărut o serie de publicaţii periodice, precum „Ziarul 
Lumina”, „Vestitorul Ortodoxiei” la Bucureşti, „Candela Moldovei” la Iaşi, 
„Învierea” la Timişoara, „Renaşterea” la Cluj Napoca, „Tomisul Ortodox” la 
Constanţa, „Credinţa străbună” la Alba-Iulia, „Graiul Bisericii noastre” la Baia 
Mare, „Legea românească” la Oradea, „Biserica şi Şcoala” la Arad, „Foaie 
diecezană” la Caransebeş, „Călăuza Ortodoxă” la Galaţi, „Argeşul Ortodox” la 
Curtea de Argeş.  

Începând cu data de 27 octombrie 2007, la iniţiativa şi cu purtarea de 
grijă a celui de al şaselea Patriarh al României - Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel - ales la 12 septembrie anul 2007 şi întronizat la 30 septembrie 
anul 2007, ca fiind cel de al VI-lea Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, 
după trecerea la cele veşnice a vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, la data 
de 30 iulie anul 2007 – au început să emită, de la studiourile din Bucureşti, 
Radio Trinitas şi Trinitas TV, ca parte a Centrului de Presă Basilica al 
Patriarhiei Române. În acelaşi timp, au apărut o seamă de lucrări noi de teologie 
şi istorie bisericească la Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Craiova, Timişoara etc.  Totodată, 
au apărut o seamă de lucrări noi de teologie şi istorie bisericească la Bucureşti, 
Iaşi, Sibiu, Craiova, Timişoara etc. S-au redeschis toate mănăstirile şi schiturile 
desfiinţate în mod abuziv în anul 1959 şi s-au deschis noi aşezăminte monahale, 
mai ales în Ardeal. În acelaşi timp - în pofida greutăţilor financiare cu care se 
confruntă Biserica - s-au pus fundaţiile a sute de biserici, mai ales în mediul 
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urban. Biserica şi-a reluat într-o altă perspectivă activitatea de ordin social-
filantropic, prin înfiinţarea unor asociaţii caritative în vederea ajutorării 
orfanilor, a bătrânilor şi persoanelor cu dizabilităţi, prin asistenta religioasă în 
spitale, orfelinate şi aziluri de bătrâni. 

Biserica Ortodoxă Română a fost vizitată, în repetate rânduri, de delegaţii 
ortodoxe, conduse de Întâistătători precum S.S. Patriarhul Ecumenic 
Bartolomeu, PP.FF. Partenie III, Petros VII şi Teodor II - Patriarhi ai 
Alexandriei, P.F. Ignatie IV şi Ioan IV Patriarhii Antiohiei, S.S. Teofil III – 
Patriarhul Ierusalimului, S.S. Patriarh Pavle al Serbiei, S.S. Maxim şi Neofit 
Patriarhii Bulgariei şi alţii). La rândul lor, delegaţii ale Bisericii Ortodoxe 
Române au vizitat alte Biserici Ortodoxe surori.  

Biserica noastră continuă participarea sa la activităţile desfăşurate în 
cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor, a Conferinţei Bisericilor Europene, ale 
unor Comisii mixte de dialog teologic internaţional sau bilateral cu alte Biserici. 
Facultăţile de Teologie au încheiat "parteneriate" cu Facultăţi din afara 
hotarelor, mai cu seama catolic şi protestante.  

 
 
În încheiere, vom susţine că demersul misionar al Bisericii trebuie să 

cuprindă conceptul conform căruia Biserica nu este în fond, doar comunitatea cu 
număr mare sau foarte mare de membri ci chiar şi cea cu numărul cel mai mic, 
dar în care sălăsluieşte mărturia cea duhovnicească despre trăirea în viaţa 
noastră a vieţii lui Iisus Hristos, cea autentică. „Astfel înţeleasă, misiunea nu 
este reprezentată de un proiect grandios, asemeni unei caracatiţe care cuprinde 
totul în sine – acesta este de dorit numai pentru a conferi unitate de plan şi 
acţiune sistemului – ci de intervenţia în micro, de îndeplinirea misiunii de păstor 
de suflete şi a aceleia de următor al Mântuitorului, calitate pe care o are orice 
creştin botezat, nu numai clericul şi nu numai cei cu anumite răspunderi în 
Biserică.” Aşadar, iată şi de aici constatăm faptul că Ortodoxia este o formă de 
creştinism (nesecularizată în conţinutul şi fondul ei intrisec) extrem de rafinată, 
de nobilă, de fină, pe care puţini o ştiu astăzi, aprecia sau gusta în profunzimile 
ei dintru început, lucru pentru care ne rugăm Lui Dumnezeu – Cel în Treime 
preamărit, să ne ajute şi să ne lumineze minţile noastre, cele acoperite de umbra 
păcatului şi a morţii!... 
În noul context de după anul 1989, ierarhii, profesorii de teologie şi preoţii 
Bisericii Ortodoxe Române îşi desfăşoară activitatea lor pastoral-misionară, 
socială şi culturală pentru a fi vrednici de înaintaşii lor, cărora doresc să le 
cinstească memoria printr-o activitate tot mai rodnică. (1) 
______ 
 
  Pr. Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 
1997, p. 286 – 290. 
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                           VALENŢE POETICE LA ELIE MIRON CRISTEA  
 
                                                                    Pr. Ioan Morar - Gherla 
 
 
 ... Şi pentru a nu repeta, palid, ceea ce alţii au spus cu multă competenţă, 
voi cuteza să surprind o dimensiune a personalităţii ilustrului bărbat, în care se 
va regăsi şi valea superioară a Mureşului cu tot farmecul ei inconfundabil. Pare 
puţin forţată abordarea din această perspectivă, în cazul unui om care nu a scris 
nicio poezie. Sau poate că a scris?! Din studiile parcurse de noi nu rezultă 
explicit asemenea valenţe, dar le regăsim ascunse în tot ceea ce gândeşte, simte 
sau întreprinde acest plurivalent fiu al Transilvaniei. În accepţiunea pe care vrem 
să o dăm acestei însuşiri, precumpănitor este rafinamentul în gândire, esteticul în 
exprimare şi ţinută, valorificarea fondului ancestral pe care l-a moştenit, 
cutezanţa romantică în tot ce a întreprins, iar nu faptul că a scris sau nu poezie. 
Sunt doar câteva coordonate care ne duc, cred, la concluzia că nu este neavenită 
aprecierea că la un om de talia celui care posedă asemenea însuşiri se poate 
vorbi de valenţe poetice. La urma urmei nici nu văd de ce ar fi numit poet doar 
creatorul de versuri, iar nu şi consumatorul de poezie. Noi nu depăşim însă ceea 
ce se înţelege prin fire poetică.  
 Cine a lansat ideea că românul s-a născut poet, cam în sensul acesta cred 
că a gândit-o, şi n-a greşit. E destul să îmbrăţişezi cu privirea copleşită de uimire 
Defileul Mureşului, ori să scrutezi oamenii ţinutului, fie doar şi prin intermediul 
unor fotografii, pentru a cădea de acord cu geniul poeziei româneşti că este 
vorba despre o lume ce credea în basme şi gândea în poezii. Peisajul, portul, 
vorba, aspiraţiile, crezul acestor locuri – toate par atinse de harul frumosului, 
deci de poezie. Spusa lui Dostoievski că frumosul va mântui lumea nu este doar 
o vorbă de mare condeier, ci o înaltă filosofie existenţială. Dar să începem a 
dovedi ceea ce am sugerat până aici, cu trimitere la cel pe care îl omagiem acum 
la Topliţa Română. 
 Dacă amintim că la vârsta la care îşi încerca puterile intelectuale 
îndrăzneşte să abordeze, pe o potecă deloc bătătorită, viaţa şi opera unui geniu, 
este o dovadă nu doar că iubea poezia, dar că o şi cunoştea foarte bine şi o trăia 
din plin. Nu-ţi poţi asuma o asemenea răspundere decât fiind capabil să te 
identifici cu obiectivul abordat. Adică poţi, dar atunci rişti să iasă o catastrofă, 
după cum a dovedit-o un jalnic temerar (Al. Grama) lipsit de poezie, în cazul 
aceluiaşi Eminescu. Or, tânărul doctorand Elie Cristea a realizat un adevărat 
triumf. Citind lucrarea sa, ai impresia că el a consultat tot ce s-a scris despre 
părintele Luceafărului până astăzi. Scurtele comentarii la poeziile eminesciene, 
deşi nu suficient de sistematic înşirate, sunt extrem ce pertinente şi limpezi. 
Citindu-le, simţi cum autorul retrăieşte, îşi asumă tot clocotul harismatic al 
poetului. Altfel spus, gândeşte şi simte poetic. Nu era la prima experienţă în 
acest sens. De la o vârstă mult mai fragedă îl preocupă folclorul românesc în 
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toată varietatea lui: modul de exprimare, portul, jocurile, cântecele, întreg 
tezaurul de creaţie populară. Îl preocupă nu doar ca pe un diletant, ci 
intenţionează să elaboreze adevărate studii în domeniu, ajungând să emită 
judecăţi de valoare pretenţioase ca unul care le trece prin filtrul sufletului său. 
(A se vedea la Antonie Plămădeală, Pagini dintr-o arhivă inedită, Ed. Minerva, 
Bucureşti, 1984). De altfel, la scurtă vreme după lucrarea sa de doctorat, 
pregătită la Facultatea de Filologie din cadrul Universităţii din Budapesta şi 
tipărită la Tipografia Aurora a lui A. Todoran din Gherla în 1895, în 1901 va 
scoate o culegere de proverbe adunate din zonele bine cunoscute şi cercetate, 
ceea ce presupune o veche şi intensă preocupare, într-un domeniu vecin cu 
poezia, dacă nu chiar în aceeaşi ogradă. 
 A gândi poetic este a simţi estetic. Aşa se face că în 1905 scoate la lumină 
rodul preocupărilor sale de mai bine de cinci ani, în legătură cu Imnografia şi 
intocmirile din interiorul bisericii răsăritene, cum se va numi şi cartea, la 
Editura Arhidiecezana Sibiu. Este uimitor cât de degajat se mişcă prin imperiul 
frumosului. A avut ambiţia şi răbdarea, semne ale pasiunii în domeniul cercetat, 
să intreprindă călătorii de studiu în ţară şi peste hotare pentru a culege datele ce 
vor alcătui această carte de referinţă, care nici măcar după un veac nu poate fi 
ignorată. Lectura celor 300 de pagini ne pune în faţa unei remarcabile figuri care 
ne convinge de valoarea artei creştine, bizantine în special, în raport cu arta 
greco-romană, sau nevoia de a se fi trecut de la glorificarea omului la 
glorificarea lui Dumnezeu. Şi aici, ca şi în cazul poeziei, impresionează nu 
numai cunoştinţele autorului, ci mai ales sentimentele sale care se întrevăd prin 
toate descrierile şi argumentările. Adică se vede limpede că cel care ne propune 
frumosul ca mod de vieţuire în Hristos, ca mijloc de urcuş spre ceruri, a 
experimentat el însuşi asemenea escaladări lăuntrice. Consistenta listă 
bibliografică îl impune ca pe un adevărat cercetător. Îmi pare rău că pentru 
icoanele de la Nicula, din acea vreme, este destul de rezervat. Ştia el pentru ce. 
Şi folosesc această rezervă tocmai pentru a scoate în evidenţă insuşirile sale 
estetico-poetice rafinate. Se vede că nu înghiţea orice. Se pare că la vremea 
aceea, fie din dorinţa de câştig, fie chiar şi din aceea de a răspândi Evanghelia 
Domnului, mulţi neaveniţi s-au pus pe treabă crezându-se iconari, dar 
îndepărtându-se jalnic de prototipul pe care îl oferea celebra icoană a Maicii 
Domnului – făcătoare de minuni – zugrăvită de preotul Luca pe la sfârşitul 
secolului XVII. Desigur că valoarea lor ca expresii fidele ale unui crez, ale unui 
nivel de cultură, rămâne. Dar cu preţul sacrificării frumosului. Adică tocmai a 
ceea ce ieromonahului Dr. Elie Cristea îi era mai scump. 
 Predispoziţia pentru poezie şi artă a lui Elie Miron Cristea nu a fost o 
chestiune de conjunctură, nu s-a stins şi nici măcar nu s-a diminuat odată cu 
trecerea anilor. Îl va preocupa soarta teatrului românesc şi a muzicii, cel puţin a 
celei bisericeşti, pentru promovarea căreia va şi înfiinţa o academie.  
 Destinul îl propulsează spre înalte răspunderi bisericeşti, sociale, politice 
şi câte altele. Viaţa îl hărţuieşte cu preocupări din cele mai diverse, nu-i va mai 
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îngădui nici să culeagă folclor, nici să analizeze poezii, nici să mai stea de vorbă 
cu apele şi cu codrul; dar nici nu-i va putea scoate din suflet ceea ce acestea 
odinioară i-au înrădăcinat. Sub acest aspect rămâne mereu tânăr, un tânăr căruia 
îi place între tineri, un spirit vioi, doritor de convorbire cu alte spirite în cercuri 
largi şi alese, un orator plăcut şi un scriitor harnic, după cum îl caracterizează 
N. Iorga.  
  Rămâne ca un ecou veşnic în istoria poporului român acea  ... cuvântare 
înflăcărată, aşa cum numai transilvănenii ştiau să le alcătuiască, spre a rămâne 
documente pentru eternitate ..., exprimând ca un psalmist inspirat, simţăminte 
de copleşitoare adâncime, în vorbe simple, dar atât de adevărate şi de potrivite, 
încât parcă făceau să vorbească însăşi fiinţa românească, fiinţa cea nevăzută şi 
veşnică, cea de dincolo de forme şi cuvânt, de parcă ar fi vorbit toate inimile 
deodată, într-un grai nou, atunci descoperit sub vraja şi binecuvântarea Unirii. 
Dacă marele mitropolit Antonie Plămădeală îl consideră ca pe un psalmist 
inspirat, înseamnă că vrea să spună că e ceva mai mult chiar decât un poet.  
 Istoricul Vasile Netea care i-a studiat amănunţit viaţa şi opera îl numeşte 
un arhiereu cu inimă de poet şi luptător. Şi îşi susţine spusa: Stilul şi limba 
scrierilor sale, ca şi cuvântările pline de atâta însufleţire şi de atâta avânt, 
având o construcţie logică de o rară limpezime, e întrutotul stilul şi limba unui 
poet filosof. (Vasile Netea – Patriarhul dr. Miron E. Cristea, Ediţia a II-a, 1999) 

De altfel, evenimentele istorice, mai ales cele legate de Unirea de la 1918, 
îi scot cel mai bine în evidenţă romantismul poetic revoluţionar care îl aşază 
alături de cei mai de seamă vizionari ai neamurilor. Rămân celebre cuvântările 
de la Alba Iulia, de la Bucureşti, Pastorala de la Crăciunul lui 1918, care 
adăugate la cele din Parlament sau de la atâtea alte ocazii dau la iveală un suflet 
vibrând de sentimente patriotice, o minte în care străluceşte o logică impecabilă 
şi o uimitoare putere de sinteză, în toate mustind poezia pe care el, frumosul 
fecior din Topliţa, şi-o îndesase bine în traista sufletului său încă de pe când 
hoinărea prin preajma Călimanului şi a Văii Mureşului, presimţind că va trebui 
să-i ajungă multă vreme în peregrinările sale prin ţară şi prin cele străinătăţi. 
Discursul rostit de către luminatul ierarh la Alba Iulia în 1918 nu este altceva 
decât o Scrisoare a III-a în proză. După cum titlul primului volum de Cuvântări 
şi predici ale unui tânăr teolog, mai târziu cleric român în ţară sub stăpânire 
străină pare rupt din Doina lui Eminescu.  
 Dumnezeu îl învredniceşte să participe şi să se bucure de cele mai măreţe 
împliniri ale neamului pe care atât de mult l-a preţuit şi l-a iubit: Marea Unire  
de la 1918 şi ridicarea  Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie, 
încredinţându-i-se sarcina de a o organiza şi conduce în calitate de întâiul ei 
patriarh. 
 Ce se întâmplă oare cu poetul din el în această situaţie? Ne-o spune atât de 
suptil cel care ne-a înlesnit tuturor pătrunderea în tainele unei arhive inedite, 
adică acelaşi Mitropolit Antonie: a rămas acelaşi ... fiu de ţăran, care n-a uitat 
nicio clipă aceasta, trăind într-o continuă mirare treptele pe care urca. Părea a 
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fi rămas mereu un ţăran care visează că e episcop, mitropolit, patriarh, regent, 
prim-ministru, şi căruia parcă nu-i venea să creadă că ar fi adevărat şi aştepta 
să se trezească. (Anronie Plămădeală, Contribuţii istorice privind perioada 
1918-1939, pg. 77). 
 A trăi într-o continuă mirare, a visa, a urca trepte înalte şi a asculta totuşi 
mereu duhul strămoşilor, precum şi a lupta din răsputeri pentru împlinirea 
năzuinţelor lor şi a lăsa o zestre urmaşilor, sunt semne evidente ale stării de 
graţie poetică. 
 
                                                           *  *  * 
 
 The poetic valences of the Patriarch Elie Miron Cristea do not result 
explicity from the studies we have researched, but we care find them hidden 
among the thoughts, the feelings or the actions of this gifted son of 
Transylvania. When we talk about this poetic quality, we want to emphasize his 
fine thinking, the aesthetics of his speeck and appearance, the capitalization of 
his ancestral heritage, his romantic temerity in everything he has ever done, and 
not his writing or not writing of poetry. These are just a few of the coordinates 
which lead us, in our opinion, to the conclusion that, in the case of a person with 
such great qualities, we can freely talk about poetic valences. 
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60 DE ANI DE LA CANONIZAREA MITROPOLIŢILOR ARDEALULUI 
ILIE IOREST ŞI SAVA BRANCOVICI, ŞI A CUVIOŞILOR 

MĂRTURISITORI SOFRONIE,VISARION ŞI A MUCENICULUI 
OPREA  

 
                                           Pr. prof. dr. Florin Bengean – Târgu-Mureş 
 
          În calendarul istoric naţional cât şi în cel bisericesc sunt file de aur a căror 
strălucire renaşte în mari aniversări cu adânci înţelesuri, pentru credinţa noastră 
strămoşească. 
          Răsfoind un tratat al civilizaţiilor ne dăm uşor seama că fiecare popor are 
un specific anume, evident în manifestările lui definitorii particulare. Aşa de 
pildă cum spune Papini: „India i-a avut pe asceţi care se ascundeau în codri, ca 
să biruie trupul şi să-şi cufunde sufletul în nemărginire; China i-a avut pe 
înţelepţi, care propovăduiau morala lor ţăranilor şi împăraţilor; Grecia i-a avut 
pe filozofi, care în umbra colonadelor făureau sisteme armonioase, ori curse 
dialectice; Roma pe legiuitori ce săpau în bronz, pentru noroade şi veacuri, 
măsura celei mai înalte dreptăţi, la care poate ajunge cel ce porunceşte şi are; 
neamul evreesc i-a avut pe Prooroci”  ---  iar Biserica lui Hristos i-a dat pe sfinţi 
--- acele culmi de viaţă care trăind în lumina învăţăturilor Evanghelice,  
împodobindu-şi fiinţa cu 
florile virtuţilor şi colaborând cu Harul dumnezeiesc, au rămas în zarea 
purificării, sfântul fiind evidenţa cea mai strălucitoare în lume a naturii, 
transfigurată, refăcută, îndumnezeită. 
         Sfinţenia Bisericii este sfinţenia lui Hristos Însuşi, întrucât ea este trupul 
Lui tainic, trup nedespărţit niciodată de Capul Său. Ea e sfântă şi pri calitatea sa 
de locaş al Duhului Sfânt, care împărtăşeşte credincioşilor harul sfinţilor. 
Biserica este laboratorul infailibil de formare, creştere şi sfinţire a membrilor ei, 
scopul ei fiind mântuirea credincioşilor. Este de asemenea evident pentru oricine 
că Biserica a dat şi dă nenumăraţi sfinţi, care strălucesc ca luceferi pe cerul ei, în 
ochii celor care voiesc să-i privească. Şi tot pe atât de evident este că dacă 
Biserica n-ar fi sfântă în fiinţa ei, ea n-ar putea sfinţi, adică n-ar putea poseda 
puterea şi mijloacele de sfinţire; Sfintele Taine. Iar activitatea sfinţitoare a 
Bisericii este neîntreruptă şi permanentă, ea durând până în veşnicie. Deci, 
Biserica este sfântă, deoarece sfânt este întemeietorul şi Capul ei, Hristos şi sfânt 
este Duhul care sălăşluieşte în ea; este sfântă deoarece ea posedă mijloacele de 
mântuire şi sfinţire a credincioşilor: Sfintele Taine; este sfântă, deoarece sfânt 
este scopul pe care ea îl urmăreşte: sfinţirea şi mântuirea credincioşilor. 
        Învăţătura Bisericii noastre este că acelor creştini --- sau chiar unor 
persoane alese din Vechiul Testament --- care în timpul vieţii pământeşti s-au 
arătat pilde desăvârşite de viaţă religioasă şi morală şi care, după trecerea lor la 
cele veşnice duc o viaţă fericită în cer, gustând o parte din fericirea pe care o vor 
primi deplin după judecata universală, li se cuvine o cinstire şi o închinare 
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relativă, manifestată în sărbătorile consacrate lor, în bisericile ridicate în cinstea 
lor, în preamărirea vieţii şi faptelor lor, în slujbele rânduite de Biserică întru 
cinste şi pomenire lor, în venerarea moaştelor şi icoanelor lor şi în rugăciunile 
adresate lor spre a mijloci la Dumnezeu pentru noi. Încă în viaţa pământească, 
sfinţii au fost înzestraţi de Dumnezeu cu felurite daruri, fapt pentru care oamenii 
le-au dat o cinste deosebită. Atât în această viaţă, cât şi după moarte, sfinţii se 
roagă pentru oameni, atât pentru cei vii, cât şi pentru cei morţi. Aflându-se în 
apropierea lui Dumnezeu şi cunoscând nevoile celor ce se află în viaţă, de 
asemenea, ascultând rugăciunile celor vii şi luând cunoştinţă de cărările 
acestora, sfinţii intervin pe lângă Dumnezeu pentru ca cererile lor să fie 
împlinite. Dar în viaţa aceasta, sfinţii s-au străduit să întrupeze în persoana lor 
sfinţenia lui Iisus Hristos, devenind astfel următorii sau imitatorii Lui. Din acest 
motiv, ei sunt pentru noi exemple sau modele vrednice de urmat. 
        Sfântul Apostol Pavel le scrie celor din Corint astfel: „Fiţi următori mie, 
precum şi eu sunt lui Hristos”(I Cor. 11,1). Sfântul Ioan Gură de Aur aduce 
mereu în faţa credincioşilor chipuri ale sfinţilor, îndemnându-i să le urmeze 
pilda, căci zice el, cel mai bun fel de a-i cinsti pe sfinţi este imitarea lor. Sfinţii 
mucenici au urmat lui Hristos până la a-şi da propriul lor sânge, până la a suferi 
după pilda Lui cele mai mari chinuri. Dar ei nu sunt singurii: după ei izvorul 
sfinţeniei nu a secat. Deci în grădina Domnului, nu sunt numai trandafirii 
martirilor, ci şi crinii fecioarelor, iedera soţilor, violetele văduvelor.  
        Pronia dumnezeiască a rânduit ca poporul român să apară pe arena istoriei 
universale, dintru început, ca un popor creştin. 
        Obârşia neamului nostru este binecunoscută. Suntem coborâtori din marea 
familie a neamurilor trace, strămoşii noştri direcţi --- geto-dacii--- fiind „cei mai 
viteji şi mai cinstiţi dintre Traci”, cum îi numeşte Herodot. Creştinismul şi-a 
imprimat peceţile sale dumnezeieşti pe frământătura din care s-a închegat 
neamul românesc. Pentru deplina înţelegere a formării noastre ca popor creştin, 
este locul să amintim că părinţii noştri geto-daci erau foarte religioşi. O spune 
acesta istoricul Strabo, care scrie: „E un lucru de care nimeni nu se poate îndoi 
şi care răsare din toată istoria geţilor; râvna religioasă a fost de când e lumea, 
caracterul precumpănitor al firii lor”. Un element de prim ordin al credinţei 
religioase a părinţilor noştri geto-daci era credinţa nespus de puternică în viaţa 
veşnică a sufletului omenesc. Ei erau siguri că dincolo de nori şi de albastrul 
văzut al cerului este sălaş de veşnicie pentru ostaşul viteaz, pentru femeia 
gospodină, care a dat feciori voinici neamului, pentru toţi cei ce au murit fără să-
şi fi înjosit şi pătat demnitatea şi cinstea de om. Cu deosebită râvnă doreau ei 
această împărăţie a cerurilor. 
        Pe fondul acesta de rară curăţie sufletească al „geţilor nemuritori” s-a putut 
lesne altoi creştinismul autentic al primelor veacuri. Strămoşii noştri au 
dulgherit modeste bisericuţe de lemn împodobindu-le în evlavia lor cu sculpturi 
artistice şi icoane de inspiraţie bizantină. Spiritul Ortodoxiei româneşti stă în 
aceste bisericuţe de lemn cu turlele zvâcnind spre cer dorind unirea cu 
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Divinitatea, în icoanele bizantine, în troiţele de la răspântia drumurilor şi 
fântânile de la marginea lor, săpate pentru adăparea celor osteniţi. Creştinismul 
nostru apostolic a înrădăcinat în fiinţa noastră etică simţământulstatorniciei şi 
solidarităţii, luminând şi cultivând în acelaşi timp dorul vechi al strămoşilor 
noştri pentru lumea de dincolo. 
        Un pământ, în trupul căruia au fost răsădite atâtea sfinte comori de credinţă 
în Dumnezeu şi neânfricată trăire a Evangheliei, şi un popor aplecat prin 
temperament spre cele cereşti şi spre viaţa cea de dincolo de moarte, nu se putea 
să nu înscrie în Sinaxarul Ortodoxiei, nume de cuvioşi şi mucenici, mărturisitori 
ai adevărului evanghelic, pietre din capul unghiului ale Bisericii române 
străbune. 
        Neamul nostru a dat martiri pentru credinţa în Mântuitorul Hristos încă de 
pe vremea Daciei mediterane şi a Scithyei Minor, credinţa religioasă a rodit 
cuvioşi şi mucenici care au umplut de binefaceri aproape tot orientul creştin, aşa 
cum neamul românesc a dat pentru cauza lui bărbaţi care mai bine s-au lăsat 
sfârtecaţi între cămile sau tăiaţi de săbiile bosforice decât să întineze istoria cu 
numele lor. 
        Roadele credinţei statornice au fost nelimitate din care este suficient să 
spunem: că n-am avut niciodată sate sau oraşe fără biserici, chiar şi atunci când 
am ştiut că năvălitorii le-ar fi putut preface în ruine. Când această credinţă 
religioasă a înaintaşilor a fost pusă la încercare, jertfele româneşti n-au lipsit de 
pe altarele iubirii de neam şi lege, inimile tuturor bătând pentru adevărul 
Ortodoxiei, cu aceeaşi putere ca inimile primelor generaţii de creştini.  
        În vremea mai apropiată de noi, către sfârşitul secolului XVII, la grele 
încercări a fost supusă Biserica Ortodoxă din Ardeal, Biserică care prin veacuri 
a constituit un pilon de susţinere a edificiului românesc, cultivând ideile de 
origine, continuitate, permanenţă, ideea că suntem tot atât de autohtoni pe aceste 
pământuri ca şi stâncile Carpaţilor. 
        Aici românii au stat neclintiţi în vatra părintească, apărându-se şi oricare au 
fost piedicile şi adversităţile noi am scrutat departe prin timp, am văzut şi am 
atins mari altitudini. Am fost şi suntem pentru că moştenim experienţele şi 
făuririle unei civilizaţii a statornicirii şi tradiţiei îndelungi a orizonturilor 
neîngrădite, care au generat idei, cugetări şi concepţii de altitudine şi care ne-a 
dat puterea de a rezista şi merge înainte, sângerând adeseori din belşug pentru 
acest mers prin veacuri spre împlinirile de azi. 
        În secolul al XVII – lea, stăpânitorii Principatului Transilvaniei, care erau 
calvinii, căutau metodele cele mai subtile pentru a trece populaţia românească la 
calvinism, în scopul deznaţionalizării. 
        În fruntea mişcării de împotrivire au stat atunci vrednicii vlădici Ilie Iorest 
şi Sava Brancovici, mitropoliţii Transilvaniei. Atât Ilie Iorest cât şi Sava 
Brancovici şi-au făcut ucenicia în cele bisericeşti, în strălucite oaze de 
spiritualitate ortodoxă şi românească de peste munţi, Iorest la Putna, în 
Moldova, Sava la Comana în Muntenia, apoi activează în Transilvania unde 
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mănăstirile ortodoxe erau santinele de veghe ale românismului în teritorii de sub 
stăpânire străină, iar călugării, preoţii, ierarhii erau ochi care vegheau la 
păstrarea nealterată a comorilor fiinţei româneşti, limbă: credinţă, port, 
obiceiuri.  
         Sfântul Ierarh Ilie Iorest, Mitropolitul Transilvaniei. O rugăciune 
curată, sfântă şi mijlocitoare s-a dovedit şi la noi, ca de fapt în toată 
creştinătatea, mult folositoare. Sfinţii trăind în Hristos uşor, pot cunoaşte voia lui 
Dumnezeu şi se roagă neîncetat pentru noi. 
         Este ştiut că fiecare năvălitor peste glia străbună a căutat mai întâi să-şi 
potolească foamea şi setea şi apoi prin minciună, promisiuni şi ameninţări să 
vatăme sufletul neamului românesc forţând pe mulţi să-şi lepede credinţa. Dar, 
cea mai încercată familie românească a fost aceea a ardelenilor, iar cei mai 
năpăstuiţi, prigoniţi sau ucişi au fost ierarhii, preoţii şi călugării români. La 
început populaţia autohtonă românească ortodoxă a primit cu dragoste pe mulţi 
persecutaţi, aşa cum este cazul husiţilor. O dată cu luteranismul, încercările de 
câştigare a românilor ortodocşi au devenit metode de „convertire” a 
autohtonilor, iar, în ce priveşte religia, foloseau şi mijloace de deznaţionalizare 
prin căsătorii fără voie sau mixte. Nici catolicismul n-a fost mai prejos, iezuiţii 
căutau mlădiţele domneşti pentru succesiuni, cazul lui Iancu de Hunedoara şi 
Nicolae Olahul. Prinţii luterani, prin emisarii lor, au tradus în limba româna 
Catehismul luteran (1544) şi au înlesnit prozelitismul prin tipărirea multor cărţi 
în limba noastră, culminând cu activitatea diaconului Coresi în Şcheii 
Braşovului. 
            Calvinii şi prinţii lor, majoritatea maghiari, mai fanatici, având în 
doctrină şi concepţia predestinării au declanşat o înverşunată propagandă pentru 
câştigarea românilor după  martirizarea Domnului unirii tuturor românilor: 
Mihai Viteazul. Represaliilor au căzut victimă clericii ştiuţi şi neştiuţi şi cei doi 
mitropoliţi de Alba Iulia Iorest şi Sava.        
            Mitropolitul mărturisitor Iorest păstoreşte Alba Iulia doar trei ani (1640-
1643), dar viaţa lui în Hristos a căpătat arhierie veşnică. Nu se ştiu prea multe 
date despre el, dar sigur s-a născut în Transilvania, a învăţat carte şi apoi de mic 
a mers la mânăstire — mai întâi la ctitoriile lui Ştefan cel Mare din Transilvania: 
Feleac şi Moisei — şi apoi la Putna unde a fost ridicat la treapta de preot. 
Făcându-se cunoscut şi destoinic în ale credinţei, trăirii şi chivernisirii, Vasile 
Lupu, Domnul Moldovei, recomandă pe Ilie-Iorest lui Gheorghe Racoţi I ca 
vrednic de scaunul de mitropolit, după trecerea către Domnul a lui Ghenadie II. 
Ales mitropolit, după tradiţie, este hirotonit la Târgovişte, iar Matei Basarab îl 
înzestrează cu multe cărţi şi odoare precum şi cele necesare tipografiei din 
Bălgrad.  
           O dată cu ridicarea pe scaunul mitropolitan, Iorest începe o susţinută 
activitate de apărare a dreptei credinţe şi a fiinţei neamului românesc prin slujbe, 
predică, tipărituri, disciplina clerului şi legături mai strânse cu toţi românii. 
După Sinodul de la Iaşi, 1642, mitropolitul este urmărit de autorităţi, i se interzic 
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vizitele pastorale, i se pun în seamă fapte necreştineşti şi mulţi clerici 
nemulţumiţi îi aduc învinuiri. Este acuzat, de zâzanie confesională, fiindcă a 
condamnat tipărirea în grai românesc a Catehismului calvinesc, la Prisaca 
(1642). Este astfel judecat, scos din scaun şi condamnat la închisoare nouă luni. 
Între timp scaunul este ocupat de Simion Ştefan care-i continuă activitatea. 
Ieşind din închisoare, pleacă la Putna, cu condiţia să fie achitată suma imputată 
de 1000 de taleri. În Moldova este bine primit. Cu o recomandare a ierarhilor 
moldoveni, Iorest pleacă la Moscova după ajutoare şi oferă moaşte ale Sfântului 
Dimitrie din Tesalonic. Reîntors, achită datoriile către principele Racoţi din 
Ardeal şi slujeşte fără oprelişte în Moldova, nu-i exclus şi în Ţara Românească.  
         Trece către Domnul la Putna, la 12 martie 1678, fiind plâns de creştinii 
români din toate provinciile româneşti şi socotit apărător şi mărturisitor al 
credinţei ortodoxe. Pentru viaţa sa deosebită şi pentru faptele sale măreţe din 
timpul vieţuirii pământeşti, mitropolitul Ilie Iorest este cinstit ca sfânt de 
Biserica Ortodoxă Română, fiind prăznuit în fiecare an la data de 24 aprilie, 
alături de alţi mari sfinţi ierarhi ai neamului nostru românesc.  
        Sfântul Ierarh Sava Brancovici, Mitropolitul Transilvaniei. În 1656, în 
locul mitropolitului Simion Ştefan, soborul protopopilor români din Transilvania 
a ales pe protopopul văduv din Ineu, Simion Brancovici. 
         Referitor la copilăria şi tinereţea lui Simion Brancovici, putem spune că 
noul ales s-a născut în Ineul Aradului, dintr-o veche familie sârbească, aşezată 
aici încă din secolul al XVI-lea. A învăţat carte în casa părintească şi poate de la 
un frate al tatălui său, cu numele Longhin, care fusese <<mitropolit>> al Ineului. 
A ajuns apoi la mănăstirea Comana din Ţara Românească, unde se retrăsese 
între timp vlădica Longhin. De aici s-a întors acasă, unde s-a căsătorit, având şi 
copii, care i-au murit de mici. În acest timp era nevoit uneori să îmbrace haina 
ostăşească, din pricina numeroaselor ciocniri pe care le aveau locuitorii acelui 
ţinut cu turcii. Întâmplându-se să moară protopopul Ineului, Grigorie 
Brancovici, un alt frate al tatălui său, credincioşii l-au sfătuit să-şi închine viaţa 
slujirii lui Dumnezeu, ca preot-protopop. Îndeplinindu-le dorinţa, a plecat în 
Ţara Românească, la unchiul său Longhin, care a stăruit pe lângă mitropolitul 
Ştefan al Ungrovlahiei să-1 hirotonească. Fiind hirotonit în catedrala mi-
tropolitană din Târgovişte, s-a întors acasă în Ineu, unde a aflat cu durere că 
soţia îi murise între timp. 
        A îndeplinit slujba de protopop timp de mai mulţi ani, până în 1656. Fiind 
ales mitropolit al Transilvaniei, în locul lui Simion Ştefan, a trecut din nou în 
Ţara Românească, unde, după ce a fost călugărit sub numele de Sava, a fost 
hirotonit în catedrala din Târgovişte, a treia zi după praznicul înălţării Sfintei 
Crucii din anul 1656, de către mitropolitul Ştefan, vlădica Longhin, episcopii 
ţării şi arhiereii străini aflaţi în Târgovişte. Încărcat cu daruri, primite de la 
domnul ţării Constantin Şerban Basarab şi de la mitropolitul Ştefan, s-a reîntors 
apoi la credincioşii săi din Transilvania, fiind primit cu mare cinste la reşedinţa 
sa vlădicească din Alba Iulia. Păstoria sa, deşi îndelungată, a fost mult tulburată 
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de numeroasele războaie şi schimbări de principi petrecute atunci, precum şi de 
încercările acestora de-a atrage pe românii ortodocşii la calvinism. După abia 
trei ani de păstorire, principele Acaţiu Barcsay 1-a înlocuit cu preotul rus 
Gheorghe din Putivlia, numit în călugărie şi ca mitropolit Ghenadie, care a murit 
în vara anului 1660. În pomelnice apare ca mitropolit şi un oarecare Daniil, pe 
care istoricii l-au identificat cu călugărul Daniil, traducătorul Pravilei de la 
Târgovişte din 1652, ajuns mai târziu episcop la Strehaia în Oltenia. Abia în 
martie 1662 Sava Brancovici a fost reales mitropolit de soborul protopopilor, 
întrunit la Alba Iulia şi confirmat de noul principe calvin al Transilvaniei, Mihail 
Apaffi. 
         Un alt aspect important este acela al călătoriei  Mitropolitului Sava în 
Rusia. Din 1662 până în 1680 Sava Brancovici şi-a păstrat scaunul fără 
întrerupere. Pentru că Biserica Ortodoxă Română din Transilvania se zbătea în 
multe greutăţi, mitropolitul Sava a cerut îngăduinţa principelui Apaffi să meargă 
în Rusia, ca să strângă milostenie, aşa cum făcuse pe vremuri şi mitropolitul Ilie 
Iorest. A făcut călătoria în Rusia în 1663, fiind însoţit de fratele său Gheorghe, 
un om învăţat, care a scris şi o cronică, precum şi de alte persoane. Ajuns la 
Moscova, a fost primit de însuşi ţarul Rusiei în două rânduri.  Ţarul i-a făcut 
numeroase daruri în bani şi obiecte, dându-i şi un hrisov prin care-i îngăduia să 
meargă în Rusia după milostenie din 7 în 7 ani. În ziua de Sf. Apostoli Petru şi 
Pavel a slujit în biserica Uspenia din Moscova, împreună cu patriarhii 
Alexandriei şi Antiohiei şi vlădicii ruşi. 
         După întoarcerea din Rusia, a început pentru mitropolitul Sava o perioadă 
de asupriri din partea principelui Mihail Apaffi şi a altor conducători calvini, 
care şi-au dat seama că prin călătoria în pravoslavnica Rusie i-a crescut 
încrederea în Ortodoxie şi hotărârea de a rămâne statornic în credinţa 
strămoşească şi în rânduielile ei. De aceea, în 1669, Apaffi i-a impus noi 
îndatoriri, între care cea mai grea era aceea a supunerii faţă de superintendentul 
calvin al Transilvaniei, apoi: reînfiinţarea tipografiei, înfiinţarea de şcoli 
româneşti şi săvârşirea slujbelor în româneşte. Cu toate că ultimele măsuri erau 
favorabile românilor, totuşi, prin înfiinţarea tipografiei nu se urmărea decât 
tipărirea de cărţi calvinizante. Ca să împiedice acest lucru, a ţinut ani de zile 
tiparniţa ascunsă. 
         În 1670 vlădica Sava a făcut un drum în Ţara Românească, unde domnul 
Antonie Vodă din Popeşti cu vlădicii ţării şi boierii din divan i-au întărit, printr-
un hrisov, o danie anuală de 6000 de aspri, pe care o avuseseră şi unii dintre 
înaintaşii săi. În anii următori, se cunosc câteva vizite canonice făcute în paro-
hiile întinsei sale eparhii. Astfel, în 1672 sfinţea mănăstirea din Moisei, în 
Maramureş, peste doi ani biserica din Vlădeni, lângă Braşov, în 1675 era în 
Braşov, pentru ca să aplaneze nişte neînţelegeri dintre preoţii de la biserica Sf. 
Nicolae din Şchei. 
         În 1675 mitropolitul Sava a convocat un sobor la Alba Iulia, luând o seamă 
de măsuri pentru înviorarea vieţii religioase-bisericeşti a clerului şi a 
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credincioşilor români din Transilvania. Dintre hotărârile luate în acest sobor 
amintim: săvârşirea de slujbe în duminici şi sărbători, iar în timpul posturilor 
zilnic, înlăturarea sărbătorilor <<băbeşti>> şi a unor superstiţii legate mai ales 
de cultul morţilor; respectarea gradelor de rudenie la căsătorie; credincioşii să se 
împărtăşească de patru ori pe an, să cinstească pe preoţi, să înveţe Tatăl nostru, 
Crezul şi cele 10 porunci, catehizarea copiilor să se facă în biserică; înlăturarea 
din preoţie a celor ce se fac nevrednici de această slujbă. La rugămintea sa, 
principele Apaffi a scutit pe preoţii ortodocşi români de dări, în mai multe 
rânduri.   
         Cu toate că se părea că legăturile dintre mitropolit şi Apaffi erau bune, în 
realitate deveneau tot mai încordate. Fiind învinuit atât el, cât şi fratele său 
Gheorghe, că ar unelti împotriva principelui, acesta a convocat la 2 iulie 1680 un 
scaun de judecată. Aducându-i-se mai multe învinuiri nedrepte, mitropolitul 
Sava a fost înlăturat din scaunul vlădicesc, iar bunurile i-au fost confiscate de 
principe. Bătrânul mitropolit a fost aruncat în temniţă, împreună cu fratele său. 
Adevărata cauză a înlăturării şi întemniţării sale a fost însă statornicia sa în 
credinţa ortodoxă şi refuzul de-a ajuta pe cârmuitorii de atunci ai Transilvaniei 
la calvinizarea Bisericii Ortodoxe Române. Gheorghe Brancovici a fost eliberat 
nu peste mult timp, izbutind să fugă în Ţara Românească, pentru a cere sprijinul 
domnitorului Şerban Cantacuzino, în vederea eliberării mitropolitului. Acesta 
însă a rămas şi pe mai departe în închisoare, unde a fost supus la tot felul de 
suferinţe. În cele din urmă a fost eliberat, dar în aprilie 1683 a trecut la cele 
veşnice.  
         Ţinând seama de viaţa lui curată şi de statornicia sa în Ortodoxie, Sf. Sinod 
al Bisericii noastre a canonizat pe mitropolitul Sava în 1950, hotărând ca el să 
fie cinstit ca sfânt mărturisitor în întreaga Biserică Ortodoxă românească, 
împreună cu înaintaşul său în scaun, Ilie Iorest. Pomenirea lor se face în fiecare 
an la 24 aprilie.  
         Iată cum îl caracterizează Vasile Netea pe mitropolitul Sava Brancovici în 
publicaţia Gazeta Mureşului în anul 1933:  
         „ … Până la Şaguna biserica ortodoxă din Ardeal n-a avut un păstor mai 
iubitor şi mai puternic decum a fost Sava Brancoviciu. Martirul mitropolit a fost 
un bărbat impunător, distingându-se printr-o inteligenţă puternică, o cultură 
strălucită, cunoscând limbi streine, un caracter loial, şi mai ales cu o 
neînfricată credinţă.  
          Sava Brancoviciu era descendent din vestita familie a Brâncovenilor, 
coborâtoare din despoţii sârbi, iar membrii familiei sale s-au distins prin 
aplecare către diplomaţie şi biserică. Astfel fratele său George, a fost un iscusit 
diplomat în serviciul mai multor stăpâniri, iar unchiul său, Longin, a fost 
episcop şi mai apoi stareţ al mănăstirii Comana. Înainte de a fi mitropolit, Sava 
Brancoviciu, din botez Simion, fusese protopop la Ienopolea, în ţinutul Aradului. 
Hirotonirea lui ca preot şi protopop s-a săvârşit la Târgovişte, prin mitropolitul 
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Ştefan. În 1656, producându-se o vacanţă mitropolitană în scaunul ortodox al 
Ardealului, protopopul Sava Brancoviciu a fost ales mitropolit.  
          Alegerea lui a făcut o excelentă impresie atât asupra credincioşilor, cât şi 
asupra prinţului stăpânitor, George Rakoczy II, care, prin diploma dată cu 
această ocazie, arată multă simpatie şi multă încredere noului mitropolit. Sava 
Brancoviciu <<obţinu confirmarea şi întinderea jurisdicţiunei mitropolitane asupra 
tuturor bisericilor româneşti din Transilvania, părţile Ungariei şi Banat (Severin) cum nu o 
avusese înainte nici unul din antecesorii săi>>(V. Mangra). În acelaşi timp, fu scos 
de sub supravegherea superintendentului calvinesc, şi toţi reprezentanţii puterii 
civile primiră poruncă aspră să-l sprijine şi să-l ajute în opera lui. Din această 
operă, bogată în acţiuni şi fecundă în rezultate, vom spicui numai din latura 
românismului, din care reiese profunda lui dragoste pentru biserica 
românească. Astfel, în sinodul metropolitan ţinut în Alba Iulia la 1675, din 
stăruinţa mitropolitului s-au luat următoarele importante hotărâri:  
         <<Cuvântul lui Dumnezeu să se vestească în limba noastră, româneşte … şi care 
cărţi sunt scrise şi scoase pe limba românească să se cetească şi să se înveţe … iar 
popii care nu se nevoiesc cu românie, ci tot cu sârbie … aceia să se oprească din 
popie>>. 
          Mai spune Netea că În acelaşi timp mitropolitul a intervenit la guvernul 
ardelean, ca acei preoţi, care nu-şi fac suficient datoria, să nu fie scutiţi de birul 
şi serviciile datorite stăpânirii. Astfel Sava Brancoviciu înţelegea să lupte 
pentru biserica naţională şi pentru hărnicia preoţilor.  
         Din pricina talentului său diplomatic, foarte apreciat de prinţ, în 1667 a 
fost trimis la Moscova, împreună cu fratele său George, în misiune la ţarul 
Alexie Mihailovici. Aici mitropolitul ardelean a făcut o frumoasă impresie, iar 
la înapoiere a fost cinstit cu multe daruri şi bani pentru biserica sa. În misiuni 
diplomatice a mai fost trimis şi la domnii Moldovei şi Munteniei. Prestigiul şi 
acţiunile sale pentru întărirea bisericei româneşti deveneau tot mai triumfătoare 
şi mai intense. Munca era harnică şi rezultatele rodnice. Biserica prospera iar 
mitropolitul strălucea.   
        De aici încolo începe însă suferinţa. Duşmanii săi ridicară capul pentru a 
surpa această viguroasă personalitate şi a-i înpiedeca opera. Cel mai îndârjit 
dintre ei era superintendentul calvin, Petru Kovasznay. Acesta determină pe 
principele Mihail Apafi, să retragă diploma semnată de George Rakoczy II şi de 
următorii săi, înlocuind-o cu o alta care conţinea condiţii umilitoare pentru 
mitropolit şi biserica sa. Sava Brancoviciu rezistă şi protestă. Duşmanii săi, 
printre care se număra şi prinţul personal, îl acuză de fraude băneşti şi de viaţă 
imorală. Pentru judecarea lui se instituie un judeţ în 2 iulie 1860 --- nelegal 
întocmit --- la care mitropolitul fiind bolnav nu putu participa, în care Sava 
Brancoviciu fu osândit şi destituit din înalta lui funcţiune. Era nevinovat! Dar 
<<odată ce era voia Craiului ca vinovăţia să existe, se găsiră martori, şi soborul îşi făcu 
datoria să osândească. Sava --- un bătrân aproape de moarte --- fu judecat pentru viaţă 
necuvioasă. Ca şi pe Iorest, îl supuseră la pedepse înjositoare, bătându-l cu vergi în 
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temniţa de la Vinţi>>(Iorga). Multe josnicii căzură apoi peste capul nefericitului 
mitropolit, şi multă lume se supără. Cel mai cătrănit era voevodul muntean, 
Şerban Vodă care protestă violent şi astfel mitropolitul fu scos din închisoare. 
Deacum încolo începe pribegia lui printre credincioşi, amară şi dureroasă.  
         I se oferi din nou scaunul şi onorurile de mitropolit cu condiţia de a trece 
la calvinism. Sava Brancoviciu refuză şi suferi mai departe, aşa cum va suferi 
mai târziu şi rudenia sa Constantin Brâncoveanul, pentru dreapta credinţă.  La 
începutul anului 1683, împăratul Leopold I îi dărui titlul de Baron. Mitropolitul 
era pe drumuri. În Aprilie acelaşi an, după mărturia lui Samuil Micu-Klein, 
Sava Brancoviciu fu omorât în comuna Ieciu, jud. Mureş, prin tăierea capului. 
Sunt şi alte versiuni în privinţa morţii lui, dar toate o arată în acelaşi an, crudă 
şi amară. În acest chip s-a sfârşit marele mitropolit Sava Brancoviciu, care n-a 
voit să se plece duşmanilor bisericii şi neamului. … “.   
        Aşadar, pentru jertfa sa de o viaţă, Biserica noastră străbună l-a aşezat la 
mare cinste în rândul sfinţilor săi ierarhi mărturisitori pe cel care a fost, este şi 
va fi veşnicul de pomenire Mitropolit al Ardealului, Sfântul Ierarh Sava 
Brancovici.                                                            
       În veacul următor, al XVIII – lea, când stăpânirea austriacă a Transilvaniei 
voia să impună românilor credinţa romano-catolică, între numeroşii luptători 
împotriva asupritorilor de neam şi lege, strălucesc Cuvioşii călugări Visarion 
Sarai şi Sofronie de la Cioara şi dreptcredinciosul ţăran Oprea Nicolae din 
Săliştea Sibiului, doi dintre ei, Visarion şi Oprea, găsindu-şi sfărşitul în una 
dintre cele mai fioroase temniţe habsburgice, Kufstein (în Tirol), iar Sofronie a 
fost nevoit să treacă munţii, sfârşindu-şi viaţa la Mănăstirea Argeş. 
       Pentru viaţa lor trăită în credinţa cea adevărată pe care au apărat-o cu 
întreaga lor fiinţă, aceştia au aflat „izorul vieţii şi uşa raiului”.  
       În luna octombrie a anului 1955, au avut loc în Alba-Iulia, oraşul de 
reşedinţă al Mitropoliei de odinioară a Transilvaniei, în prezenţa unor delegaţii a 
Bisericii Ortodoxe Române, solemnităţile recunoaşterii şi cinstirii ca sfinţi a 
ierarhilor Ilie Iorest şi Sava Brancovici cu titlul de „mărturisitori” şi cu zi de 
pomenire la 24 aprilie (ziua trecerii la cele veşnice a Sf. Sava), a cuvioşilor 
călugări Visarion şi Sofronie, amândoi cu titlul de „mărturisitori ai dreptei 
credinţe”, precum şi a dreptcredinciosului Oprea, cu titlul de „mucenic”, toţi trei 
cu zi de pomenire la 21 octombrie, ziua Reîntregirii Bisericeşti-strămoşeşti din 
Transilvania; s-a hotărât întocmirea de Acatiste ale Sfinţilor români; icoanele lor 
au fost puse în biserici şi chipurile lor au fost incluse în iconografia bisericească; 
la otpust sunt pomeniţi cu pioşenie, într-un cuvânt s-a acordat întreaga cinstire 
pe care o meritau. Iată, aşadar, că anul acesta (2015) se împlinesc 60 de ani de la 
acest eveniment important din viaţa Bisericii Ortodoxe Române în special a 
celei din Transilvania. 
       Prin canonizarea sfinţilor a crescut prestigiul Bisericii Ortodoxe în lume, 
fiind o dovadă concretă, că aici în Carpaţi, Duhul Evangheliei a rodit în sufletele 
multora, modelându-i şi catifelându-i sufleteşte, dintre care unii dându-şi viaţa 
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pentru ca adevărul lui Hristos să strălucească, pătimind pentru legea lor 
ortodoxă, pentru legea părinţilor lor.  
Bisericii trebuie să cuprindă conceptul conform căruia Biserica nu este în fond, 
doar comunitatea cu număr mare sau foarte mare de membri ci chiar şi cea cu 
numărul cel mai mic, dar în care sălăsluieşte mărturia cea duhovnicească despre 
trăirea în viaţa noastră a vieţii lui Iisus Hristos, cea autentică. „Astfel înţeleasă, 
misiunea nu este reprezentată de un proiect grandios, asemeni unei caracatiţe 
care cuprinde totul în sine – acesta este de dorit numai pentru a conferi unitate 
de plan şi acţiune sistemului – ci de intervenţia în micro, de îndeplinirea misiunii 
de păstor de suflete şi a aceleia de următor al Mântuitorului, calitate pe care o 
are orice creştin botezat, nu numai clericul şi nu numai cei cu anumite 
răspunderi în Biserică.” Aşadar, iată şi de aici constatăm faptul că Ortodoxia 
este o formă de creştinism (nesecularizată în conţinutul şi fondul ei intrisec) 
extrem de rafinată, de nobilă, de fină, pe care puţini o ştiu astăzi, aprecia sau 
gusta în profunzimile ei dintru început, lucru pentru care ne rugăm Lui 
Dumnezeu – Cel în Treime preamărit, să ne ajute şi să ne lumineze minţile 
noastre, cele acoperite de umbra păcatului şi a morţii!.. 

 
                                               *    *    * 

 
           In the XVIIth century, the rulers of Transylvania, who were the 
Calvinists, were looking for the most subtle methods to convert the Romanian 
population to Calvinism in order to denationalize them. The leaders of the 
opposition movement were the worthy Transylvanian Metropolitan Bishops Ilie 
Iorest si Sava Brancovici. They both went through apprenticeship in splendid 
oasis of Romanian Orthodoxy over the mountains and they continued working 
in Romanian Monasteries that were true sentinels of the Romanism and the 
monks, the priests and hierarchs were the eyes  to preserve unspoiled the 
treasures of the Romanian being : language, faith, customs and costume. In the 
next century, the eighteenth - century, when the Austrian rulers wanted to 
impose the Roman Catholic faith, among the fighters against the oppressors of 
the nation and the law, the pious monks Visarion Sarai and Sofronie from Cioara 
and peasant Nicolae Oprea from Silistea Sibiului   stood out, Visarion and Oprea 
died in one of the most ferocious Habsburg prison Kufstein (Tyrol) and Sofronie 
was forced to pass the mountains ending his life at the Arges Monastery.  
         In October 1955 (five decades have passed since then) in Alba Iulia, in the 
presence of many delegations of the Romanian Orthodox Church, took place the 
solemnities of recognition and honoring as saints of hierarchs Ilie Iorest si Sava 
Brancovici. The memorial day was decided to be April 24(the day in which Sain 
Sava passed away). The venerable monks Visarion and Sofronie were given the 
title “confessors of the true faith” and Visarion was considered “martyr” and as 
a consequence their memorial day is October 21. 
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                                                                         Dr. Alin Spânu- București 

 
Miron Cristea a avut o viață complexă și sinuoasă, în care evoluțiile sale 

spirituale și profesionale, didactice și politice au fost analizate în lucrări de 
specialitate11. La moartea sa survenită în Franța, în martie 1939, România și-a 
pierdut patriarhul, dar și primul-ministru, funcție în care a fost investit în 
februarie 1938 pentru a readuce pacea și armonia prin prestanța sa, într-o 
societate divizată și fărâmițată de ambiția regelui Carol al II-lea de a deveni un 
factotum în politica internă.  

După un an și jumătate de la trecerea la cele veșnice la București s-a 
instaurat o nouă putere politică, condusă de generalul Ion Antonescu 
(septembrie 1940). Una din primele măsuri a noului guvern a fost de a înființa o 
comisie care să verifice averile demnitarilor care s-au perindat la putere în 
ultimul deceniu. A doua măsură importantă a vizat verificarea modului în care s-
au cheltuit fondurile alocate serviciilor de informații și de ordine publică, 
acestea fiind destinate exclusiv obținerii de date de interes și recompensării 
angajaților din aceste structuri. Și aici au fost verificați premierii României din 
perioada 1930 – 1940, indiferent dacă mai erau în viață sau nu. În cazul când 
aceștia nu mai puteau răspunde pentru sumele cheltuite erau solicitați cei care s-
au aflat în preajmă, subsecretari la Președinția Consiliului de Miniștri, secretari, 
gestionari ai sumelor, casieri ș.a.m.d.    

La 5 noiembrie 1941 Comisia pentru declararea și controlul averilor 
demnitarilor statului (cu sediul în Palatul Senatului din b-dul Elisabeta nr. 25) a 
trimis o adresă la Comisia specială pentru controlul fondurilor secrete și de 
ordine publică în care constata că, în conformitate cu decizia din 12 martie 1941, 
„nu se găsesc nereguli în administrarea  fondului de dispoziție în sumă de lei 

                                                
11  Pentru mai multe detalii, a se consulta: Antonie Plămădeală, Contribuţii istorice 
privind perioada 1918-1939. Elie Miron Cristea – documente, însemnări şi corespondenţe, 
Sibiu, 1987; Ilie Şandru, Valentin Borda, Un nume peste istorie – Patriarhul Elie Miron 
Cristea, Tg. Mureş, 1998; Elie Miron Cristea, Note Ascunse. Însemnări personale (1895-
1937), ediţie îngrijită, notă asupra ediţiei de Maria şi Pamfil Bilţiu, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1999; dr. Romus Dima, Premierii României 1862-2004, Editura România în Lume, 
Bucureşti, 2005, p. 265-269; Constantin I. Stan, Patriarhul Miron Cristea – O viaţă – un 
destin, Editura Paideia, Bucureşti, 2009; Cristian Vasile Petcu, Guvernarea Miron Cristea, 
Editura Enciclopedică, București, 2009; Lucian Dindirică, Miron Cristea Patriarh, Regent 
și Prim-Ministru, Editura TipoMoldova, Iași, 2011. 
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24.373.190 gestionat de defunctul Patriarh Micron Cristea”12. Totuși, se 
menționa că fostul premier a administrat fonduri în valoare de 36.425.000 lei, 
ceea ce a stârnit nedumeriri. Din acest motiv a fost solicitată o certificare exactă 
a sumei avute la dispoziție de Miron Cristea. 

Dr. I. Ghelase, expert contabil și inspector general de finanțe, trimite un 
răspuns către președintele Comisiei pentru controlul fondurilor secrete, în care 
arată că premierul Miron Cristea a avut la dispoziție 32.373.190 lei, „mai puțin 
8.000.000 lei, sumă restituită tezaurului potrivit adresei nr. 420.832 din 15 
februarie 1938”13. Ghelase a propus ca pentru o clarificare exactă și fără dubii a 
cheltuirii sumelor să i se permită cercetarea arhivei Președinției Consiliului de 
Miniștri unde se aflau actele în original. Comisia a fost de acord și, la 12 
noiembrie 1941, I. Ghelase este împuternicit a cerceta documentele  din arhiva 
aflată în sediului guvernului „spre a lămuri marea diferență”14 între sumele 
arătate de cele două comisii. 

După doare trei zile, la 15 noiembrie 1941, inspectorul general de finanțe 
a întocmit raportul privind rezultatele cercetării. În perioada 10 februarie 1938 – 
6 martie 1939 ordonanțele de plată au fost încasate de gestionarul C. N. Selim 
(Anexa 1). Suma de 36.425.000 lei înaintată de Comisia pentru declararea și 
controlul averilor demnitarilor statului conținea o eroare. Suma de 8.000.000 lei 
diferență „a fost încasată de fostul prim-ministru Octavian Goga”15, fapt dovedit 
printr-un proces verbal și cu data ordonanței de plată – 9 februarie 1938. Aceasta 
a fost ultima zi în care Octavian Goga16 a funcționat ca premier și în care a 
dispus eliberarea acestei sume. 

                                                
12  Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare: ANIC), fond Președinția 
Consiliului de Miniștri (în continuare: PCM), dosar nr. 2861, f. 1. 
13  Ibidem, f. 3. 
14  Ibidem, f. 4. 
15  Ibidem, f. 6. 
16  Octavian Goga (n. 20 martie 1881, Răşinari, Sibiu – d. 7 mai 1938, Ciucea, Cluj) 
absolvent al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Budapesta (1904), poet şi publicist, a fondat 
revista „Luceafărul” (1902) şi s-a încadrat în Partidul Național Român, fiind arestat în 1912 
pentru scrierile sale. După 1 decembrie 1918 a fost numit ministru fără portofoliu în 
Consiliul Dirigent, deputat (1919), ministrul Cultelor şi Instrucţiunii (decembrie 1919), 
vicepreşedinte al Partidului Poporului, ministru de Stat (martie-iunie 1920), ministrul 
Cultelor şi Artelor (iunie 1920-decembrie 1921) şi ministru de Interne (martie 1926-iunie 
1927). A fondat Partidul Naţional Agrar (aprilie 1932), care a fuzionat cu Liga Apărării 
Naţional Creştine, transformându-se în Partidul Naţional Creştin (iulie 1935). După 
alegerile din noiembrie 1937 a fost numit premier de regele Carol al II-lea, însă nu a rezistat 
decât 44 de zile (28 decembrie 1937-10 februarie 1938). Pe larg despre viaţa şi activitatea 
sa, a se consulta: Mihai Fătu, Cu pumnii strânşi. Octavian Goga în viaţa politică a 
României (1918-1938), Editura Globus, Bucureşti, 1993; Gheorghe I. Bodea, Octavian 
Goga. O viaţă, un destin, Editura Limes, Bucureşti, 2004. 
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Dar lucrurile nu se opresc aici. Încă din 10 ianuarie 1941 Comisia pentru 
controlul fondurilor secrete l-a descărcat pe patriarh pentru 24.373.190 lei, sumă 
recunoscută și de gestionarul C. N. Selim (Anexa 2). A rămas, totuși, o diferență 
de 51.810 lei rezultată între suma încasată în timpul guvernării (24.425.000 lei) 
și cea cheltuită (24.373.190 lei). Pentru aceasta C. N. Selim a fost solicitat să se 
prezinte în fața Comisiei „și să justifice cu acte”17 întrebuințarea acestei 
diferențe. 

Un raport privind plățile efectuate din acest fond evidențiază unde s-au 
cheltuit banii. Având în vedere că nu existau acte scrise pentru cheltuieli, s-au 
luat în considerare declarațiile celor care erau la curent cu aceste operațiuni: C. 
N. Selim, Mihai Măgureanu18, subsecretar de stat la Președinția Consiliului de 
Miniștri și Mihail Vlahide19. De remarcat că din suma de 24.373.190 lei 
patriarhul a dat descărcare pentru 5.809.704 lei, iar pentru restul (18.563.486 lei) 
a semnat Armand Călinescu20, ministru de Interne (10 februarie 1938 – 31 
ianuarie 1939) și viceprim-ministru, ministru de Interne și ad-interim la 
Ministerul Apărării (1 februarie – 9 martie 1939). Cheltuielile au fost de două 
feluri: lunare (sau fixe) și aprobate. În prima categorie au intrat:  

1. Subvenții pentru diferite personalități – 34.000 lei. 
2. gazeta „Țara Nouă” din Cluj – 120.000 lei. 
3. Liga Culturală (Nicolae Iorga) – 30.000 lei. 
4. diurne personalului și șef cabinet – 210.000 lei. 
5. diverse ajutoare unor persoane – 20.000 lei. 

                                                
17  ANIC, fond PCM, dosar 2861, f. 6. 
18  Mihai Măgureanu (n. 20 februarie 1886, București – d. 14 februarie 1951, 
penitenciarul Sighet) a urmat Facultatea de Drept la București și a obținut doctoratul la 
Paris. După 1918 a fost președinte de tribunal în Basarabia (1918-1924) și Transilvania 
(1924-1926), apoi a activat în Consiliul Legislativ. A fost subsecretar de stat la Președinția 
Consiliului de Miniștri în timpul premierilor Miron Cristea și Constantin Argetoianu. A fost 
arestat de autoritățile comuniste la 6 august 1949 și a decedat în penitenciarul Sighet. Pentru 
mai multe despre cariera sa, în: Sorin Popescu, Tudor Prelipceanu, Medalion: Juriști de 
marcă ai Consiliului Legislativ interbelic, în Buletin de informare legislativă nr. 3/2005, p. 
18-19. 
19  Mihail Vlahide (n. 1879 – d. 1949) a fost funcționar superior la Președinția 
Consiliului de Miniștri și a avut gestiunea Fondului Ordinei Publice în anii `30.  
20  Armand Călinescu (n. 22 mai 1893, Piteşti – d. 21 septembrie 1939, Bucureşti), 
deputat, prefect, ministru (1926-1939). După decesul patriarhului Miron Cristea a fost 
numir preşedinte al Consiliului de Miniştri, ministru de interne şi ministru ad-interim al 
apărării. Pentru mai multe detalii despre viața sa a se consulta: Armand Călinescu, 
Însemnări politice (1916-1939), ediţie îngrijită şi prefaţată de Al. Gh. Savu, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 1990; Cine a fost Armand Călinescu – mărturii –, Fundaţia Culturală 
Magazin Istoric, Editura „Presa Naţională”, Bucureşti, 1992; Nicolae Chivulescu, Armand 
Călinescu omul de oţel al României, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1995. 
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Suma totală este de 414.000 lei și înmulțită cu 13 luni ajunge la 
5.382.000 lei. La acestea s-au mai adăugat: 

6. alocații variabile pentru miniștri între lunile martie – septembrie 1938 
în valoare de 800.000 lei/lună (înmulțit cu șapte luni ajunge la un total de 
5.600.000 lei). 

7. alocații fixe pentru miniștri (octombrie 1938 – martie 1939) – 
1.400.000 lei 

8. Prefectul Poliției Capitalei și Teofil Sidorovici – 100.000 lei/lună (câte 
50.000 lei la fiecare). Cei 1.500.000 lei adunați în cele șapte luni oferă suma de 
10.500.000 lei.  

În cea de-a doua categorie, cea de cheltuieli «aprobate», se regăsesc 
sume destinate unor persoane sau pentru reparații, subvenții sau cumpărări.  

1. pentru restaurarea Casei voievodului Matei Basarab – 120.000 lei. 
2. pentru prof. Matthias Friedwagner21 din Frankfurt pe Main – 8.000 lei. 
3. ajutorarea bisericilor din secuime – 200.000 lei. 
4. Opera de ajutorare în Spania Albă – 200.000 lei. 
5. ajutoare pentru clădirea Liceului Militar din Pitești – 200.000 lei. 
6. ajutor pentru Arhivele Statului – 200.000 lei. 
7. Casa de odihnă a magistraților, Brașov – 200.000 lei. 
8. clopotnița Patriarhiei – 1.000.000 lei. 
Acestea fiind faptele, Comisia pentru controlul fondurilor secrete l-a 

descărcat pe premierul Miron Cristea de sumele avute la dispoziție și pe care le-
a cheltuit cu acte justificative. Decizia de la finalul anului 1941 a fost identică cu 
cea de la începutul anului, păstrând imaginea unui om corect cu banul public al 
celui care a condus România într-o perioadă grea, atât din punct de vedere 
spiritual, cât și politic.  

                                                                                     Anexa 1 
Ordonanța 
nr. 

Data Gestionar Suma în lei 

314 16 februarie 1938 C. N. Selim 10.000.000 
372 4 martie 1938 Idem 675.000 
1 8 aprilie 1938 Idem 675.000 
61 3 mai 1938 Idem 675.000 
88 1 iunie 1938 Idem 675.000 
114 2 iulie 1938 Idem 675.000 

                                                
21  Matthias Friedwagner (n. 1861 – d. 1940) filolog, lingvist și folclorist austriac. A 
fost profesor la Universitățile din Viena (1888-1900), Cernăuți (1900-1911, din 1903 decan 
și din 1910 rector) și Frankfurt (1911-1928). Între 1905 și 1914 a întreprins o anchetă 
folclorică în Bucovina. Din 1911 a fost ales membru corespondent al Academiei Române. 
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136 1 august 1938 Idem 675.000 
173 3 septembrie 1938 Idem 675.000 
238 8 octombrie 1938 Idem 850.000 
291 1 noiembrie 1938 Idem 1.525.000 
225 1 octombrie 1938 Idem 1.525.000 
344 2 decembrie 1938 Idem 1.525.000 
399 2 ianuarie 1939 Idem 1.625.000 
401 10 februarie 1939 Idem 1.000.000 
451 1 martie 1939 Idem 1.650.000 

                                                                          Total lei: 24.425.000 
 

(Arhivele Naționale Istorice Centrale, fond Președinția Consiliului de 
Miniștri, dosar nr. 2861, f. 6) 

                                                                                          Anexa 2 
Președinția Consiliului de Miniștri 
Comisia specială pentru verificarea fondurilor secrete și de ordine 

publică 
Președinte: Eugen Petit, consilier la Înalta Curte de Casație și Justiție. 
Membrii: 
- Al. Costin, consilier la Înalta Curte de Casație și Justiție; 
- C. Brumă, consilier la Înalta Curte de Casație și Justiție; 
- I. Dobrescu, consilier la Înalta Curte de Casație și Justiție. 
Secretar: Ion I. Gavrilescu, consilier la Curtea de Apel din București. 
 

Decizia nr. 152 din 10 ianuarie 1941 
Luând în cercetare justificarea întrebuințării fondului de dispoziție de la 

Președinția Consiliului de Miniștri, administrat de patriarhul Miron Cristea în 
calitate de fost președinte al Consiliului de Miniștri de la 10 februarie 1938 la 6 
martie 1939 în valoarea de lei 24.373.190. 

Având în vedere actele și lucrările din dosar, 
Comisia: 

Constată că nu se găsesc nereguli în administrarea fondului mai sus 
arătat care să motiveze trimiterea înaintea Comisiei instituită prin art. 15 din 
Decretul-Lege nr. 3263 publicat în Monitorul Oficial din 27 septembrie 1940. 

Dată în București, la sediul Comisiei, Palatul Senatului, bulevardul 
Elisabeta nr. 25, azi 10 ianuarie 1941. 

 
Președinte,  /ss/ Eugen Petit 
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Membrii: 
/ss/ Al. Costin 
/ss/ C. Brumă 
/ss/ I. Dobrescu 
Secretar, /ss/ Ion I. Gavrilescu 
 

(Arhivele Naționale Istorice Centrale, fond Președinția Consiliului de 
Miniștri, dosar nr. 2861, f. 22) 

 
                                            *   *    * 
Miron Cristea was patriarch (since 1925) and prime-minister (since 

February 1938) until his death in March 1939. Eighteen months after his death, 
in September 1940, the new government led by general Ion Antonescu decided 
to set up a commission that would verify the fortunes of politicians in the 
interval 1930-1940. Furthermore, he set up a commission to verify how 
Romanian politicians had managed the funds intelligence services. This inquiry 
revealed that patriarch Miron Cristea had, in his capacity as prime-minister, 
managed state money in good faith and there were documents supporting all 
expenses. 
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MIRON CRISTEA( 1868-1939). ASPECTE PRIVIND IMPLICAREA ÎN 
VIAŢA POLITICĂ A ROMÂNIEI 

                                                        
                                                   Dr. Deheleanu Adrian- Timişoara 

 
           În timpul stăpânirii maghiare asupra Transilvaniei, preoţii români- atât 
cei ortodocşi, cât şi cei greco-catolici- s-au implicat profund în lupta pentru 
apărarea fiinţei naţionale a românilor şi pentru unirea acestei provincii istorice 
cu ţara-mamă, România.O personalitate emblematică a militantismului politic, 
pe teren naţional, a fost preotul Miron Cristea. După  Marea Unire  de la 1 
Decembrie 1918, Miron Cristea avea să îndeplinească cele mai importante 
funcţii politice în cadrul statului român: membru al Regenţei (iulie 1927- iunie 
1930) şi preşedinte al Consiliului de Miniştri ( 10 februarie 1938 - 6 martie 1939 
).22 

Miron  Cristea a fost un excelent conducător al Bisericii Ortodoxe 
Române, care şi-a legat numele nu numai de faptul că a fost cel dintâi patriarh, 
ci şi de contribuţiile sale în domeniul teologiei, organizării vieţii monahale etc. 
S-a implicat în politica statului român în momente dificile din existenţa 
României, cu speranţa că prin spriritul său de echilibru va reuşi să pună capăt 
disputelor, să introducă o atmosferă  de normalitate în societatea românească. 
Din păcate bunele sale intenţii au fost anulate de realităţile româneşti 
interbelice.23 
       Miron Cristea s-a născut la 18 iulie 1868, în Topliţa Română; a obţinut 
licenţa în teologie, la Sibiu, şi doctoratul, la Budapesta, în filosofie şi filologie 
modernă, cu o teză privind viaţa şi opera lui Mihai Eminescu. S-a consacrat 
activităţii monahale şi a ajuns, în 1909, episcop de Caransebeş. A fost unul 
dintre cei mai activi intelectuali pe tărâmul luptei naţionale, remarcându-se în 
cadrul „Asociaţiunii pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român din 
Transilvania" (ASTRA) şi în presa românească. A avut intense relaţii în Regatul 
României, mai ales cu Ion I.C. Brătianu, preşedintele PNL, pe care 1-a vizitat 
atât în Bucureşti, cât şi la Florica (lângă Piteşti). Miron Cristea a fost prezent în 
febra mişcării naţionale din toamna anului 1918, care avea să ducă la Unirea 
Transilvaniei cu România.În însemnările sale personale, menţionează că a 
participat la definitivarea declaraţiei Partidului Naţional Român (introducând 
formula: „vom dispune noi de soarta noastră’’), pe care Alexandru Vaida-
Voevod a citit-o în Parlamentul  de la Budapesta, în ziua de 18 octombrie 
1918.24 

S-a implicat în alegerea deputaţilor pentru Marea Adunare Naţională, care 
s-a întrunit în Alba Iulia, la 1 decembrie 1918. După ce a votat împreună cu 

                                                
22  Ioan Scurtu, Un om al bisericii în politică: Miron Cristea, în Dosarele Istoriei, An XII, Nr. 1( 125), 
2007, p. 41. 
23  Ibidem, p. 42. 
24  Ibidem, p. 43. 
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ceilalţi deputaţi pentru unirea Transilvaniei cu România, s-a deplasat pe Câmpul 
lui Horea, unde erau adunaţi peste 100.000 de români; alături de alţi fruntaşi ai 
românilor, între care episcopul greco-catolic, Iuliu Hosu, a susţinut şi explicat 
„Rezoluţia" adoptată. 

Miron Cristea a făcut parte din legaţia care, în ziua de 14 decembrie 1918, 
a venit la Bucureşti, unde a predat regelui Ferdinand „Rezoluţia" privind Unirea 
Transilvaniei cu România. Pe această bază, suveranul a semnat decretul de 
ratificare a Unirii şi de numire a trei ardeleni în guvernul Ion I.C. Brătianu. 
Potrivit unor relatări, la dineul oferit la Palat, regele s-ar fi adresat oaspeţilor cu 
următoarele cuvinte: „Să nu vă supăraţi, dar pe Prea Sfinţitul de la Caransebeş 
vi-1 luăm în curând". Era o primă sugestie  potrivit căreia pe Miron Cristea îl 
aştepta o carieră la nivelul României întregite. Într-adevăr, la 4 ianuarie 1920, 
Miron Cristea a fost investit în funcţia de primat al Bisericii Ortodoxe Romane. 
În această calitate, Miron Cristea s-a dovedit a fi un excepţional organizator al 
vieţii bisericeşti; el a elaborat principiile fundamentale pentru organizarea 
unitară a Bisericii Ortodoxe Române, pregătind Legea cultelor, care urma să fie 
dezbătută în Parlament.25 

Evident, calităţile personale au, avut un rol extrem de important în 
afirmarea sa în istoria României întregite. Dar, nu mai puţin importantă a fost 
conjunctura politică. Miron Cristea s-a aflat în relaţii apropiate cu Ion I.C. 
Brătianu, preşedintele PNL, care a dominat viaţa politică în primul deceniu de 
după Marea Unire. În acelaşi timp, el îl antipatiza pe Iuliu Maniu, preşedintele 
Partidului Naţional şi un greco-catolic militant.Între Brătianu şi Maniu, exista o 
acerbă dispută politică, iar Miron Cristea s-a situat alături de fruntaşul liberal. 
          Miron Cristea a făcut parte din Comisia de încoronare, constituită în luna 
iulie 1920; care a pregătit festivităţile ce aveau să se desfăşoare la Alba Iulia şi 
Bucureşti, în luna octombrie 1922. Festivităţile încoronării au început la Alba 
Iulia, în dimineaţa zilei de 15 octombrie, cu slujba religioasă în Catedrala 
Încoronarii, recent construită, oficiată de mitropolitul primat şi de 17 episcopi, 
acompaniaţi de corul „Carmen", format din 120 de persoane. A doua zi, 
festivităţile au continuat în Bucureşti, debutând cu o slujbă în catedrala 
Mitropoliei.26 

Miron Cristea a fost adesea consultat de regele Ferdinad în legătură cu 
problemele politice ale ţării. Astfel, în luna iunie 1925, acesta i-a cerut sfatul în 
legătură cu problema succesiunii la guvern, în condiţiile în care liderii Partidului 
Naţional şi Partidului Ţărănesc se agitau, pretinzând că lor li se cuvine puterea. 
Miron Cristea i-a spus suveranului: „În împrejurări normale, trebuie dată puterea 
şi grupării naţionaliste din Ardeal, că — dacă sunt capabili de muncă — să facă 
ce pot, dacă nu pot să se înfunde şi ţara să vadă c-au fost nule, goale. Numai asta 
i-ar putea cura şi aduce la rezon’’. Beneficiind de sprijinul regelui şi al lui Ion 
                                                
25  Ibidem, p.44. 
26  Victor N. Popescu, IPS Patriarhul Miron Cristea, Preşedinte al Consiliului de miniştrii, cronică 
internă BOR, anul LVI, Nr. 1-4, Bucureşti, 1938, p. 173. 
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I.C. Brătianu, precum şi al altor oameni politici şi de cultură (din rândul cărora 
s-a detaşat N. Iorga), Miron Cristea avea să devină cel dintâi patriarh al 
României. După Unirea din 1918, România avea cei mai mulţi credincioşi 
ortodocşi din lume, după Uniunea Sovietică. Pentru a asigura Bisericii Ortodoxe 
Române locul cuvenit în rândul celorlalte biserici răsăritene, atât ierarhii, cât şi 
oamenii politici au apreciat că se impunea ridicarea Mitropoliei Ungro-Vlahiei 
la rangul de Patriarhie. În ziua de 1 noiembrie 1925, a avut loc, la Palatul Regal 
din Bucureşti, ceremonia de investire a lui Miron Cristea în funcţia de patriarh al 
Bisericii Ortodoxe Române. După festivitate, Miron Cristea a hotărât să-1 
viziteze pe Ion I.C. Brătianu, motivând: „să-i mulţumesc pentru tot ce mi-a 
făcut. El a stăruit pentru a fi mitropolit  primat. El a forţat urgent Patriarhia”. Cu 
acel prilej, Miron Cristea l-a rugat pe Brătianu ca guvernul să sprijine începerea 
lucrărilor la Catedrala „Mântuirii Neamului", precizând că şi regele a fost de 
acord, că era necesar  ca un asemenea impozant monument să fie ridicat în 
capitala României. Primul ministru, Ion I. C. Brătianu, s-a declarat de acord, iar 
guvernul sau a deschis un credit de 3 milioane lei pentru elaborarea planurilor şi 
pregătirea lucrărilor.27 
  Peste puţin timp, la 31 decembrie 1925, Miron Cristea avea să fie 
convocat la Consiliul de Coroană, care urma să decidă asupra celei de-a treia 
declaraţii de renunţare a principelui Carol la calitatea sa de moştenitor al 
tronului. Înainte de Consiliu, patriarhul a fost primit succesiv de rege şi de 
regină, care l-au informat despre situaţia creată. Patriarhul a precizat că el, „ca 
preot iertător, ca duhovnic, va asculta de decizia pe care o vor lua ei în calitate 
de părinţi. Regele a afirmat că prinţul Carol era matur şi „...ştie bine ce face. Nu 
putem, expune dinastia la mai multe zguduiri". Patriarhul a fost invitat şi la 
,,consiliul intim" desfăşurat la Sinaia, în ziua de 3 ianuarie 1926, la care au mai 
participat regele Ferdinand, regina Maria, Ion I. C. Brătianu, preşedintele 
Consiliului de Miniştri, Gh. Gh. Mârzescu şi Alexandru Constantinescu, 
miniştri. Cu acel prilej s-a stabilit componenţa Regenţei: principele Nicolae, 
patriarhul Miron Cristea şi juristul Gheorghe Buzdugan. A doua zi 4 ianuarie, 
Parlamentul a adoptat legile care prevedeau: se accepta renunţarea lui Carol; 
principele Mihai devenea moştenitor; se instituia o Regenţă, pentru eventua-
litatea că acesta ar ajunge pe tron înainte de vârsta majoratului (18 ani). Aceste 
legi (intrate în istorie sub numele de ,.actul de la 4 ianuarie") au fost interpretate 
de adversarii PNL ca un act de voinţă al primului ministru,impus regelui.N.Iorga 
avea să scrie: ,,Acum nu mai erau doi stăpâni în România ci unul singur: Ion 
Brătianu. Dinastia de Argeş biruia cu totul pe cea de Sigmaringen".28 

Aprecierile la adresa Regenţei erau, în general, negative. Chiar şi liberalul 
Amedeu Bădescu avea să afirme: „Buzdugan şi Miron Cristea, oameni capabili, 
de o mare autoritate profesională şi de un imens prestigiu, erau personal devotaţi 
lui Brătianu şi subordonaţi total lui. Principele Nicolae, sub influenţa mamei lui 
                                                
27  Ibidem, p. 174. 
28  Ioan Scurtu, op. cit., p. 44. 
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şi intimidat de personalitatea lui Ionel Brătianu, se alia « fără murmur » celor 
doi colegi de Regenţă". În urma morţii lui Ferdinand I, la 20 iulie 1927, a intrat 
în funcţiune Regenţa, iar din acel moment, patriarhul Miron Cristea s-a implicat 
plenar în viaţa politică a României. Prin „Proclamaţia Înaltei Regenţe", difuzată 
la 25 iulie 1927, acesta se angaja să asigure regelui Mihai „putinţa să domnească 
peste o ţară care, prin dezvoltarea ei firească şi neîntreruptă, să răspundă 
aşteptărilor puse de marii lui înaintaşi în viitorul României". 

Regenţa era mai mult un  „birou de înregistrare" a legilor  votate de un 
Parlament, pe care membrii ei le semnau în vederea promulgării; nu avea 
iniţiative, nu formula obiecţii. Era receptată de opinia publică şi de mulţi lideri 
politici ca o instituţie lipsită de vigoare şi autoritate. Ofiţerii îi priveau cu 
neîncredere pe regenţi, ştiind prea bine că nici unul dintre ei nu putea îndeplini 
prerogativa constituţională de „cap al puterii armate". În aceste condiţii, pe 
fondul crizei economice şi al frământărilor sociale, s-a dezvoltat curentul 
„carlist" " (în favoarea venirii lui Carol pe tron). Profitând de situaţia creată, 
principele Carol a sosit inopinat în ţară, la 6 iunie 1930, decis să ocupe tronul. 
La Palatul Cotroceni, a avut discuţii cu Iuliu Maniu, care i-a propus intrarea în 
Regenţă. Ceilalţi oameni politici, invitaţi la Cotroceni, s-au pronunţat pentru 
anularea „actului de la 4 ianuarie" şi urcarea lui pe tron. În dimineaţa zilei de 7 
iunie, s-a format un nou guvern naţional-ţărănist, prezidat de Gh.Gh. Mironescu, 
având misiunea de a organiza „restauraţia". Regenţii au semnat proiectul de lege 
pentru anularea „actului de la 4 ianuarie", după care Miron Cristea şi C-tin 
Sărăţeanu şi-au anunţat demisia motivând că, „prin actul îngăduit de guvern, se 
atinge grav prestigiul Regenţei" şi sunt puşi în situaţia „de a nu mai fi 
credincioşi regelui căruia i-au jurat credinţă". Astfel, se încheia activitatea de 
regent a lui Miron Cristea, iar efortul său de a-i „împăca" pe liderii politici, 
îndemnându-i să aibă în atenţie numai interesele României, nu a dat rezultatele 
dorite.29 
        În anii care au urmat, patriarhul Miron Cristea s-a concentrat asupra 
problemelor bisericeşti, dar a fost prezent şi în viaţa publică, mai ales prin 
conferinţe şi articole publicate în presa vremii, prin care se pronunţa pentru 
cultivarea sentimentului naţional, încetarea dezbinării politice, adoptarea 
măsurilor necesare pentru apărarea statului român. Sfaturile sale au avut prea 
puţin ecou. Viaţa politică a devenit tot mai tensionată, partidele democratice s-
au discreditat în ochii electoratului. Alegerile parlamentare, din decembrie 1937, 
au consfinţit această realitate, nici un partid nereuşind să obţină cel puţin 40% 
din voturi pentru a beneficia de prima electorală. Regele a încredinţat mandatul 
lui Octavian Goga, al cărui Partid Naţional-Creştin câştigase doar 9,15% din 
opţiunile alegătorilor. Guvernul şi-a asigurat astfel răgazul necesar pregătirii 
loviturii de stat, de la 10 februarie 1938. În acea zi, guvernul Goga a fost demis 
şi s-a constituit un nou cabinet, sub preşedinţia patriarhului Miron Cristea.30 
                                                
29  Ibidem, p. 45. 
30  Nicolae Iorga, Memorii, Vol. VII, Ed. Naţională Ciornei, Bucureşti, 1939, p. 460. 
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Guvernul Miron Cristea ( 10 februarie 1938 — 6 martie 1939 ) a asigurat 
trecerea de la regimul democratic la cel de autoritate monarhică. Guvernul s-a 
constituit în noaptea de 10/11 februarie 1938. Din noul guvern făceau parte, ca 
miniştri secretari de stat, şase foşti preşedinţi ai Consiliului de Miniştri (Arthur 
Văitoianu, Alexandru Averescu, Alexandru Vaida-Voevod, Nicolae Iorga, 
Gheorghe Tătărescu, Gheorghe Gh. Mironescu). Dintre primii miniştri care erau 
în viaţă, Iuliu Maniu şi Octavian Goga au refuzat să accepte demnitatea oferită 
de Carol al II-lea, iar Barbu Ştirbey nu a fost solicitat de rege. În prima şedinţă 
de guvern, regele a prezentat textul unei Proclamaţii către români, în care 
spunea: „Timp de 8 ani mi-am închinat toate gîndurile şi toate sforţările mele să 
cârmuiesc ţara rezemându-mă pe organizaţiile politice constituite. Din cauza 
cerinţei de a dobândi un număr mai mare de voturi, propaganda făcută cu 
prilejul diferitelor alegeri a adus o nesfârşită nelinişte şi tulburare în viaţa şi 
sufletul poporului meu. Această tulburare sufletească s-a dovedit adânc 
dăunătoare săpând chiar fiinţa neamului. România trebuie salvată şi sunt hotărât 
să o fac, mânat de singurul şi veşnicul gând: interesele permanente ale patriei şi 
neprecupeţita ei întărire. Voi schimba deci această stare primejdioasă şi voi păşi 
fără şovăire la o cât mai grabnică îndreptare a acestor stări".Suveranul anunţa că 
a alcătuit un guvern cu oameni „descătuşaţi" de activitatea de partid, care va 
depoliticianiza viaţa administrativă şi gospodărească a statului, va alcătui 
schimbările constituţionale care să corespundă nevoilor noi ale ţării". Carol al II-
lea îşi exprima convingerea că „În timpuri grele, singure mijloacele eroice sunt 
acelea ce pot întări România şi salvarea ei este suprema noastră lege, pe care o 
voi urma fără ezitare".31 

În aceeaşi noapte de 10/11 februarie 1938 s-a hotărât introducerea stării de 
asediu pe întreg cuprinsul ţării, autorităţile militare având dreptul de a face 
percheziţii „oriunde şi oricând va cere trebuinţa", de a „cenzura presa şi orice 
publicaţiuni", de a „împiedica apariţia oricărui ziar sau publicaţiune, sau numai 
apariţia unor anumite ştiri sau articole", de a „dizolva orice adunări, oricare ar fi 
numărul participanţilor şi oriunde s-ar întruni". În aceeaşi noapte au fost numiţi 
noi prefecţi de judeţe din rândul ofiţerilor superiori şi a fost revocată convocarea 
corpului electoral.32 

La 20 februarie 1938, Consiliul de Miniştri a aprobat proiectul noii 
Constituţii şi a decis ca ea să fie supusă cetăţenilor spre „bună ştiinţă şi 
învoială", votul făcându-se prin „declaraţiune verbală înaintea biroului de 
votare", ţinându-se liste separate cu cei care au votat împotrivă. Plebiscitul s-a 
desfăşurat la 24 februarie 1938, covârşitoarea majoritate a populaţiei — mai ales 
cea din mediul rural — neavând timpul material necesar pentru a cunoaşte textul 
noii Constituţii. Radu Rosetti nota: „Aşa-zisul plebiscit este o vastă farsă. 
Funcţionarii sunt aduşi pe câprării cu liste nominale, toţi aceia care au nevoie de 
                                                
31  Ibidem, p. 461. 
32  Academia Română, Istoria Românilor, Vol. VIII, România Întregită( 1918- 1940), Ed. 
Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p 391. 
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guvern — şi cine nu are? — sunt ameninţaţi într-un fel sau altul. Pentru a face 
presiuni asupra restului cetăţenilor, sunt ameninţaţi cu amenzi etc., dacă nu vin 
la vot. Când am spus «nu», şi la mirarea funcţionarului am repetat acest «nu», 
sala întreagă s-a întors spre mine. Atât de nepregătiţi au fost ca cineva să spună 
«nu», încât nu găseau lista pe care se înscriau cei ce votau «nu»".Potrivit datelor 
oficiale, s-au înregistrat 4. 297.581 voturi pentru şi 5. 843 contra (adică 
0,13%).33 

Noua Constituţie a fost promulgată în cadrul unei ceremonii desfăşurate la 
Palatul Regal în prezenţa tuturor membrilor guvernului, în ziua de 27 februarie 
1938. Cu acest prilej, preşedintele Consiliului de Miniştri a rostit un amplu 
rechizitoriu la adresa partidelor politice: „Astăzi s-a distrus hidra cu 29 capete 
electorale care ne-a învrăjbit fără nici un folos pe toţi spre paguba tuturor şi a 
ţării. Astăzi s-a rupt păienjenişul de pe ochii cetăţenilor României întregite, ca să 
vadă limpede de unde vine mântuirea: de la eroica hotărâre a Majestăţii Tale şi 
de la înţelegerea rosturilor ţării şi adevăratele ei interese. Astăzi s-au mai distrus 
zarva, certurile, bătăile electorale şi chiar omorurile şi în în locul lor se va 
întrona liniştea, munca, pacea şi unirea, pecetluite pe frăţeştile îmbrăţişări ale 
poporului, ca în timpurile legendare".34 

Deci Constituţia din 1938, a fost o Constituţie autoritară, fiind practic 
impusă de către Carol al II-lea, ca rezultat al instaurării dictaturii regale. A fost 
prima Constituţie română care a fost supusă sancţiunii populare (referendum sau 
plebiscit). În cazul de faţă, plebiscitul a fost impus, având o formă orală, iar 
participarea la vot a avut un caracter obligatoriu. Din punct de vedere practic, a 
intrat în vigoare la data publicării în "Monitorul Oficial" (27 februarie 1938), 
abrogând în acelaşi timp Constituţia din 1923. La rândul ei, a fost "suspendată" 
tot de către Carol al II-lea, pe 5 septembrie 1940. La fel ca şi cele două 
Constituţii precedente şi aceasta avea tot 8 titluri (şi 100 de articole). Cu foarte 
mici excepţii titlurile aveau aceleaşi denumiri ca şi în cazul celor două "legi 
fundamentale" precedente.35 

Un prim indiciu al caracterului autoritar este numele Titlului II ("Despre 
Datoriile şi Drepturile Românilor"). "Datoriile Românilor" (Capitolul I) erau 
înainte de "Drepturile Românilor" (Capitolul II). Este exact o prefigurare a 
concepţiei totalitare potrivit căreia datoriile erau considerate mai importante 
decât drepturile. În precedentele formulări, Titlul era intitulat numai "Despre 
Drepturile Românilor". În articolul 4, al cărui limbaj era apropiat de cel al 
Constituţiilor comuniste, se arăta că toţi cetăţenii români aveau obligaţia de "a 
socoti Patria drept cel mai de seamă temei al rostului lor în viaţă, a se jertfi 
pentru apărarea integrităţii, independenţei şi demnităţii ei; a contribui prin 
munca lor la înălţarea ei morală şi propăşirea ei economică; a îndeplini cu 
credinţă sarcinile obşteşti ce li se impun prin legi". Mai mult decât atât, prin 
                                                
33  Ibidem, p. 392. 
34  Ibidem, p. 393. 
35  Ovidiu Horia Maican, Constituţii Monarhice, în Sfera Politicii, An. VIII, Nr. 81, 2000, p. 37- 39. 
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articolul 7 se interzicea "a propovădui prin viu graiu sau în scris schimbarea 
formei de guvernământ a Statului" (fornu- lare foarte asemănătoare cu 
prevederea din actuala Constituţie potrivit căreia nu poate fi supusă revizuirii 
forma republicană de guvernământ - articolul 148).36 

O restrângere foarte importantă a drepturilor fundamentale ale omului era 
prevăzută în articolul 15. În conformitate cu acest articol, pedeapsa cu moartea 
nu mai era aplicată numai pe timp de război (potrivit Codului Justiţiei Militare), 
ci şi pe timp de pace. Aceasta era agravată de faptul că situaţiile de aplicare a 
pedepsei capitale în timp de pace erau decise de către Consiliul de Miniştri 
(Guvernul), ceea ce putea da naştere la abuzuri din partea puterii executive (cum 
s-a şi întâmplat în realitate). Situaţiile se refereau la "atentate contra 
Suveranului, Membrilor Familiei Regale, Şefilor statelor străine şi demnitarilor 
Statului din mobile în legătură cu exerciţiul funcţiunilor ce le sunt încredinţate, 
precum şi în cazurile de tâlhărie cu omor şi asasinat politic". Se introducea şi 
pedeapsa confiscării averilor, în cazurile de "înaltă trădare şi delapidare de bani 
publici".37 
         Secretul scrisorilor, telegramelor şi convorbirilor telefonice nu mai era 
chiar inviolabil, deoarece erau exceptate "cazurile în care justiţia e datoare să se 
informeze conform legii'' (formulare foarte ambiguă, care uşura săvârşirea de 
abuzuri). 

Prevederile Titlului III conduceau la concentrarea puterii în stat în mâinile 
regelui. Puterea legislativă nu mai era exercitată împreună de către Rege şi 
Reprezentaţiunea Naţională, ci numai de către ’’Rege prin Reprezentaţiunea 
Naţională". Iniţiativa legislativă aparţinea practic în cea mai mare măsură 
regelui, nu şi Adunării Deputaţilor şi Senatului. Cele două camere parlamentare 
puteau avea iniţiativă legislativă, dar numai dacă aveau drept scop "legi în 
interesul obştesc al Statului". Această formulare era foarte ambiguă, blocând 
practic orice iniţiativă legislativă parlamentară, deoarece nu se specifica cine 
decidea în ce consta "interesul obştesc al Statului". Articolul 46 conferea unele 
prerogative suplimentare regelui. În primul rând, el putea emite decrete cu 
putere de lege între sesiunile parlamentare, decrete care trebuiau votate de către 
Parlament în prima sesiune ulterioară apariţiei decretelor respective, în al doilea 
rând, avea competenţa de a acredita "Ambasadorii şi Miniştrii Plenipotenţiari pe 
lângă Şefii Statelor Străine".38 

O altă omisiune importantă, care putea îndemna la lovituri în forţă şi 
instaurarea unui regim autoritar sau totalitar, era aceea că nu se mai specifica că 
nu putea fi pusă nici "o putere armată" la "uşile" celor două camere 
parlamentare, fară încuviinţarea lor. Au fost modificate şi condiţiile de 
eligibilitate ale deputaţilor şi senatorilor. Astfel, cei eligibili pentru Adunarea 
Deputaţilor trebuiau să aibă cel puţin 30 de ani împliniţi. Tot vârsta de 30 de ani 
                                                
36  Ibidem. 
37  Ibidem. 
38  Ibidem. 
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era necesară şi pentru cei care îi alegeau pe deputaţi. Acestora (alegătorii), pe 
lângă condiţiile de vârstă, li se cerea să desfăşoare o activitate constând în 
"agricultură şi muncă manuală, comerţ şi industrie, ocupaţiuni intelectuale". 

Numărul de deputaţi pentru fiecare circumscripţie urma să fie fixat prin 
lege. Deputaţii erau aleşi pe bază de scrutin uninominal (pentru prima dată în 
România), pe o perioadă de 6 ani. Mandatul senatorilor era de 9 ani. Nu erau 
cerute nici un fel de condiţii de eligibilitate pentru senatorii aleşi şi nici pentru 
alegătorii pentru Senat. Pe lângă senatorii aleşi (tot pe bază de scrutin 
uninominal) şi cei de drept, apărea o nouă categorie de senatori, cea a senatorilor 
numiţi de rege. Numărul senatorilor numiţi era jumătate din cel al senatorilor 
aleşi. Era restrânsă sfera senatorilor de drept. Aceştia erau reprezentaţi de prinţul 
moştenitor (peste 18 ani), principii majori ai familiei regale, precum şi aceleaşi 
categorii de prelaţi prevăzute de Constituţia din 1923. Locurile de senatori aleşi 
se reînnoiau în proporţie de 1/3 la fiecare 3 ani.39 

În ceea ce priveşte Guvernul, acesta era alcătuit din miniştri şi 
subsecretari de stat. Miniştrii răspundeau din punct de vedere politic numai în 
faţa regelui. Puteau fi miniştri numai cei care erau cetăţeni români de cel puţin 3 
generaţii, cu excepţia celor care fuseseră deja miniştri. Foştii miniştri de Justiţie 
nu puteau exercita profesia de avocat timp de 1 an după încetarea funcţiei, iar 
foştii miniştri nu puteau fi membri ai consiliilor de administraţie ai 
întreprinderilor cu care semnaseră contracte pe o durată de 3 ani după părăsirea 
funcţiei. Erau menţinute aceleaşi prevederi în privinţa Consiliului Legislativ. La 
Titlul IV, singurul aspect negativ era desfiinţarea juriilor. În domeniul 
finanţelor, pe lângă înalta Curte de Conturi, mai era creat un corp superior de 
control, subordonat primului-ministru ("Şefului Guvernului"). În sfârşit, la Titlul 
VII ("Revizuirea Constituţiei"), se specifica că orice revizuire constituţională nu 
putea avea loc "decât din iniţiativa Regelui şi cu consultarea prealabilă a 
Corpurilor Legiuitoare care urmează a indica şi textele de revizuit".40 

Legea electorală din 9 mai 1939 a detaliat prevederile din Constituţie; 
femeile aveau drept de vot, dar nu erau eligibile; numărul deputaţilor era stabilit 
la 258, iar al senatorilor aleşi prin vot universal la 88, plus 88 numiţi de rege şi 
alţii „de drept" în virtutea „înaltei lor situaţiuni în stat şi în biserică" (art. 8). 
Legea introducea încă o restricţie — pe lângă cea de vârstă — şi anume, aceea 
ca alegătorii să fie ştiutori de carte. Acest fapt a avut ca rezultat scăderea 
numărului de alegători de la 4,6 milioane în 1937 la 2 milioane în 1939. Un alt 
element nou este introducerea jurământului de credinţă faţă de regele Carol al II-
lea pe care parlamentarii erau obligaţi să-1 presteze.41 

La 30 martie 1938, patriarhul Miron Cristea şi-a prezentat demisia, 
apreciind că guvernul său „a pus bazele noului regim, a dat o nouă Constituţie. 

                                                
39  Ibidem. 
40  Ibidem. 
41  Radu R. Rosetti, Pagini de jurnal. Ediţie Cristian Popişteanu, Marian Ştefan, Ioana Ursu, Bucureşti, 
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Astfel, fiind oarecum terminată construcţia podului pentru a trece pe drumul 
unei noi vieţi de stat în cadre mai normale, nu mai este absolută necesitate 
guvernul în formaţia sa de astăzi". Regele 1-a însărcinat tot pe Miron Cristea să 
constituie noul guvern, care din punctul de vedere al structurii politice nu se 
deosebea de cel anterior. Postul cheie — Ministerul de Interne — îl deţinea în 
continuare Armand Călinescu, la Justiţie a fost numit Victor Iamandi, la Afaceri 
Străine — Nicolae Petrescu-Comnen, la Finanţe — Mircea Cancicov. Din 
guvern mai făceau parte: Petre Andrei, Mihai Ralea, Mihail Ghelmegeanu, 
Mitiţă Constantinescu, Eugen Titeanu ş.a.42 

Printr-un decret regal din 30 martie 1938 s-a înfiinţat Consiliul de 
Coroană, compus din membri desemnaţi de suveran; acesta se întrunea „ori de 
câte ori regele socoteşte util să-i ceară părerea, cu titlu consultativ, asupra 
problemelor de stat de însemnătate excepţională". Membrii Consiliului purtau 
titlul de consilieri regali, aveau rang de miniştri de stat şi ocupau la ceremoniile 
oficiale locul de după preşedintele Consiliului de Miniştri; ei primeau o 
indemnizaţie de reprezentare. În funcţia de consilieri regali au fost numiţi foşti 
miniştri de stat din primul guvern Miron Cristea, la care s-au adăugat mareşalul 
Constantin Presan şi generalul Ernest Baliff.43  

 În aceeaşi zi a apărut şi decretul privind dizolvarea partidelor politice. 
Acesta avea următorul conţinut: „Art. 1. Toate asociaţiunile, grupările sau 
partidele actualmente în fiinţă şi care s-au constituit în vederea propagării ideilor 
politice sau a realizării lor sunt şi rămân dizolvate. Art. 2 . Nici o nouă 
organizaţie politică nu va putea lua fiinţă în viitor şi nu va putea activa decât în 
condiţiunile şi în formele prevăzute printr-o lege specială ce se va întocmi în 
acest scop". În raportul prezentat regelui de preşedintele Consiliului de Miniştri 
se scria: „Constituţiunea de la 27 februarie 1938 a introdus un nou sistem, cu 
totul opus. El constă în alegerea membrilor Camerelor prin scrutin uninominal şi 
reprezentarea pe profesiuni. Pe de altă parte, guvernul are responsabilitate 
politică numai faţă de rege. În asemenea condiţiuni vechile organizaţii de partid 
nu mai corespund unei funcţiuni politice, ele nu mai au o raţiune de existenţă şi 
devin astfel perimate. Mai mult chiar, acţiunile unor organisme incompatibile cu 
noua organizare ar putea constitui o piedică în calea unei normale dezvoltări a 
noii ordini publice în România". Acest act temerar, prin care se urmărea 
lichidarea unei componente fundamentale a regimului democratic, nu a provocat 
aproape nici o reacţie din partea opiniei publice, iar opoziţia liderilor unor 
partide a fost declarativă şi ineficientă, deoarece ei nu aveau în vedere acţiuni 
practice pentru revenirea la regimul democratic.44 

În ziua de 14 aprilie 1938 a fost publicat decretul privind apărarea ordinii 
în stat, care preciza că dizolvarea unei grupări sau asociaţii cu caracter politic 

                                                
42  Ibidem, p. 43. 
43  ,, Monitorul oficial”, Nr. 75 din 31 ianuarie 1938.  
44  Ibidem, Nr. 88, din 14 aprilie 1938. 
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atrăgea după sine în mod automat închiderea cluburilor sau localurilor de 
întruniri ale acestora. 

Noul regim a procedat la reorganizarea administrativă a ţării. La 14 august 
1938 a fost decretată reforma administrativă pe baza căreia, alături de vechile 
unităţi — comuna, plasa, judeţul —, s-a introdus una nouă: ţinutul. Au fost 
create zece ţinuturi — Olt, Argeş, Mării, Dunării, Nistru, Prut, Suceava, Alba 
Iulia, Crişurilor, Timiş —, în fruntea cărora se aflau rezidenţi regali, numiţi prin 
decret de către Carol al II-lea. Aceştia se bucurau de largi împuterniciri, 
principala lor sarcină fiind aplicarea întocmai a hotărârilor guvernamentale, 
asigurarea ordinii şi liniştii publice în ţinutul respectiv. Conform noii legi, 
primarii nu mai erau aleşi, ci numiţi pe o perioadă de 6 ani.45 

Reorganizarea a cuprins şi domeniul social: sindicatele au fost dizolvate, 
iar prin decretul-lege din 12 octombrie 1938 s-au creat breslele de lucrători, 
funcţionari particulari şi meseriaşi, ce aveau ca obiect apărarea şi dezvoltarea 
intereselor profesionale ale membrilor, făcându-se precizarea că interesele 
profesionale „sunt limitate prin însăşi natura lor la acelea de ordin industrial, 
comercial, agricol, tehnic, cultural şi social", excluzându-se activităţile politice. 
De asemenea, decretul menţiona că breslele „îşi exercită activitatea numai pe 
plan naţional", ele „nu vor putea fi afiliate organizaţiilor cu caracter internaţional 
sau să fie reprezentate la manifestaţiuni sau congrese internaţionale fără 
autorizaţia expresă a Ministerului Muncii". Regimul a acordat o atenţie specială 
tineretului: prin decretul-lege din 15 decembrie 1938, toţi băieţii între 7 şi 18 ani 
şi toate fetele între 7 şi 21 de ani erau obligaţi să facă parte din Straja Ţării, al 
cărei comandant suprem era regele, căruia străjerii trebuiau să-i jure credinţă. 
Deviza străjerilor era „Credinţă şi muncă, pentru ţară şi rege". La 19 octombrie 
1939 a fost înfiinţat Frontul Naţional Studenţesc, în care au fost înscrişi, în mod 
automat, toţi studenţii.46 

Mijloacele de propagandă au fost puse în slujba regimului, având ca 
principal obiectiv elogierea lui Carol al II-lea — „salvatorul", „omul 
providenţial", „voievodul culturii". Radioul transmitea zi de zi declaraţii, 
proclamaţii, relatări despre vizitele regelui, elogii rostite de oameni de ştiinţă şi 
cultură, de artişti etc. Presa consacra pagini întregi lui Carol al II-lea, a cărui 
fotografie trebuia să se întipărească bine în mintea cititorilor; pe baza unei 
dispoziţii date de Serviciul de cenzură, nu mai erau îngăduite să apară în presă 
fotografiile liderilor politici din opoziţie, declaraţiile lor sau relatări despre 
activitatea pe care aceştia o desfăşurau. Din iniţiativa lui Carol al II-lea şi a lui 
Armand Călinescu a apărut un ziar oficial al regimului, intitulat „România", sub 
direcţia cunoscutului scriitor Cezar Petrescu.47 

                                                
45  Ibidem, Nr. 187, din 14 august, 1938. 
46  Ibidem, Nr. 237, din 12 octombrie, 1938. 
47  Carol al II-lea,regele României, Însemnări zilnice, 1. Ediţie Viorica Moisuc şi Nicolae Rauş, 
Bucureşti, 1995, p. 155. 
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          Pe de altă parte în plan extern în toamna anului 1938 — după acordul de 
la Munchen din 30 septembrie, prin care Franţa, Marea Britanie, Italia şi 
Germania, au stabilit sacrificarea integrităţii teritoriale a Cehoslovaciei — regele 
Carol al II-lea a efectuat vizite la Londra (15-18 noiembrie) şi Paris (19-21 
noiembrie), prezentate de presa şi radioul din România în termeni extrem de 
elogioşi. Iată câteva extrase din presa timpului: „Regele nostru, cu privirea 
deschisă, cu zâmbetul pe buze, înfăşurat în mantia albă a lui «Mihai Viteazul», 
dă mâna cu lordul Chamberlain, sir Reginald Hoare, ministrul Angliei la 
Bucureşti, lordul Halifax, sir Samuel Hoare, primul lord al flotei". Gara 
„Victoria", cea mai importantă a Londrei, fusese pavoazată cu flori, drapele, 
ghirlande; un covor roşu era aşternut de-a lungul peronului; pereţii gării erau 
decoraţi cu enorme draperii roşii de sus până jos; uşa principală a salonului 
Regal era încadrată cu drapelele României şi Marii Britanii. Dar, dincolo de 
aceste elogii, realitatea este că vizitele în Marea Britanie şi Franţa s-au încheiat 
cu un eşec, liderii de la Londra şi Paris neluându-şi nici un fel de obligaţii faţă de 
România. De altfel, însuşi Carol al II-lea avea să aprecieze că aceste vizite „au 
fost folositoare din punctul de vedere al întăririi regimului care începea în sfârşit 
a fi priceput, dar din punct de vedere economic şi al întăririi rezistenţei [aceste 
vizite] n-au adus decât decepţii. Politica de împăciuire, care avea să culmineze 
prin ruşinea de la Munchen, ne azvârlea, vrând-nevrând, în orbita germană".48 
  Se poate observa că instaurarea regimului autoritar al regelui Carol al II-
lea, în februarie 1938, avându-1 ca preşedinte al Consiliului de Miniştri pe 
Patriarhul Miron Cristea, a fost rezultatul a doi factori. Este vorba, în primul 
rând, de intenţia regelui Carol al II-lea de a instaura un regim de autoritate 
personală la care se gândise încă din momentul urcării sale pe tronul României, 
în 1930, şi în direcţia căruia a acţionat după aceea permanent, prin diverse 
metode: formarea unei camarile, fărâmiţarea partidelor politice, atragerea de 
partea sa a unor personalităţi politice nemulţumite de minusurile democraţiei 
româneşti, compromiterea sau izolarea oamenilor politici care nu răspundeau 
cerinţelor suveranului etc.49 

Al doilea factor era reprezentat de cadrul politic intern şi internaţional. 
Climatul politic intern, la sfârşitul anului 1937 şi începutul anului 1938, se 
caracteriza prin ascensiunea forţelor politice de extremă dreapta, ca urmare a 
pierderii încrederii populaţiei de către partidele politice democratice, fărâmiţarea 
forţelor politice, rivalităţile dintre partide şi dintre oameni politici atinseseră cote 
extrem de înalte (de care regele nu era străin), cu alte cuvinte 
autocompromiterea democraţiei româneşti, la care contribuise şi regele.50 

Momentul în care regele Carol al II-lea a decis să treacă la instaurarea 
unui regim personal era foarte favorabil „loviturii de stat" (Constantin 
Argetoianu). La începutul lunii februarie 1938, eşecul guvernării Goga-Cuza era 
                                                
48  Ibidem, pp. 156-160. 
49  Cristian Vasile Petcu, Guvernarea Miron Cristea, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2009., p. 385. 
50  Ibidem. 
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evident: în plan intern, neînţelegeri, chiar în guvern, haos în ţară, ciocniri între 
forţele politice, neîncrederea în guvern a factorilor economici; în plan extern, 
guvernul era criticat de democraţiile occidentale, iar regimurile totalitare îl 
priveau cu neîncredere. Extrema dreaptă „concurentă" (Garda de Fier), aflată în 
plină ascensiune şi încurajată atât de rezultatul bun obţinut în alegeri, cât şi de 
forţe externe (Germania, Italia), animată de puternice sentimente de răzbunare 
(ce nu puteau lăsa insensibile celelalte forţe politice, inclusiv pe regele Carol al 
II-lea) putea profita de nemulţumirile provocate de instabilitatea politică şi 
economică a ţării pentru a pune mâna pe putere. În partidele democratice istorice 
- Partidul Naţional- Liberal şi Partidul Naţional-Ţărănesc - disensiunile dintre 
diverse grupări şi dintre fruntaşii partidelor ajunseseră, practic, la paroxism. Iar 
posibilitatea colaborării între P.N.L. şi P.N.Ţ. nici nu putea fi luată în 
considerare. Dar poate factorul cel mai grav îl reprezenta ideea conform căreia 
niciun partid nu era în stare să rezolve problemele acute ale ţării, care fusese 
însuşită în mare măsură de majoritatea liderilor politici şi, lucrul cel mai grav, de 
largi pături ale populaţiei.51 

Alegerea de către regele Carol al II-lea a primului Patriarh în funcţia de 
prim-ministru al unui guvern pe care suveranul şi-1 dorea a fi „o largă şi 
atotcuprinzătoare uniune naţională" nu este surprinzătoare şi are logica sa. Să 
spunem însă, în primul rând, că rolul Patriarhului Miron Cristea în formarea şi 
conducerea celor trei guverne a fost minim. Adică, exact ceea ce dorea regele, 
care voia ca guvernul să fie „al lui", din toate punctele de vedere, adică program, 
structură, oameni. Dacă regele asigura în mod nemijlocit rolul de principal 
organizator al activităţii guvernului, prezenţa lui Miron Cristea îi permitea să 
păstreze, formal, postul de prim-ministru, care-şi pierdea practic însemnătatea 
din trecut. Totodată, această numire avea şi rolul de a implica Biserica 
Ortodoxă, clerul şi masele de credincioşi în sprijinirea noului regim.52 

Foarte important era şi faptul că numirea Patriarhului atenua temerile 
manifestate de diverse cercuri politice că, prin instaurarea noului regim, unul sau 
altul dintre partide ar fi putut să-şi consolideze poziţiile în detrimentul celorlalte, 
în acelaşi timp, dacă numirea unui om politic ar fi trezit orgolii şi rivalităţi 
personale, un om din afara „politicului", care în plus era şi Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române era o soluţie ce putea fi uşor înghiţită. Nu în ultimă instanţă 
ataşamentul doctrinar al mişcării legionare faţă de învăţătura Bisericii Ortodoxe 
şi, indirect faţă de capii Bisericii oferea, de asemenea, premise solide pentru 
obţinerea unei atitudini mai puţin intransigente a acesteia pentru noul guvern, 
precum şi posibilitatea desprinderii de Garda de Fier a unei părţi a adepţilor ei, 
atraşi spre ea de manifestările religioase ale acesteia.53 

În ceea ce priveşte motivaţia de natură bisericească, principiul simfoniei 
între Biserică şi stat, specific spaţiului răsăritean ortodox, era viu în conştiinţa 
                                                
51  Ibidem, p. 387. 
52  Ibidem, p. 388. 
53  Ibidem, p. 389. 
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Patriarhului. Din perspectivă ortodoxă, relaţia Bisericii cu lumea era înţeleasă 
potrivit formulei că Biserica este „busola care dă direcţia, iar statul ţine cârma 
existenţei concrete a popoarelor" (Paul Evdokimov). Apoi, postura de om de 
echilibru în stat pe care i-o oferea regele îl măgulea pe Patriarh nu prin 
componenta sa politică, ci prin rolul pe care i-1 recunoaşte şi cultivă regele 
Carol în stat. Atât calităţile personale, cât şi trecutul său de luptător naţionalist 
pentru unirea tuturor românilor la 1918 îi conferea Patriarhului Miron un 
prestigiu evident în viaţa publică, de care regele Carol al II-lea a ştiut să se 
folosească.54 

Fără doar şi poate acceptarea funcţiei de prim-ministru s-a produs şi ca o 
adversitate faţă de certurile iscate între partide în detrimentul consolidării 
situaţiei ţării. În noua demnitate, Patriarhul se plasa deasupra disputelor politice, 
sperând să inaugureze o nouă eră în viaţa politică, să ajute ţara să depăşească 
momentul dificil în care se afla. Era un moment de criză şi patriarhul nu putea să 
răspundă,, nu”. Lovitura de stat din 10 februarie 1938 şi instaurarea regimului 
autoritar al regelui Carol al II-lea a avut ca justificare crearea condiţiilor pentru 
ca România să facă viaţă ameninţărilor interne şi externe. Având în vedere 
evenimentele care au avut loc în România în vara anului 1940, devine evident că 
regimul nu areuşit să atingă aceste obiective. Este adevărat, într-un cadru politic 
intern şi internaţional total schimbat. 55 

 
*    *    * 

      During the Hungarian domination of Transylvania, Romanian priests, the 
Orthodox ones as well as the Greek-catholics- were strongly involved in the 
struggle for the defense of the Romanian national and for the union of this 
historic  province with the mother country, Romania. The priest Miron Cristea 
was an emblematic personality of political militancy, on a national field. After 
the Great Union of December 1, 1918, Miron Cristea had to take the most 
important political positions in the Romanian state: member of the Regency 
(July 1927- June 1930) and Chairman of the Council of  Ministers ( February 
10, 1938 – March 6, 1939). 
           Miron Cristea was an excellent leader of the Romanian Orthodox Church, 
who has linked his name that not only was the first patriarch, but also for his 
contributions in the field of theology, monastic life organization etc. He was 
involved in the Romanian state politics in the difficult moments of Romania’s 
existence, with the hope that through his balance spirit he will succeed to end 
the disputes, to introduce an atmosphere of normalcy in the Romanian society. 
Unfortunately, his good intentions were canceled by the interwar Romanian 
realities. 
 
 

                                                
54  Ibidem. 
55  Ibidem, p. 390. 
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SFÂNTUL PAVEL – UN INTRUS PRINTRE APOSTOLI ? 
 

                                                          Dumitru Hurubă- Deva 
    
 Cu un grad minim de risc am putea spune că apariţia şi evoluţia 
Apostolului Pavel în istoria creştinismului a avut o importantă doză de 
spectaculos. Aceasta chiar dacă, aşezând faţă în faţă faptele lui Saul din Tars cu 
cele ale lui Pavel de după momentul “convertire”, se constată cu uşurinţă 
echilibrul şi logica judecăţii Domnului. Şi totul a pornit de la o întrebare sunând 
mai mult a dojană moralizator-părintească decât a ameninţare: 

“– Saule, Saule, pentru ce mă prigoneşti ?” 
Numai că… interpelarea venea dintr-o “lumină din cer”. (Fapt.Ap.9;3)… 
Ceea ce apare, însă, curios, este că, deşi căzut la pământ de spaimă, 

interpelatul nu se pierde întru totul cu firea, ci mai are putere şi curaj să întrebe: 
“– Cine eşti,Tu, Doamne ?” 
Constatăm aici o ciudăţenie: întrebarea este ambiguă, ba chiar s-ar putea 

spune, inutilă. Ca să nu mai vorbim că, fără nici un efort, ea poate fi împărţită în 
două părţi cu sensuri aproape diferite: 1. “Cine eşti Tu…?”, respectiv: cine eşti 
tu cel care îţi permiţi să mă tragi la răspundere, pe mine, Saul din Tars ? De 
asemenea, recunoaştem la fel de lesne că vorbeşte Saul, înverşunatul adversar al 
creştinismului, intolerantul şi crudul, infatuatul şi persecutorul, adică nimeni 
altul decât acela care “s-a dus la marele preot şi i-a cerut scrisori cătrw 
sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinţei 
(…), să-i aducă legaţi la Ierusalim” (Fapt.Ap.9; 1-2). A doua parte a întrebării 
este un singur cuvânt: “Doamne”, însă care, nu numai că echilibrează şi dă 
greutate întrebării, dar are şi rostul de a-l supune pe Saul unei prime 
îngenunchieri arătându-l a fi cunoscător al puterii Domnului şi temător de 
acesta. Pentru că, aflând mai apoi că dialoghează cu însuşi Isus, el are, pe loc, o 
atitudine îndatoritoare (efect al rapidei sale convertiri ?), dacă nu cumva chiar 
smerit-slugarnică întrebând: 

“– Doamne, ce trebuie să fac ?” 
Această trecere bruscă (trăită pe drumul Damascului), de la înverşunare şi 

ură la smerenie, slugărnicie şi credinţă ne poate face bănuitori în legătură cu 
corectitudinea şi moralitatea personajului. Chiar având în vedere anumite 
circumstanţe, procesul-metodă de convertire a lui Saul lasă suficient loc pentru 
interpretări cel puţin interesante, de care nu e cazul să ne ocupăm aici. Fără nici 
o pretenţie analitică, putem spune că, la urma urmei, pentru fărădelegile 
săvârşite putea să fi fost pedepsit până la nimicire sau, în cazul cel mai fericit, să 
i se fi asigurat un statut de bun creştin şi de… oaie readusă la turmă – atât. Ar fi 
fost extrem de simplu, dar, după felul în care s-au desfăşurat lucrurile, pare-se 
că, prin această convertire, s-a urmărit un scop foarte precis. 

Rămânând în sfera celor spuse până aici, să mai avem în vedere că 
“persecutorul din Tars” nu era doar un simplu beneficiar al unor înalte privilegii 
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(având chiar cetăţenie romană, calitate nu tocmai uşor de obţinut şi, în orice caz, 
nu de către oricine), ci şi un filozof şi om cu o cultură solidă(subl.D.H), şi că, de 
la 14 ani, a studiat cu unul dintre cei mai mari şi mai importanţi rabini ai acelor 
vremuri – Gamaliel. Este argumentul care justifică şi atestă devotamentul său 
faţă de legea mozaică (dus până la fanatism). În plus, Tarsul nu era o aşezare 
anonimă, ci un oraş universitar de renume, datorită nivelului său ridicat de 
spiritualitate culturală şi filozofică. Despre această localitate, însuşi cunoscutul 
geograf grec, Strabo, menţiona că Tarsul era unul dintre centrele importante de 
educaţie şi filozofie. Or, trăind într-un asemenea climat, şi fiind el însuşi un 
reprezentant important al vieţii spirituale, făcând abstracţie de latura sa fanatică, 
Saul – se poate afirma cu certitudine – nu putea fi tratat/convertit ca un oarecare. 
Iar ceea ce se va petrece cu el în decursul întregii sale vieţi, este exact ilustrarea 
rolului şi rostului în istoria lumii creştine preconizate de către Domnul 
intervenind pe “drumul Damascului” în existenţa tiranului tarsian. În sprijinul 
unei portretizări cât mai apropiate de adevăr privind importanţa acordată în timp 
nouconvertitului, este locul potrivit pentru a apela la câteva date statistice 
extrem de interesante în contextul de mai sus: în Noul Testament există nu mai 
puţin de 260 de capitole care pot fi repartizate astfel: în Evanghelii – 89; în 
Faptele Apostolilor – 28; în Apocalipsa lui Ioan – 22… În ceea ce îi priveşte 
pe “epistolieri”, capitolele în ordine, sunt: Iacov – 5, Petru – 8, Ioan – 7, Iuda – 
1; aceasta în condiţiile în care Epistolele lui Pavel au 100 de capitole în care nu 
includem pe cele din Faptele Apostolilor, referitoare la Saul/Pavel. În această 
ordine de idei, este lipsit de sens să ne mai punem problema rolului atribuit de 
către Domnul lui Pavel în istoria creştinismului, cu atât mai mult că el avea – 
cum s-a şi putut vedea mai târziu – certe calităţi de orator în vorbire şi de 
povestitor în scrieri… 

Atât întoarcerea lui Saul la Domnul cât şi prerogativele de propovăduitor 
cu care fusese investit, au avut drept efect o neîncredere manifestată de cele mai 
multe ori făţiş inclusiv de cei din preajma lui Isus. Astfel, este semnificativ 
faptul că, la Ierusalim, Saul/Pavel a încercat zadarnic să se lipească de ucenicii 
lui Isus: “toţi se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este 
ucenic.”(Fapt.Ap., 9; 26). Abia la recomandarea lui Barnaba, care depune 
mărturie că pe drum “Saul îl văzuse Domnul care îi şi vorbise.”(Fapt.Ap.9; 27), 
acesta este acceptat de ucenici. Se ştie bine că Barnaba nu a fost un oarecare, ci 
o rudă apropiată a evanghelistului Marcu şi că numai în baza acestei relaţii 
Saul/Pavel a fost acceptat… De-aici se poate trage şi concluzia că noii 
veniţi/adepţi ai creştinismului erau obligaţi să îndeplinească anumite condiţii, 
unele chiar sub forma unor canoane. 

“Cazul Saul” nu poate fi considerat nicidecum o simplă convertire, ci un 
fenomen complex ce va evolua în conformitate cu un program-scenariu foarte 
riguros alcătuit, presărat (din belşug, am putea spune) cu momente şi situaţii-
încercări, unele chiar dramatice pentru Pavel. Pe de altă parte, este interesant că, 
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după dialogul cu Isus, Saul nu şi-a întrerupt drumul spre Damasc, deşi evreii de-
acolo, care aflaseră de convertirea sa, erau pregătiţi să-l omoare.  

Încercările prin care i-a fost dat lui Pavel să treacă nu pot fi considerate 
altceva decât părţi ale unei pedepse aplicate de către Domnul cu scopul 
acoperirii cu suferinţe a perioadei de anticreştinism de dinaintea convertirii. Să 
ne amintim că, începând cu prima poruncă, Dumnezeu se arată a fi necruţător cu 
cei care-l urăsc: “Să n-ai alţi dumnezei afară de Mine. (…) Eu, Domnul, 
Dumnezeu tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fărădelegea (…) până 
la al treilea şi al patrulea neam al celor ce mă urăsc”. (Deut.5; 7, 9). În acest 
context, Saul nu este oprit sau întors din drumul Damascului, ci lăsat să fie ucis, 
de fapt expus acestui pericol, fiindcă trădase cultul mozaical. “Norocul” său a 
fost un coş de nuiele în care, ascuns, el a reuşit să scape, noaptea, coborât cu 
frânghii de pe zidurile împrejmuitoare de către nişte prieteni. Află că aceeaşi 
soartă l-ar fi aşteptat şi la Ierusalim, aşa că se întoarce în oraşul natal – Tars – pe 
care nu-l mai părăseşte o bună bucată de vreme.  

Aceasta este versiunea din “Faptele Apostolilor” contrazisă, însă, mai 
târziu  de însuşi Pavel în Epistola către Galateni, în care spune: “nici nu m-am 
suit la Ierusalim la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus la 
Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc. După trei ani m-am suit la 
Ierusalim să fac cunoştinţă cu Chifa şi am rămas la el 15 zile. Dar n-am văzut 
pe niciunul altul dintre apostoli, decât pe Iacov. După aceea, m-am dus în 
ţinuturile Siriei şi Ciliciei”(Galateni, 1; 17-21). În acelaşi timp, oricare ar fi 
sursa de care ne-am folosi, rămâne o esenţă care străbate viaţa lui Pavel ca un fir 
roşu: primejdiile de tot soiul pe care era nevoit să le întâmpine. Aproape 
pretutindeni era privit cu suspiciune şi chiar cu ostilitate, ameninţat fiind, nu o 
dată, cu uciderea. Iar “lipitura” la apostoli făcută de Barnaba nu a fost niciodată 
prea agreată. În aceeaşi epistolă către Galateni, el vorbeşte chiar despre o 
confruntare cu Apostolul Petru: “În adevăr, înainte de venirea unora de la 
Iacov, el mânca împreună cu Neamurile; dar când au venit ei, s-a ferit şi a stat 
deoparte, de teama celor tăiaţi împrejur. Împreună au început să se prefacă şi 
ceilalţi Iudei, aşa că până şi Barnaba a fost prins în laţul făţărniciei 
lor”.(Galateni, 2; 11-12), ceea ce nu era puţin lucru, dacă ne gândim la poziţia 
destul de privilegiată între apostoli a celui care , deşi îl renegase de trei ori pe 
Isus într-o singură noapte, se bucura de o poziţie mai mult decât importantă în 
grupul apostolilor. În această ordine de idei, să mai amintim şi cearta sa cu 
evanghelistul Marcu din perioada călătoriei împreună cu acesta în Cipru şi Asia 
Mică, urmare căreia ei nu s-au mai împăcat niciodată. Să fie aceasta explicaţia 
că Barnaba a reacţionat prompt şi surprinzător, în contextul general al 
întâmplării, negând propria afirmaţie referitoare la faptul că Pavel l-ar fi văzut 
pe Domnul în drumul său spre Damasc şi că acesta l-ar fi desemnat drept 
propovăduitor al cuvântului său ? Nu e exclus. Însă necazurile proaspătului 
misionar se aflau abia la început, dar cu tendinţa clară ca el să renunţe la 
apostolat. Se afla într-un conflict nu numai permanent, ci şi destul de ascuţit cu 
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unii apostoli deja consacraţi şi recunoscuţi ca atare: Petru, Iacov cel Drept, 
Barnaba şi Ioan Marcu. Pavel este etichetat drept “apostol uzurpator” şi 
“impostor”… Putem considera aceste elemente drept reacţia primei generaţii de 
apostoli la modul cam agresiv de propovăduire a cuvântului Domnului practicat 
de Pavel faţă de cei ce îi ascultau prelegerile ? Este, totuşi, varianta cea mai 
acceptabilă. Însă poate fi vorba şi despre invidie, dacă ţinem seama de 
întâmplarea lui Petru şi Ioan la Sinedriu când, după ce au fost întemniţaţi, mai 
marii norodului, bătrânii şi cărturarii, s-au adunat împreună la Ierusalim, cu 
marele preot Ana Caiafa, Ioan, Alexandru şi toţi cei ce se trăgeau din neamul 
marilor preoţi şi i-au întrebat:  “Cu ce putere şi în numele cui aţi făcut voi lucrul 
acesta ?”(Fapt.Ap.4; 5-7)(Este vorba despre vindecarea ologului din naştere, 
n.n.). Pentru că se spune mai departe în Faptele Apostolilor: “Când au văzut ei 
îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat întrucât ştiau că ei erau oameni 
necărturari şi de rând.”(Fapt.Ap.4;13). Or, se ştia deja de buna şi temeinica 
pregătire culturală şi filozofică a lui Pavel, fapt confirmat până la urmă de 
adevărul că el a fost în stare să creeze o religie nouă şi o nouă teologie care au 
clătinat din temelii secta nazarinenilor din Ierusalim. Acest lucru a avut 
repercusiuni adânci şi durabile într-un complex conjunctural – cultural, etnic, 
social, moral şi, evident, religios – deloc favorabil. În conformitate cu această 
concepţie religioasă, Isus nu mai corespundea foarte strict noţiunii de “învăţător 
peregrin” şi de “mesia iudeu” galileean… 
 În orice caz, impresionantă rămâne consecvenţa cu care Pavel şi-a 
continuat drumul apostolicesc, urmând un crez în faţa căruia piedicile şi 
vicisitudinile de tot felul se destrămau rând pe rând. În acest context, cine şi din 
ce motive să-i nege sau să-i diminueze valoarea însărcinării date de însuşi Isus ? 
Pentru că el era suficient de înţelept să fi renunţat după constatarea că relele ce i 
se iveau în cale nu erau deloc întâmplătoare.  Mai rămânând în aceeaşi ordine de 
idei, trebuie adusă în discuţie o întâmplare destul de bizară, dacă avem în vedere 
– şi nici nu putem face altfel – pe cei care au pus-o la cale. Tot ce se poate că 
mai marilor de la Ierusalim li se părea cam suspectă desemnarea tocmai a lui 
Pavel ca propovăduitor al cuvântului Domnului, din moment ce, cu prilejul 
primei sale vizite la Ierusalim se organizează un sinod care hotărăşte nici mai 
mult nici mai puţin decât condiţiile în care el avea dreptul să convertească în 
continuare păgâni. Şi nu numai atât: cu această ocazie el este atestat ca apostol, 
fiind astfel îndeplinită o formalitate pământeano-birocratică, efect indiscutabil al 
îndoielii asupra menirii şi drepturilor lui Pavel. Prin extensie putem accepta 
chiar ideea îndoielii sinodului din Ierusalim privind întâlnirea noului apostol cu 
Domnul şi înssărcinările pe care i le dăduse acesta. Sinodul a considerat, de 
altfel, că Pavel avea de respectat, ca apostol, următoarele patru clauze: 1.Să nu 
consume carne provenită de la animalele jertfite zeilor păgâni; 2.Să se abţină de 
la desfrâu, adică de la legăturile cu vestalele din templele păgâne; 3.Să nu 
mănânce carne de la animalele sugrumate(!); 4.Să nu pună în gură sânge de 
animal. 
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De remarcat că trei dintre cele patru clauze se referă la mâncare şi doar 
una la moralitate, ceea ce poate fi interpretat ca o măsură mai mult economică 
decât religioasă, impusă de un grup de pământeni din care făcea parte şi Iacov 
cel Drept – e adevărat… Însă, decretul sinodului a avut un rol extrem de 
important pentru Pavel, deoarece, după fiecare călătorie, el se prezenta la 
Ierusalim pentru a informa (!?!) asupra misiunii sale şi pentru a primi noi 
instrucţiuni…  

Aproape neverosimil este adevărul că Pavel nu pomeneşte în niciuna din 
epistolele sale despre decretul sinodal menţionat mai sus care, în anumite situaţii 
sau circumstanţe, ar fi constituit o “patalama” înainte de toate în faţa 
ascultătorilor săi din singogi şi nu numai… Însă, aici se naşte întrebarea dacă 
acest decret a existat vreodată scris, deoarce majoritatea cercetătorilor istoriei 
creştinismului au îndoieli nu lipsite de temei. Intelectualiceşte vorbind, Pavel a 
fost unul dintre cei mai inteligenţi şi chiar mai ordonaţi propovăduitori ai 
creştinismului şi, deci, logic, în stare de a se folosi de orice argument/act care să 
fi putut aduce uşurătate dramaticei sale existenţe. Chiar la prima vedere, din 
Faptele Apostolilor reiese că, de aproape douăzeci de ori, viaţa lui a fost în 
pericol să fie curmată de fiecare dată scăpând mai ales datorită diplomaţiei sale 
coroborată cel mai adesea, e drept, cu puterea divină. Că, din egoism şi orgoliu 
dorea să-şi rezolve singur toate divergenţele, de toate felurile, aceasta fiind încă 
o latură a personalităţii sale, iar chestiunea trebuie, şi aşa e potrivit, să fie 
asociată cu sentimentul de vinovăţie faţă de Domnul, care  e posibil să-l fi 
stăpânit toată viaţa în calitate de fost acerb prigonitor al creştinilor. În acest sens, 
trebuie menţionat un episod nu lipsit de semnificaţie privitor la uciderea cu 
pietre a lui Ştefan. În Faptele Apostolilor (7; 58), se spune: “L-au târât afară 
din cetate şi l-au ucis cu pietre pe Ştefan. Marturii şi-au pus hainele la 
picioarele unui tânăr, numit Saul”(subl.n). Ideea este continuată în capitolul 
următor: “Saul se învoise (cu sensul că era de acord) la uciderea lui 
Ştefan.”(Fapt.Ap.8; 1). Şi încă: “Saul de partea lui (cu sensul de ce îi revenea), 
făcea prăpăd în Biserică; intra prin case, lua cu sila pe bărbaţi şi pe femei, şi-i 
arunca în temniţă.”(Fapt.Ap.8; 3). Aşadar, încă din tinereţe, Saul/Pavel 
începuse să adune momente pentru marele păcat de prigonitor al creştinilor… 
Or, după asemenea fapte, oricui îi vine greu să creadă că, peste noapte, 
“agresorul” se metamorfozase într-un important reprezentant al Domnului. În 
asemenea circumstanţe, rostul decretului sinodal de la Ierusalim trebuie 
considerat ca fiind extrem de util.  

În Faptele Apostolilor pare să se forţeze puţin nota evidenţiindu-se 
dialogurile lui Pavel cu Domnul şi cu Duhul Sfânt tocmai pentru a-i contura 
noului apostol aura corespunzătoare şi cu efecte impresionante: “Pe când 
slujeau şi posteau în Biserica din Antiohia, Duhul Sfânt a zis: «Puneţi-Mi 
deoparte pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am 
chemat»”(Fapt.Ap.13; 2); iar cei cărora li se adresează Domnul, sunt învăţători 
şi prooroci aflaţi în Biserica din Antiohia (Fapt.Ap.13; 1), deci oameni de rând! 
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Apare tot mai pregnantă conturarea unui propovăduitor de excepţie, supoziţie la 
care ne îndeamnă chiar textul din Biblie: “Şi, după ce s-a împrăştiat adunarea, 
mulţi din iudei şi din prozeliţii evlavioşi au mers după Pavel şi 
Barnaba”(Fapt.Ap.13; 43).  

În consecinţă, suntem obligaţi să-l considerăm deja şi un bun orator, care 
ştia să-şi apropie auditoriul impunându-şi punctul de vedere şi convingerile 
religioase. Şi, mai departe: cumulând această ştiinţă a oratoriei cu investitura 
divină, pe un fond de cultură generală bine asimilată şi compartimentată, nu ne 
este greu să-l considerăm pe Pavel drept cel mai mare şi mai important 
creştinizator de după Isus. Cu atât mai mult că el impresiona, în primul rând prin 
dezinvoltura cu care acţiona în numele Domnului, uneori recurgând la… măsuri 
extreme pentru a-şi demonstra puterea. Cazul anihilării magicianului Elma prin 
orbire pentru a-l putea converti pe preconsulul roman din Cipru, Sergiu Paulus; 
a avut o dispută atât de aprinsă cu locuitorii Pisidiei, încât a fost alungat din 
oraş, iar locuitorii din Iconiu (păgâni şi iudei) au vrut pur şi simplu să-l 
“lapideze” (LAPIDÁ, vb.I. A ucide pe cineva prin lovituri de pietre; cf. DEX, 
Ed.1998, p.559); la Listra, după ce Pavel a vindecat un paralizat din naştere 
(desigur, fapt impresionant şi miraculos), locuitorii l-au considerat pe el Hermes, 
iar pe Barnaba, care era mai solid, Zeus – oricum, soli ai divinităţii. Nenorocirea 
a venit, însă, după ce Pavel şi Barnaba au reuşit să-i convingă pe listreni că şi ei 
doi erau oameni pământeni. Incitaţi de antiohieni şi iconieni, cărora cei doi le 
scăpaseră prin fugă, listrenii şi-au schimbat repede atitudinea scoţându-i pe 
proaspeţii “zeificaţi” în afara oraşului, bătuţi zdravăn cu pietre şi lăsaţi acolo – 
spre norocul lor, totuşi! – doar în stare de inconştienţă. Iar odiseea nu se 
sfârşeşte aici… 

Acest ilustru personaj biblic având un rol de persoană-tampon între 
Dumnezeu şi oameni, a demonstrat cu înverşunare prin toate acţiunile lui că 
încredinţarea sa de către Domnul a fost potrivită. Ştiindu-şi spatele asigurat de 
pavăza divină, el s-a folosit cu ingeniozitate  de cele mai inedite şi mai 
surprinzătoare tactici în scopul aducerii în turmă a oilor rătăcite, uneori 
punându-şi în joc chiar şi viaţa. Un episod oarecum aparte în acest context, s-a 
petrecut la Filippi: O roabă profetesă s-a ţinut multă vreme după Pavel şi Sila 
strigând: “Oamenii aceştia sunt robii Dumnezeului Celui Prea Înalt şi ei vă 
vestesc calea mântuirii.”(Fapt.Ap.16; 17); de fapt, era o simplă slujnică-
ghicitoare care aducea prin aceasta venituri însemnate stăpânilor săi. Până la 
urmă strigătele sale, destul de isterice, l-au scos din sărite pe Pavel care s-a 
adresat la un moment dat duhului din ea zicându-i: “«În numele lui Isus Hristos, 
îţi poruncesc să ieşi din ea». Şi a ieşit în ceasul acela.”(Fapt.Ap.16; 18). Dar, a 
urmat surpriza: reacţia stăpânilor roabei a fost imediată şi dură (deşi logică, dacă 
avem în vedere câştigurile lor realizate de pe urma ghicitului ei): “Au pus mâna 
pe Pavel şi pe Sila”şi i-au dat pe mâna dregătorilor zicându-le: “Oamenii 
aceştia ne tulbură cetatea, sunt nişte iudei”(…) “…Dregătorii au pus să le 
smulgă hainele de pe ei şi au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat 
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multe lovituri, i-au aruncat în temniţă…” (Fapt.Ap. 16; 19-20; 22-23). Prin 
urmare, putem spune că exista o adevărată regulă aplicată cu rigurozitate în 
alternarea succeselor incontestabile la convertire şi ameninţările de tot felul, 
inclusiv cu uciderea – ca să nu mai punem la socoteală bătăile şi întemniţările 
periodice.  

Să fie, totuşi, acesta unul dintre motivele pentru care Pavel a efectuat 
călătoriile sale mereu însoţit ? Este una dintre certitudini. Pentru că, în cei 20 de 
ani petrecuţi în Antiohia, în timpul celor trei călătorii importante, el a fost însoţit 
pe rând de Barnaba, Ioan Marcu, Sila, Matei, Aristarh, Secundus, Gaius, 
Timotei, Tihic şi Trofirus, ceea ce nu l-a scăpat de punerea în lanţuri de şapte 
ori, evident, scăpând de fiecare dată datorită intervenţiei Domnului, mai mult 
sau mai puţin directe. 

Revenind la “momentul Filippi”, mai trebuie adăugat că acesta a avut o 
semnificaţie aparte în viaţa lui Pavel, consolidându-i conştiinţa protecţiei divine, 
fapt scos în evidenţă şi de un comportament depăşind deseori tiparele şi condiţia 
unui oarecare propovăduitor al creştinismului. Degaja optimism, curaj, puterea 
de a-i înfrunta pe cei care i se opuneau şi, mai ales, pe duşmani. Ne este greu să 
credem că se baza doar pe sine atunci când îşi permitea să aibă următorul dialog 
cu temnicerul pe când se afla în închisoare: “–Dregătorii, îi zice temnicerul, au 
trimis să vi se dea drumul…” “–După ce ne-au bătut cu nuiele în faţa tuturor, 
fără să fim judecaţi, pe noi care suntem romani, ne-au aruncat în temniţă şi-
acum ne scot afară pe ascuns! Nu merge aşa! Să vină ei singuri să ne scoată 
afară”!, răspunde cu aroganţă întemniţatul făcându-ne să ne minunăm de o 
asemenea atitudine. (Fapt.Ap. 16; 36-37). Dar putem accepta şi varianta unei 
răbufniri a fostului tiran din Tars – destul de plauzibilă la urma urmei – deşi 
suntem gata să exclamăm: totuşi, ce curaj extraordinar la un întemniţat! Am 
face-o dacă n-am şti de-acum că dincolo de această atitudine se afla divinitatea, 
totdeauna oportună în a-l salva de la încurcături, inclusiv de la moarte. De fapt, 
şi mai terestru raţionând, deja se poate vorbi despre o convenţie reciproc 
avantajoasă încheiată între divinitate şi Pavel, pe care el a şi respectat-o cu 
desăvârşită stricteţe creând o nouă religie în condiţii deosebit de grele, şi bine 
ştiute.  

Devenit o personalitate proeminentă, care cam ţinea în umbră pe ceilalţi 
apostoli sau reprezentanţi ai acestora, se ajunge la situaţia ca Pavel să fie tot mai 
puţin agreat de către ei. Să ne reamintim, între altele, că el a intrat în rândul 
apostolilor numai în urma recomandării lui Barnaba care, la un moment dat, 
consecinţă a unor discuţii contradictorii şi certuri, ajunsese să afirme că, de fapt, 
Pavel nici nu vorbise vreodată cu Isus. Facem abstracţie aici de duşmanii săi 
făţişi… Apoi, sunt de reţinut neînţelegerile şi incidentele dintre Pavel şi Petru, 
Iacov cel Drept, Marcu etc., de unde se poate deduce o anumită stare de 
antipatie şi de tensiuni în relaţiile interapostolice. Dar, de ce să nu admitem şi 
realitatea că apostolii înşişi erau oameni, nu ?, şi că nimic din ceea ce era 
omenesc nu le era străin, inclusiv invidia faţă de nu-demult-prigonitorul 
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creştinilor, fostul guvernator al Tarsului ? Implicit nu erau văzute cu ochi buni 
metodele folosite de către noul apostol pentru creştinizare, care nu totdeauna 
erau dintre cele mai blânde. Există chiar versiuni şi argumente conform cărora 
lui Pavel nu i se recunoşteau, chiar de către confraţii mesianici, meritele fie ele 
dintre cele mai evidente. Faptele petrecute la Ierusalim după cea de-a treia lui 
călătorie misionară, sunt dovezi ale unei realităţi incontestabile: Iacov cel Drept 
l-a întâmpinat pe Pavel cerându-i ca, timp de o săptămână să se pocăiască stând 
închis în templu pentru purificare. Era vorba, în fapt, de o hotărâre a Sinodului 
care însemna, în realitate, drept un semn de nerecunoaştere a lui Pavel ca uns al 
lui Dumnezeu şi nici măcar ca apostol. Întâmplarea în cauză – aspect deosebit de 
important – a avut loc după ce el pusese bazele uneia dintre cele mai puternice 
religii, cum avea să confirme istoria.  

Această… reconvertire întru Domnul a fost, cu certitudine, unul dintre 
cele mai umilitoare momente din viaţa sa (şi-aşa destul de zbuciumată), precum 
şi un motiv în plus în favoarea ideii că această importantă personalitate a lumi 
creştine a fost tot timpul, şi în mod deliberat, marginalizată până la a i se 
contesta şi chiar anula meritele care, culmea!, erau recunoscute de către… 
duşamanii săi din moment ce, după punerea sa în lanţuri, paza îi era asigurată de 
400 de soldaţi şi 70 de călăreţi. Era o “onoare” care nu i s-ar fi acordat oricui! 
Este de la sine înţeles că pericolul cel mare venea din partea iudeilor, care “s-au 
dus la preoţii cei mai de seamă şi la bătrâni şi le-au zis: «noi ne-am legat cu 
mare blestem să nu gustăm nimic până nu vom omorî pe Pavel»”(Fapt.Ap. 23; 
14). Aşadar, nu mai poate fi vorba despre nici cel mai mic dubiu! Însuşi marele 
preot Anania îl acuză pe Pavel în faţa dregătorului Felix: “Am găsit pe omul 
acesta care este o ciumă; pune la cale răzvrătiri printre toţi iudeii de pe tot 
pământul, este mai-marele partidei Nazarinenilor şi a cercat să spurce chiar 
Templul.” (Fapt.Ap. 24; 5-6). În timp ce Pavel, în apărarea sa, spune – şi nu 
putem să  nu-l credem – că: “Nu sunt mai mult de douăsprezece zile (…) de 
când m-am suit să mă închin la Ierusalim. Nu m-au găsit nici în Templu, nici în 
sinagogi, nici în cetate sau făcând răscoală de norod.” (Fapt.Ap.24; 11-12). 
Dar, ceea ce l-a salvat pe Pavel de la judecată, mai mult sau mai puţin dreaptă, a 
fost statutul său de cetăţean roman, pe care el a şi invocat-o, conştient fiind de 
valoarea unui asemenea argument în favoarea sa. Cu această dovadă-argument, 
el a cerut să fie trimis la Roma spre a fi ascultat de însuşi împăratul. După o 
seamă de deliberări, de argumentări pro şi contra, cererea i-a fost aprobată şi, 
până la urmă, a fost trimis la Roma sub escorta unui centurion. După sosire, 
după o întâlnire cu mai-marii Iudeilor şi după evenimente mai mult sau mai 
puţin importante, apostolul Pavel dispare brusc şi misterios din Faptele 
Apostolilor, dispariţie descrisă şi încheiată astfel: “Pavel a rămas doi ani 
întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toţi care veneau să-l 
vadă, propovăduia împărăţia lui Dumnezeu şi învăţa pe oameni, cu toată 
îndrăzneala şi fără nici o piedică, cele privitoare la Domnul Isus Hristos.” 
(Fapt.Ap. 28; 30-31). 
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În ceea ce priveşte sfârşitul acestei puternice şi controversate 
personalităţi a lumii creştine, există trei variante demne de luat cel puţin în 
discuţie: 1.Dispariţia împreună cu ultima parte a operei sale, în incendiul din 
anul 64; 2.Pavel a fost decapitat şi înmormântat (singur), însă arheologii nu au 
găsit nici o urmă, deşi Tertulian afirmă cu claritate că apostolul ar fi fost 
decapitat lângă Tre Fontane din Roma; 3.Condamnarea la exil în Spania… 
Această ultimă variantă este, pare-se, cea mai tentantă pentru luat în considerare, 
mai ales pentru faptul că Pavel ar fi suferit de o boală misterioasă, care stârnea 
repulsie. Se bănuieşte că ar fi fost vorba de malarie sau de epilepsie sau şi una şi 
alta. Apoi, Pavel – se spune – nu arăta prea bine nici măcar din punct de vedere 
fizic: era mic, aproape chel, avea nişte sprâncene stufoase, picioare strâmbe, 
cam strâmb îi era şi nasul proeminent – deci o prezenţă deloc agreabilă… Dar 
este de admis şi varianta “Tre Fontane”, gândindu-ne la Bazilica Sf.Pavel sub 
zidurile căreia s-ar afla trupul său, într-un sarcofag de marmură şi argint, 
variantă care se leagă cu ipoteza din care rezultă că “…Pavel soseşte la Roma în 
jurul anului 60. Doi ani mai târziu el va fi executat sub domnia lui Nero.” 
(M.Eliade/I.P.Culianu: DICŢIONARUL RELIGIILOR, Ed.Humanitas, 1993, 
pag.100). Să ne aplecăm fruntea pentru cel căruia Sfânta Scriptură îi asigură un 
loc aparte, chiar dacă apostolii l-au considerat un intrus.  
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ÎNCĂ O DATĂ DESPRE ORIGINEA ŞI NUMELE 
MITROPOLITULUI GAVRIIL BĂNULESCU-BODONI 

 
                                            Dr. Elena Chiaburu- Iaşi 

 
 „Istoria unui popor nu se consideră niciodată deplin luminată dacă nu se 

cercetează și dovezile potrivnice”, scria Ștefan Gr. Berechet în anul 1940, în 
prefața lucrării învățatului basarabean Leon Casso, Rusia și bazinul dunărean56. 
Din acest motiv, dacă nici după două secole de la înfiinţarea mitropoliei 
Chişinăului, biografia întemeietorului acesteia, Gavriil Bănulescu (Bodoni), 
numit mitropolit al Țării Moldovei de autoritățile ruse de ocupație în anul 1792 
nu este limpede, atunci cercetătorii sunt datori să completeze informaţiile 
privitoare la acest însemnat personaj istoric. Întreprinderea este cu atât mai 
necesară cu cât, în ultimii ani, dincolo de Prut s-a făcut propunerea de 
canonizare a exarhului Gavriil și se reeditează ori se alcătuiesc lucrări noi în care 
îi este înfățișată (nu o dată, tendențios!) viața și activitatea, scopul fiind cel de 
„recuperare” naţionalistă.   

În câteva rânduri am supus investigației teoriile privitoare la originea 
transilvăneană sau bucovineană a lui Gavriil Bănulescu (Bodoni) și la numele 
său dublu57. În continuare, vom relua aceste analize, în scopul obținerii unei 
imagini corecte a celui dintâi mitropolit al Chișinăului, pus de autoritățile ruse 
de ocupație, prin înlăturarea greşelilor generate de necunoaşterea unor concepte 
şi mecanisme sau de folosirea necritică a surselor. Analiza este cronologică, pe 
baza lucrărilor de istorie a românilor, a bisericii, genealogie, culegeri de 
documente, dicţionare, enciclopedii, ce vor fi indicate la locul potrivit.  

În ciuda faptului că inscripţia de pe mormântul de la mănăstirea Căpriana, 
pusă după moartea lui Gavriil, spune că „s-a născut în Transilvania, în vestita 
circumscripție Bistriţa”58, iar în stânga Prutului bibliografia care îl priveşte este 
bogată, originea lui Gavriil Bănulescu (Bodoni) nu este limpede. Pornind de la 
acea inscripţie postumă, s-a încetățenit ideea că Gavriil era român născut în 
Transilvania la Bistriţa, dar într-o familie provenită din Bucovina, de la 
Câmpulung Moldovenesc. Izvoarele contemporane afirmă însă că era rus, în 
vreme ce un istoric român, la mijlocul anilor '90 ai secolului al XX-lea, 
presupunea că i-a fost alterată biografia în vremea țarismului astfel încât să i se 
poată justifica ascensiunea pe scaunul mitropolitan de la Iaşi și Chișinău. 

                                                
56  Leon Casso, Rusia și bazinul dunărean, București, Editura Saeculum, 2003, p. 12. 
57  Elena Chiaburu, Originea și numele Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, în vol. Biserica 
ortodoxă din interfluviul pruto-nistrean (1813 – 2013), coord. Octavian Moșin, Ion Gumenîi, Chișinău, 2013, 
p. 28 – 40; idem, Despre originea și numele Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni (II), în „Acta 
Bacoviensia”, VIII, 2013, p. 59 – 82; idem, Interpretări noi cu privire la originea și numele lui Gavriil 
Bănulescu (Bodoni), în „Tyragetia”, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 2, Istorie. Muzeologie, Chişinău, 2014, 
p. 32 – 48. 
58  Andrei Eşanu (coord.), Mănăstirea Căpriana (sec. XV-XX), Chişinău, Editura Pontos, 2003, p. 428.  
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Ipoteza originii transilvănene. Istoricul-teolog trăitor la sfâșit de secol 
XIX vremea țarismului, Axentie Stadniţichi, afirmă că tatăl viitorului mitropolit 
„s-a născut în Vindau, care se află în vestita circumscripţie Bistriţa”; că o soră 
vitregă Arşinica era „înmormântată în colonia militară Monosfalva”, iar alta 
dreaptă, Marfa sau Maria, trăia „în colonia militară Morosorosfali”59. Cu alte 
prilejuri am arătat confuzia asupra denumirilor geografice din Transilvania în 
care se presupune că s-a născut și a învățat Gavriil Bănulescu (Bodoni)60, iar în 
continuare vom extinde analiza asupra acestora. 

Vinda este denumirea maghiară a satului Ghinda, azi suburbie a orașului 
Bistrița, Monosfalva ar putea fi denumirea maghiară Monosfalu a satului 
Morăreni, azi în comuna Ruşii Munţi, în vreme ce Morosorosfali ar putea fi 
forma coruptă a Marosoroszfalu, adică satul Ruşii Munţi din ţinutul Mureşului61.  

Dacă identificarea satului Vindau cu Ghinda este corectă, atunci ipoteza 
că tatăl lui Gavriil s-a născut aici, că era dorobanț, care „înseamnă militar la 
graniță”62 și că fiul său Grigore devenit ca monah Gavriil, a mers la Școala 
normală din Năsăud63, generează mari semne de întrebare în legătură cu 
originea viitorului exarh. Astfel, graniţa militară a Imperiului Habsburgic cu 
Ţările Române s-a instituit în anul 1763, adică mult după 1746, an în care se 
consideră că s-a născut Gavriil. Apoi, satul Ghinda nu a făcut parte din cele 44 
de comune arondate Regimentului II român de graniţă Nr. 17 cu sediul la 
Năsăud, din care se recrutau grănicerii64. Prin urmare, dacă Grigore (Bănulescu 
sau Bodoni) – tatăl, a fost într-adevăr grănicer, atunci ar fi trebuit să se înroleze 
la o vârstă destul de înaintată, când fiul său era deja matur.   

În ce priveşte Școala normală din Năsăud, data înființării nu se cunoaște 
din cauză că arhiva ei a ars în timpul revoluței de la 184865, dar fiind o instituție 
întreținută de comunele Regimentului pentru învățătura copiilor de grăniceri, 
întemeierea ei a avut loc, firește, după înființarea graniței militare. Anii 
presupuși sunt între 1770, când împărăteasa Austriei Maria Tereza a emis 
                                                
59  Axentie Stadnițchi, Gavriil Bănulescu-Bodoni: exarh al Moldovei și Valahiei (1808 – 1812), 
mitropolit al Chișinăului (1813 – 1821), trad. de Angela Matei, Chișinău, <s. e.>, 2004, p. 111, nota 5; (în 
continuare: Stadnițchi, Gavriil Bănulescu-Bodoni). 
60  Vezi supra nota 2. 
61  C. Martinovici, N. Istrate, Dicționarul Transilvaniei și celorlalte ținuturi, Cluj, Tipografia 
„Ardealul”, 1921, p. 114 și 167, sub voce. 
62  Stadnițchi, Gavriil Bănulescu-Bodoni, p. 110 - 111, nota 33. 
63  Gheorghe Gheorghiu, Gavriil Bănulescu (Bodoni), mitropolit al Moldovei, Exarh al Valahiei și 
Basarabiei (1746 – 1821), București, Tipografia Cărților Bisericești, p. 8 – 9 (în continuare: Gheorghiu, 
Gavriil Bănulescu (Bodoni); Alexe Mateevici, Mitropolitul Gavriil (Bănulesco-Bodoni) în Opere, vol. I, ed. 
Ion Nuţă, Efim Levit, Sava Pînzaru, Chişinău, Editura „Știința”, 1993, p. 395 (în continuare: Mateevici, 
Mitropolitul Gavriil); Boris Buzilă, Din istoria vieții bisericești din Basarabia, București, Editura Fundației 
culturale române; Chișinău, Editura Știința, 1996, p. 24 (în continuare: Buzilă, Istoria vieții bisericești în 
Basarabia); Ghenadie (episcopul Rîmnicului), Exarhul Gavriil: 1746 – 1828, în „Revista nouă”, nr. 10, 
1888, p. 394 (în continuare: Ghenadie, Exarhul Gavriil); Lucian Predescu, Enciclopedia „Cugetarea”, 
București, Editura Georgescu -Delafras, 1940, p. 343, sub voce.  
64  Virgil Şotropa, Nicolae Drăganu, Istoria şcoalelor năsăudene, scrisă cu prilejul jubileului de 50 
de ani de existență (1863 – 1913) a gimnaziului superior fundațional din Năsăud, Năsăud, Tipografia 
„Matheiu”, 1913, p. 5-6 (în continuare: Şotropa, Drăganu, Istoria şcoalelor năsăudene). 
65  Ibidem, p. 20. 
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rescriptul de înfiinţare şi 1777, al celui dintâi raport cunoscut de inspecţie al 
generalului baron Cristian Rall şi al comisarului belic Gottfried G. Obst, care, 
trimişi să inspecteze regimentele de graniţă din Transilvania, amintesc și de 
Școala normală de la Năsăud. Încă din 1913, Virgil Șotropa și Nicolae Drăganu 
au alcătuit listele elevilor și profesorilor Școlii normale din Năsăud, 
menționându-i în mod special pe absolvenții care au avut cariere strălucite. 
Putem admite că le-a scăpat poate cel mai remarcabil dintre absolvenți, devenit 
primul mitropolit al Chişinăului, dar analiza contextului în care a funcționat 
școala dovedește că Gavriil nu a putut fi nici elevul și nici profesorul acesteia.  

Potrivit regulamentului împărătesei Maria Tereza, la Școala normală din 
Năsăud puteau învăța copiii grănicerilor români, ceea ce îl exclude pe Gavriil, 
care în anul 1770 nu mai era copil de vârsta școlii, ci un om tânăr de 24 de ani. 
Un aspect mult mai important decât vârsta de școlarizare este însă caracterul 
confesional pe care l-au avut școlile grănicerești din Transilvania. Până în 
anul 1885, Școala normală de la Năsăud s-a aflat sub jurisdicţia canonică a 
ordinariatului greco-catolic de la Gherla66.  

În tot secolul al XVIII-lea, cu excepția Banatului, dreptul românilor din 
Transilvania de a învăța carte, de a se înrola în regimentele grănicerești, de a 
obține dregătorii sau de a beneficia de scutiri fiscale era condiționat de 
apartenența la unirea religioasă cu Biserica Romei67. Prin urmare, atunci când se 
susţine că Gavriil a învățat sau că a fost profesor la Școala normală din Năsăud, 
se afirmă că, de fapt, mitropolitul Kievului şi al Moldovei, exarhul Bisericii 
Ruse în Ţările Române şi întemeietorul mitropoliei Chişinăului, nu a fost 
ortodox, ci unit, greco-catolic! Ipoteză imposibilă din punctul de vedere al 
logicii istorice, așa încât, în acest stadiu al cercetării abordarea corectă impune 
renunțarea la afirmația că exarhul Gavriil al Chișinăului a fost în vreun fel la 
Școala normală din Năsăud. 

Ipoteza originii din Câmpulung Moldovenesc. Pentru a explica modul 
cum a ajuns Gavriil să stea în scaunul mitropolitan de la Iaşi s-a acreditat ideea 
că deşi transilvănean, familia lui cu o generaţie înainte ar fi trăit în nordul Țării 
Moldovei. Se ignoră astfel realitatea incontestabilă că în spațiul românesc 
emigrația s-a desfășurat cu precădere din Transilvania înspre Moldova, 
nicidecum invers: din nordul Moldovei înspre o Transilvanie supusă Imperiului 
Austriac și confruntată cu numeroase impedimente confesionale. Recent, la 
Chișinău, se scria că mitropolitul Gavriil Callimachi era unchiul lui Gavriil 
Bănulescu Bodoni, rezultând prin extensie, că exarhul a fost nepotul domnului 
Ţării Moldovei, Ioan Teodor Callimachi !!68. Într-un domeniu ştiinţific precum 

                                                
66  Şotropa, Drăganu, Istoria şcoalelor năsăudene, p. 11 - 15, 18 – 19, 29, 31, 43, 62. 
67  Nicolae Albu, Istoria învățământului românesc din Transilvania până la 1800, Blaj, Tipografia 
„Lumina”, 1944, p. 216 – 222. 
68  Diana Eţco, Mitropolitul Basarabiei – Gavriil Bănulescu-Bodoni. „Literatura şi Arta”, Chişinău, 
29 august 2013, disponibil la http://www.literaturasiarta.md/pressview.php?l=ro 
&idc=3&id=4419&zidc=1, accesat la 03.07. 2014. 
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istoria, în care cunoaşterea veridică are o importanţă fundamentală pentru 
evoluţia politică, economică, culturală şi religioasă a unui popor, alcătuirea şi 
vehicularea fără simţ critic a unor texte trebuie sancționată.  

În ceea ce ne priveşte, credem că însuşi Gavriil a fost interesat să îşi 
construiască o origine românească din partea de nord a Moldovei, mai apropiată 
de Kievul şi Ecaterinoslavul în care a dobândit primele ranguri eclesiastice. 
Scopul ierarhului era intrarea în rândul nobilimii ţariste, situaţie ce i-a permis să 
dobândească drepturile şi beneficiile acestei clase. În acţiunea lui, Gavriil a avut 
şi concursul unor contemporani, între care episcopul Dimitrie Sulima şi 
scriitorul Constantin Stamati.  

Cu alt prilej, am examinat documentele aflate la baza atribuirii originii 
bucovinene a mitropolitului Gavriil69, publicate în anul 1900 de Teodor V. 
Stefanelli, demonstrându-le lipsa de fundament autentic. Dată fiind  importanța 
acelor acte, precum și faptul că în anul 1800, Bucovina era în componenţa 
Imperiului Habsburgic (de la 1 noiembrie 1786 devenise circumscripţie a 
Galiţiei, iar eclesiastic se afla în subordinea mitropoliei de Karlovitz), ni s-a 
părut neobişnuit faptul că ele au fost găsite de Teodor V. Stefanelli după un 
secol tot în locul în care au fost alcătuite, în posesia privată a unei familii 
(Stamati) din oraşul Fălticeni aflat în Regatul României, şi nu în arhiva 
mitropolitului Gavriil, la Chişinău. 

Orașul Fălticeni nu a fost anexat de Imperiul Austriac în 1775, ci a rămas 
la graniţa Ţării Moldovei şi a devenit prefectura noului ţinut mutilat al 
Sucevei70. Cîteva din actele publicate de Teodor V. Stefanelli sunt ulterioare 
anului 1800, cînd Gavriil era mitropolit de Kiev (unul este din 14 februarie 
1818), deci nu au fost trimise de Gavriil când se crede că a cerut Mărturia 
doveditoare a originii sale din nordul Moldovei. Din aceste motive, am căutat o 
explicaţie a felului cum au ajuns documentele acolo la finele secolului al XIX-
lea, când orașele Câmpulung şi Suceava (la Tribunalul careia se presupune că a 
fost înregistrată Mărturia) nu se aflau în graniţele româneşti.  

Nicolae Stamati, cel care i-a arătat documentele lui Theodor V. Stefanelli 
la sfîrșitul secolului al XIX-lea, provenea din cunoscuta familie Stamati din 
Basarabia, fiind fiul cel mic al scriitorului Constantin Stamati.  

Constantin era fiul paharnicului Toma Stamati, care a colaborat cu Gavriil 
cât a fost mitropolit la Iaşi: ispravnic al ţinuturilor Fălciu (1809) și Galaţi 
(1810), pârcălab de Hotin (1811) şi deputat al divanului Ţării Moldovei pe lângă 
generalul Langeron, comandantul garnizoanei din Bolgrad. În 1806 şi-a 
cumpărat moşii peste Prut în ţinutul Orheiului. A murit în 7 mai 1817. Fiii lui 
Toma, Constantin şi Gheorghe Stamati, au fost şi ei funcţionari conştiincioşi, 
colaboratori ai lui Gavriil şi ai autorităţilor ruse de ocupație. Încă de la Iaşi, 
Constantin a intrat la cancelaria vistieriei Ţării Moldovei, iar în anul 1806, când 
                                                
69  Vezi supra nota 2. 
70  G. I. Lahovari, Marele Dicţionar Geografic al României, vol. III, Bucureşti, Atelierele Grafice 
„Socec”, 1900, p.  338 – 342, sub voce. 
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s-a instalat administraţia rusă, a devenit slujbaş plătit al acesteia. De remarcat 
este şi faptul că el a avut dintotdeauna înclinația spre plastografie: de pildă, 
atunci când s-a stabilit peste Prut, Constantin a ascuns vârsta reală a lui şi a 
mamei sale, pentru a crea falsa impresie a unei vechimi mai mari a familiei 
Stamati în Moldova, fapt ce i-ar fi sporit șansele de a obține dregătorii și 
avantaje fiscale de la ruși. După 1812, plecat cu armata rusă, Constantin Stamati 
a intrat în serviciul guvernatorului civil al Basarabiei, Scarlat Dimitrie Sturza şi 
s-a aflat mereu în apropierea mitropolitului Gavriil. După 1813, fraţii Stamati 
ajung în anturajul guvernatorilor Basarabiei, Bahmetiev şi Inzov. Din 1822, 
Constantin a fost consilier la Tribunalul din Chişinău, s-a ocupat cu traducerea 
din limba română în rusă a numeroaselor dosare ce soseau de la judecătoriile din 
ţinuturi, având prilejul să se familiarizeze cu „diplomatica” necesară întocmirii 
actelor. În plus, era în relaţii bune cu Dimitrie Sulima, implicat şi el în obţinerea 
actelor doveditoare ale originii românești a lui Gavriil71. 

Toma Stamati nefiind de stirpe veche în Moldova, familia sa a dobândit 
titluri de nobleţe peste Prut după 1821 graţie serviciilor pe care le-a făcut 
administraţiei ruse, iar descendenţii lui au fost priviţi cu oarece dispreţ de vechii 
boieri moldoveni, care îi considerau pe noii îmbogăţiţi de pe urma funcţiilor 
primite de la ruşi, drept „ciocoi” sau „ciubucari”. Din acest motiv, Stamati-eștii 
au avut o preocupare permanentă să-şi construiască genealogii fanteziste, ce 
seamănă izbitor cu cea a lui Gavriil. Amintim doar că, pentru a obţine titlul de 
„dvorenin” în 1821, Constantin Stamati a construit o genealogie a familiei sale 
prin care şi-au atribuit o imaginară înrudire directă cu mitropolitul Iacob 
Stamati, un transilvănean ajuns în scaunul Ţării Moldovei (tatăl său, paharnicul 
Toma ar fi fost frate sau nepot de frate, după altă variantă, cu Iacob Stamati). 

Legăturile lui Constantin Stamati cu Fălticenii încep în 1826, prin 
căsătoria cu Ecaterina, fiica căminarului Tudurache Ciurea de la Tâmpeşti, sat 
lângă Fălticeni. Cu acel prilej s-a alcătuit încă o genealogie falsă, care i-ar fi dat 
dreptul lui Constantin să stăpânească anumite moşii în Basarabia. Acea 
genealogie seamănă flagrant cu a lui Gavriil: „neamul acesta al Ciureştilor îşi 
are originile în trecutul depărtat al Ardealului, primele ştiri despre el ivindu-se 
pe la 1612, când unul din străbunii lui Tudurache Ciurea, Ioan Cozma, primeşte 
ranguri nobile şi moşii imense de la „Gabriel, prinţul Transilvaniei şi Valahiei 
peste munţi”. Numele Ciurea ar fi însuşit de strănepoţii lui Cozma abia în a V-a 
generaţie după el, când ultimul vlăstar al acestei familii, Vasile Cozma, fiind 
înfiat de tatăl vitreg Theodor Ciurea, îşi ia numele acestuia. Vasile Cozma-
Ciurea şi soţia lui, Maria (fiica lui Ursachi Davidel) din neamul Movileştilor, 
erau părinţii lui Tudurache Ciurea, care a moştenit de la părinţii săi moşii întinse 
în Moldova, Bucovina şi Basarabia. Numai că din bogata foaie de zestre dată de 
Tudurache Ciurea fiicei sale, în realitate Constantin Stamati nu a primit nimic, 
                                                
71  E. Dvoicenco, Vieaţa şi opera lui C. Stamati. Contribuţiuni după izvoare inedite, Bucureşti, 
Editura „Cartea Românească”, [ante 1939], p. 8 – 9, 11, 13 – 14, 16, 19 – 21, 26, 32 – 33, 119 (în 
continuare: Dvoicenco, Viaţa lui C. Stamati). 
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actele de posesie dovedindu-se false. Începând un lung şir de procese pentru a 
obţine sechestrarea a patru moşii presupuse a fi ale căminarului Tudurache 
Ciurea în Basarabia, Constantin Stamati ajunge şi la Fălticeni, târg din care 
jumătate aparţinea socrului său. A doua soţie a lui Constantin era bucovineancă, 
Suzana Gafencu, mama lui Nicolae cel cunoscut de Teodor V. Stefanelli. 

Având bunicii în Bucovina şi rude la Fălticeni, Nicolae Stamati a fost şi în 
Regatul României în anul 1885, cînd i-a cunoscut pe Vasile Alecsandri şi Titu 
Maiorescu. A adus cu sine unele documente şi obiecte vechi rămase de la tatăl 
său, spre a-şi etala trecutul însemnat al familiei, între care probabil şi pe cele 
văzute de Teodor V. Stefanelli și Nicolae Iorga. Nicolae Stamati a trăit să vadă 
unirea Basarabiei cu România în 1918, murind în anul 1924 la Bălţi, iar 
documentele privitoare la familie au rămas la Ion Pelivan care, împreună cu 
arhimandritul Visarion Puiu l-a ajutat în ultimii ani de viaţă72. Prin urmare, o 
cercetare a fondului de documente Ion Pelivan de la Arhivele Statului din 
Chișinău ar putea să ducă la depistarea unor date noi în legătură cu acest subiect. 

Date fiind legăturile strânse dintre familia lui Constantin Stamati şi 
exarhul Gavriil, predispoziţia acestuia din urmă şi, în general, a trăitorilor în 
epoca tulbure de după anul 1812, de a întocmi genealogii false în scopul 
obţinerii unor beneficii materiale, moșii, titluri de „dvorenin”, precum şi 
obişnuinţa lui Gavriil de a alcătui scrisori mincinoase spre a-şi atinge ţelurile73, 
credem că ideea acreditării originii româneşti i-a aparţinut chiar lui şi a fost pusă 
în practică împreună cu anturajul său. Scopul iniţial a fost consolidarea statutului 
în rândul nobilimii ţariste şi a avantajelor pe care această apartenenţă le 
conferea. Se ştie că în Rusia, Petru cel Mare a făcut reforma rangurilor nobiliare, 
reglementând modul de dobândire a drepturilor şi privilegiilor şi pentru alte 
categorii în afară de nobilimea de sânge: militarii, clericii şi urmaşii lor, 
funcţionarii imperiali, supuşii străini etc.). După moartea lui Petru, legislaţia a 
fost modificată în câteva rânduri ca să poată fi incluși şi cei proveniți din 
teritoriile pe care Rusia le-a anexat succesiv. Modificări s-au făcut și în timpul 
vieţii lui Gavriil (ucazele din 21 aprilie 1785, 2 aprilie 1801, 29 ianuarie 1805, 
plus legislaţia de după 1818 privitoare la stabilirea „dvorenilor” în Basarabia, la 
aplicarea căreia Gavriil a participat direct).  

Condiţiile în care se putea obține un rang nobiliar în Imperiul Rus erau 
diverse, între acestea numărându-se şi prezentarea unor dovezi că solicitantul a 
îndeplinit anumite funcţii, că a fost răsplătit cu un ordin cavaleresc rus, că tatăl 
şi bunicul său au dus o viaţă nobilă, că au avut o stare materială sau un serviciu 
corespunzător etc. Dovezile trebuiau certificate printr-un act semnat fie de cea 
mai înaltă autoritate a locului respectiv, fie de cel puţin 12 martori74. 

                                                
72  Dvoicenco, Viaţa lui C. Stamati, p. 27 – 28, 31, 34, 55 – 57, 152 – 154, Anexa XI). 
73  Episodul contribuţiei la înlăturarea din scaun a mitropolitului Veniamin Costachi în anul 1808 este 
binecunoscut. 
74  Gheorghe Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut și Nistru, vol. I, București, Editura 
Fundației Regele Carol I, 1943, p. 10 – 17. 
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Urmărirea firului vieţii lui Gavriil arată că el a profitat de vremurile 
tulburi din vremea războaielor ruso-austro-turce pentru a obţine favoruri şi 
ranguri, iar Mărturia de la Câmpulung nu este singurul act întocmit în condiții 
discutabile și folosit prin ocolirea parcursului normal în epocă. La 17 ianuarie 
1788, Gavriil a fost numit de Sinodul Bisericii Ruse în cel dintâi rang eclesiastic 
în Rusia: arhimandrit, rector şi profesor de limba greacă al Seminarului din 
Ecaterinoslav75. Pentru asta a avut concursul lui Ambrozie arhiepiscopul 
Ecaterinoslavului și al domnului filo-rus al Țării Moldovei, Alexandru 
Mavrocordat (Firaris), fugit la Poltava. Cerând aprobarea Sinodului Rus ca să îi 
dea o funcție în eparhia Ecaterinoslavului, arhiepiscopul Ambrozie a primit un 
edict de la Sankt Petersburg prin care i se cerea să verifice întîi dacă într-adevăr 
Gavriil „a avut, aflându-se în Moldova, ca arhimandrit, şi în slujire dar şi în 
odăjdii, însemne deosebitoare de ieromonahi; şi ce fel de semne exterioare sau 
altceva au arhimandriţii de acolo? Să ia preasfinţia Voastră în această privinţă 
legătura cu mitropolitul Moldovei Leon şi să comunice Sfântului Sinod cele 
aflate”. Dacă răspunsurile erau satisfăcătoare, Ambrozie putea să-i dea postul de 
profesor la seminarul din Ecaterinoslav. Arhiepiscopul a raportat însă că pe 
timp de război, mitropolitul Leon nu poate fi contactat în scris, dar că 
arhimandritul Gavriil i-a prezentat „o gramotă de încuviinţare”, eliberată de 
Alexandru Mavrocordat (Firaris), pe care el o consideră suficientă. Domnul 
fugar scria „pentru preacuviosul arhimandrit Gavriil, îi asigur pe cei care au 
nevoie de aceasta că pe timpul domniei noastre în Moldova, la 25 martie 1785, 
cu ceremonie religioasă, conform tradiţiei bisericeşti, a fost hirotonisit în 
arhimandrit al mitropoliei de la Iaşi a Moldovei de către mitropolitul chir Gavriil 
răposat şi a fost onorat cu semnele exterioare, caracteristice acestui rang, şi 
anume cu topuz76 după obiceiul acelui loc şi, mai ales cu cruce, cum eu, nu o 
singură dată la ceremoniile religioase oficiate pe vremea actualului mitropolit 
chir Leon, i-am văzut pe slujitori având aceleaşi semne. Iar în 1786, la 25 
octombrie, prin voinţa întregului Divan moldovenesc <…>, a fost ales ca 
episcop de Roman şi propus mie de către mitropolitul de acum chir Leon, în 
rândul boierilor din Divan, pentru ca, conform vechiului obicei de acolo, 
alegerea lor să fie confirmată de domnitor. <…> Convingându-mă de viaţa 
cucernică şi de superioritatea sa faţă de alţii <…>, am acceptat cu plăcere 
această alegere comună <…și> l-am numit episcop de Roman <…>. Însă atunci 
<…> Poarta Otomană m-a îndepărtat din scaunul de suveran al Moldovei, iar 
acest arhimandrit, nu fără părere de rău din partea clerului şi a enoriaşilor de 
                                                
75  Alexe Mateevici, Mitropolitul Gavriil (Bănulesco-Bodoni), p. 397; Paul Mihail, Zamfira Mihail, 
Acte în limba română tipărite în Basarabia, vol. I, București, Editura Academiei Române, 1993, p. XII-
XIII, nota 4; Nicolae Popovschi, Istoria Bisericii din Basarabia în veacul al XIX-lea subt ruşi, Chişinău, 
Tipografia Eparhială „Cartea Românească”, 1931, p. 114 – 116 (în continuare: Popovschi, Istoria Bisericii 
din Basarabia); Gheorghiu, Gavriil Bănulescu (Bodoni), p. 9; Dvoicenco, Viaţa lui C. Stamati, p. 394–395; 
Bezviconi Boierimea Moldovei, p. 740). 
76  Dacă nu e o greşeală de traducere a Angelei Matei, actul naşte semne de întrebare și din cauză că 
topuzul a fost un însemn de putere al domnului – care ar fi trebuit să știe asta, nicidecum al unui cleric 
destul de mărunt cum era arhimandritul.   
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acolo, pe nedrept şi fără nici o pricină, doar pentru că nu demult se aflase în 
Rusia, a fost îndepărtat <…> de domnitorul de acum, Ipsilanti. <…> Pentru mai 
multă încredinţare, această gramotă este confirmată de pecetea mea şi semnătura 
de mână. În oraşul Poltava, anul 1788, ziua a 10. Voievodul Alexandru 
Mavrocordat”77. Actul (incomplet din punctul de vedere al diplomaticii, 
lipsindu-i data lunii), stă la originea altei legende privitoare la Gavriil: cum că ar 
fi fost numit episcop de Roman după moartea mitropolitului Gavriil Callimachi.  

Ulterior, pentru serviciile pe care le-a făcut Imperiului rus, în aprilie 1801 
mitropolitul Gavriil a fost răsplătit de ţarul Alexandru I cu Ordinul Sf. Andrei 
clasa I cu briliante şi numit membru al Sinodului Bisericii Ruse78. În acest fel, a 
dobândit și un rang nobiliar, cu avantajele aferente, pe lângă cel eclesiastic avut 
deja, dar a fost obligat să îşi prezinte documentele „de identitate”. 

Din această perspectivă, actele întocmite la Câmpulung Moldovenesc 
întrunesc condiţiile cerute pentru dovedirea naţionalităţii şi acordarea unui rang 
nobiliar în Imperiul Rus: Mărturia este semnată de 13 martori, unii dintre ei 
având responsabilităţi administrative (vornic, jurat, protopop, administrator 
imperial) şi, cel puţin declarativ (din cauză că nu a fost găsită pînă acum), a fost 
însoţită de o spiţă de neam. Documentul se încadrează în contextul acţiunii 
deliberate a lui Gavriil de a-şi întocmi o genealogie românească onorabilă care 
să-i consolideze statutul superior deja dobândit în Imperiul Rus.  

Păstrarea unei părţi a actelor doveditoare în familia apropiaţilor lui Gavriil 
şi nu în arhiva personală ori a mitropoliei Chişinăului, arată că scriitorul 
Constantin Stamati a fost implicat în fabricarea acestei genealogii, pe care a 
folosit-o apoi ca model şi pentru familia sa. Similitudinile genealogiei lui Gavriil 
(transilvănean emigrat din Moldova, crescut de un părinte vitreg astfel încât a 
dobândit două patronime, rudă cu mitropolitul Gavriil Calimachi) cu cele ale 
familiei Stamati / Ciurea (origine transilvăneană, rudenie cu alt mitropolit, Iacov 
Stamati, tată vitreg de la care au primit al doilea nume de familie) sunt 
argumente în acest sens. O cercetare la Arhivele Statului din Chişinău asupra 
dosarelor privitoare la familia Stamati şi la Ion Pelivan ar putea conduce la 
găsirea altor documente privitoare la exarhul Gavriil. Faptul că cealaltă parte a 
documentelor genealogice a fost procurată din Transilvania în anii 1823-1824, 
de colaboratori ai lui Gavriil: Petru Cuniţchi, Dimitrie Sulima şi arhimandritul 
Irinei Nesterovici, denotă că operaţiunea a fost începută de ierarh, dar a fost 
finalizată după moartea lui. În lumina acestor informații și interpretări, se poate 
ca biografia lui Gavriil să fi fost modificată încă de la finele sec. al XIX-lea, cu 
scopul legitimării prezenţei sale în scaunul metropolitan de la Iaşi şi Chişinău. 

                                                
77  Stadnițchi, Gavriil Bănulescu-Bodoni, p. 20-22; Mateevici, Mitropolitul Gavriil (Bănulesco-
Bodoni, p. 396–397; Gheorghiu, Gavriil Bănulescu (Bodoni), p. 11–12; Ghenadie, Exarhul Gavriil, p. 394. 
78  Mateevici, Mitropolitul Gavriil (Bănulesco-Bodoni), p. 402; Popovschi Istoria Bisericii din 
Basarabia, p. 117 – 118; Gheorghiu, Gavriil Bănulescu (Bodoni), p. 17; Filaret Scriban, Istoria 
bisericească a Românilor, Iaşi, Tipografia Adolf Berman, 1871, p. 171; Mircea Păcurariu, Basarabia: 
aspecte din istoria bisericii şi a neamului românesc, Iaşi, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, 1993, 
p. 53; Buzilă, Istoria vieții bisericești în Basarabia, p. 27. 
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Ipoteze privitoare la numele de familie dublu.  
În legătură directă cu originea nesigură a personajului se află şi numele 

său, din cauză că Gavriil s-a semnat fără patronim, acesta fiindu-i atribuit după 
moarte de autorii care au scris despre el. Aceștia au folosit forme diferite de 
patronim: simplu (Bănulescu ori Bodoni) sau dublu şi scris în forme variate: 
Bănulescu Bodoni, Banulesco-Bodoni; Bănulescu-Bodoni; Bănulescu (Bodoni).  

Nicolae Iorga demonstra că în istoria Câmpulungului Moldovenesc nu se 
poate dovedi că familia Callimachi ar fi originară de aici şi preciza clar că se 
face confuzie cu familia cu sonoritate apropiată, Calmuţchi, dar restul autorilor 
nu au sesizat diferenţa şi au perpetuat confuzia generatoare de legendă.  

Teodor V. Stefanelli îl numea pe Gavriil doar Bănulescu şi sublinia lipsa 
Bodonilor în nordul Moldovei, neînţelegând de ce Zamfir Arbore îl considera pe 
Gavriil născut în Bucovina79, dar îi atribuia patronimul Bodoni: „nelămurită 
rămâne şi porecla Bodoni pe care o adaoge dl Arbure numelui de familie 
Bănulescu. Două documente aflate de mine vor aduce lumină asupra locului 
naşterii mitropolitului Gavriil Bănulescu, nu însă şi asupra numelui Bodoni. În 
toată Bucovina şi în tot ţinutul Câmpulungului nu există numele Bodoni, şi 
în sutele de documente câmpulungene adunate de mine, nu am aflat nicăiri 
amintindu-se acest nume”80. 

Astăzi ştim că Zamfir Arbure a folosit izvoare ruseşti contemporane cu 
Gavriil. Unul a fost Descrierea Basarabiei în 1816, întocmită de funcţionarul 
imperial P. P. Sviniin, trimis de la Sankt Petersburg să vadă tulburările ce au 
urmat anexării, şi care la Chişinău a locuit în casa lui Toma Stamati81.  

Tot Bodoni îl numea pe Gavriil alt contemporan ce l-a cunoscut, Dimitrie 
Bantâş-Kamenski, fiul comandantului şef al armatei ruse de ocupaţie în Ţările 
Române între martie 1810–martie 1811. Trimis de autorităţile ţariste în anul 
1808 curier diplomatic în Serbia, a trecut prin Ţările Române și l-a însoţit pe 
Gavriil proaspăt numit exarh, pe drumul de la Dubăsari la Iaşi şi a participat la 
înscăunarea acestuia la mitropolia din Iaşi. La întoarcere, Bantâş-Kamenski şi-a 
tipărit impresiile de călătorie sub titlul Puteşestvie v Valahii Moldavii i Serbiiu, 
Moskva, Tip. Restnikova, 181082. Nu poate fi pus la îndoială faptul că cei doi 
autori au folosit în scrierile lor patronimul sub care îl ştiau pe Gavriil atât ei, cât 
şi localnicii contemporani, adică Bodoni. 

Numele de Bănulescu nu este cunoscut în Moldova până la începutul sec. 
al XIX-lea. În urma parcurgerii atente a celor nouă volume de documente 
privitoare la istoria Bucovinei adunate de Teodor Bălan, nu am găsit menţionat 

                                                
79  Zamfir C. Arbure Basarabia în sec. XIX, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, 1898, 
p. 739. 
80  T. V. Stefanelli, Originea Cîmpulungeană a lui Gavriil mitropolitul Kievului, în „Analele 
Academiei Române”, Seria II, Tom. XXIII, Mem. Secț. Ist., 1901, p. 4.  
81  Dvoicenco, Viaţa lui C. Stamati, p. 18. 
82  Paul Cernovodeanu, Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea, vol. I (1801 – 
1821), Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 398. 
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nici un Bănulescu83, şi nici verificarea întreprinsă în cele zece volume de 
Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi (cuprinzând perioada dintre anii 
1408 şi 1800), editate de istoricul ieşean Ioan Caproşu84, nu s-a soldat cu vreun 
rezultat. Explicaţia o găsim în Arhondologia Moldovei, întocmită de  Constantin 
Sion: Bănuleştii erau din Ţara Românească. Abia „pe la 1802, fiind vornic 
Todiraşc Balş Bozianu <…> au luat un fecior în casă pe un Ioniţă Bănulescu 
de la Munteni <…>; pe acel Bănulescu l-au făcut căpitan de darabani şi l-au 
însurat cu o fată a văduvei Smaranda Anizoi <…>, mai pe urmă l-au făcut sameş 
la Hotin”85. Paharnicul Sion, obişnuit să inventeze pentru a-și umple 
genealogiile, în acest caz era obligat să recunoască lipsa Bănuleștilor în 
Moldova până în sec. al XIX-lea. Interesant este şi că nu face nici o legătură cu 
exarhul dar oferă același amalgam regăsit la toţi biografii lui Gavriil: copilul 
înfiat şi căpitanul de darabani sau dorobanț!  

De curînd, Diana Eţco, pierdută în surse, scria că „marele mitropolit se 
trage din ramura Bănuleştilor, una din cele mai influente familii româneşti 
din Transilvania”86!! Din cauză că în documentele din Ţara Moldovei, 
Bucovina şi Transilvania, numele de Bănulescu şi de Bodoni (acesta din urmă 
purtat de români ortodocși) sunt necunoscute, concluzia ce se impune este că în 
stadiul actual al cercetărilor, originea românească din spațiul intra și extra 
carpatic, precum şi patronimul real al exarhului Gavriil nu pot fi dovedite.  

Gavriil neputând fi legat indubitabil de spaţiul românesc actual, pentru 
elucidarea originii şi a numelui său este utilă o privire aruncată în vecinătatea 
Ţării Moldovei. Sunt cunoscute legăturile strânse dintre Ţările Române şi 
Imperiul Rus întreţinute de credinţa ortodoxă comună şi faptul că numeroşi 
cărturari ruşi au ajuns la noi. Îi amintim aici doar pe contemporanii lui Gavriil, 
Paisie Velicicovschi, pentru care, de asemenea, au existat unele încercări 
nereuşite de a i se atribui o fantezistă origine românească87, și pe tipograful 
Mihail Strelbițchi88. Ambii au venit în Moldova tot de la Poltava, unde se ştie cu 
certitudine că Gavriil a dobândit primele ranguri eclesiastice. Din cauză că 
sursele contemporane îl consideră rus, posibilitatea ca Gavriil să fi fost şi el de 
origine malorusă nu poate fi exclusă. De aceea, credem că este posibil ca Gavriil 

                                                
83  Teodor Bălan, Documente bucovinene, Cernăuţi, Institutul de Arte Grafice „Glasul Bucovinei”, 
1933, vol. I – IX, passim. 
84  Ioan Caproşu, Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi. Acte interne, vol. I – X, Iaşi, Editura 
„Dosoftei”, 1999 – 2007, passim. 
85  Constantin Sion, Arhondologia Moldovei, Iaşi, Tipografia Buciumului Român, 1893, p. 43. 
86  Diana Eţco, Mitropolitul Basarabiei – Gavriil Bănulescu-Bodoni, în „Literatura şi Arta”, 
Chişinău, 29 august 2013, disponibil la http://www.literaturasiarta.md/pressview.php?l=ro 
&idc=3&id=4419&zidc=1, accesat la 03.07. 2014. 
87  Ioan David, Cuviosul Paisie cel Mare (Velicicovschi), un desăvârşit monah roman: noi cercetări 
şi ipoteze, în „Biserica Ortodoxă Română”, 1975, nr. 1-2, passim; Ion Ică, Posteritatea românească a 
paisianismului şi sensul unei ediţii, în: Cuviosul Paisie de la Neamţ. Autobiografia unui „Stareţ”, ediția a 
2-a, Sibiu, Editura „Deisis”, 1996, passim; Ion Vicovan, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, Iaşi, 
Editura Trinitas, 2002, p. 105 – 114.  
88  Iustin Şt., Frățiman, Studiu contributiv la istoricul Mitropoliei Proilavia (Brăila), Chişinău, 
Tipografia „Glasul Țării”, 1923, p. 141. 
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să provină din Galiţia învecinată cu Transilvania şi cu Bucovina, putându-se 
explica astfel multele confuzii şi nepotriviri biografice. Numită în vechime 
Pocuţia, zona de dincolo de Ceremuş era mixtă: populată cu ruteni, ea a fost 
locuită încă din sec. al XIV-lea şi de numeroşi români. La Liov era o mare 
comunitate românească autonomă condusă după normele dreptului moldovean89, 
astfel încât Gavriil a avut prilejul să înveţe limba şi obiceiurile românilor.  

Tot în Galiţia, pe lângă râul Prut cu cei doi afluenţi ai săi, Ceremuşul Alb 
şi Ceremuşul Negru, există două ape numite Bistriţa, care se unesc după oraşul 
ucrainian actual Ivano-Frankovsk şi se varsă în Nistru. Pe una din cele două 
Bistriţe, Bistriţa Solotvina, în localitatea Maniava situată la sud-est de Ivano-
Frankovsk s-a aflat renumita mănăstire Schitul Mare, căreia îi era închinată şi 
mănăstirea Suceviţa din Țara Moldovei. Este bine cunoscută opera de sprijinire 
a ortodoxiei galiţiene de către domnii, ierarhii şi numeroşii donatori români, 
precum şi faptul că până la secularizarea austriacă din anul 1784, Schitul Mare a 
posedat numeroase moşii în Moldova90, de pildă.  

Generate de motive economice şi religioase, emigrările rutenilor în Ţara 
Moldovei au devenit masive după împărţirea Poloniei în 1772, când Galiţia a 
trecut în stăpânirea Austriei şi au continuat fără întrerupere în timpul războaielor 
ruso-austro-turce. Împărăteasa Maria Tereza şi urmaşul său Iosif al II-lea au fost 
nevoiţi să emită o serie de ordine succesive de prohibiţie la 1775, 1777, 1779, 
1784, 1785, 1790 pentru a opri numeroasele plecări peste cordon. În plus, noul 
administrator militar al Bucovinei, generalul Ezenberg a poruncit ca fugarii 
ruteni să fie prinşi şi trimişi înapoi în Galiţia. Tot el a cerut domnului de la Iaşi 
extrădarea dezertorilor transilvăneni din comitatul Bistriţa-Năsăud care au fugit 
refuzând serviciul militar în Regimentul de grăniceri după anul 1763, provocând 
grave tulburări între locuitorii de acolo. Autorităţile austriece au obţinut chiar de 
la Poarta Otomană un firman de restituire a fugarilor. Agentul diplomatic al 
Austriei în Moldova avea dreptul de a urmări dezertorii din provinciile 
împărăteşti şi de a-i restitui auto-rităţilor austriece, iar Divanul moldovenesc era 
obligat să ajute la urmărirea şi ex-trădarea dezertorilor în Bucovina91. În aceste 
condiţii, se poate înţelege de ce Ga-vriil, ajuns la Iaşi a căutat să obţină statutul 
de supus rus, la care nu a renunţat nici sub presiunea arestării de la 
Constantinopol (pentru că altminteri ar fi fost extrădat în Galiția sau 
Transilvania), de ce a preferat să se înconjoare mereu de colaboratori ruşi şi de 
ce nu s-au păstrat de la dânsul acte manuscrise în limba română.   

Analogia cu neamul Călmăşenilor cu care i s-a pretins înrudirea, dar 
despre care s-a dovedit că este o confuzie generată de apropierea de nume cu 
Calmuţchii care provin din Câmpulungul Rusesc de pe Ceremuş, poate fi alt 
                                                
89  Ion Nistor, Românii şi rutenii în Bucovina. Studiu istoric şi statistic, Bucureşti, Editura „Socec”, 
1915, p. 14, 19-21, 31-33, 38–39, 42. 
90  Idem, Istoria fondului bisericesc din Bucovina, Cernăuţi, Editura „Glasul Bucovinei”, 1921, p. 9-
10; P. P. Panaitescu, Fundaţiunile domnilor români în Galiţia în „Buletinul Comisiunii Monumentelor 
Istorice”, nr. 59, 1929, p. 19; Predescu, Enciclopedia Cugetarea, p. 766 sub voce. 
91  Nistor, Românii şi rutenii în Bucovina, p. 56, 59-62, 66, 98-101. 
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argument în sprijinul ideii ca şi Gavriil să vină din zona Bistriţei galiţiene. 
Colaboratorii care i-au completat post-mortem biografia, având informaţii 
insuficiente şi fragmentare, au confundat acea Bistriţă cu cea transilvăneană.  

Dacă admitem ipoteza, atunci și teoria potrivit căreia Gavriil a fost 
destituit de la conducerea mitropoliei de Kiev în august 1803 pe motiv că era un 
străin  pentru Biserica rusă92, e adevărată doar parţial: el putea să fie un străin 
în raport cu ruşii din Imperiul Rus, fără să fie în mod automat român. În 
sec. al XVIII-lea, din cauza războaielor și a împărțirilor succesive ale Poloniei, 
titlul de mitropolit al Kievului a fost o lungă perioadă doar onorific: mitropolia 
Kievului a fost restabilită abia în 1797 din regiunile luate de Rusia de la Polonia 
în urma împărțirii din 1795 (10 județe din cele 12 anexate atunci au alcătuit 
mitropolia Kievului reconfigurată teritorial) (Mateevici 1993, 403; Popovschi 
1931, 117). Prin urmare, dacă era un malorus provenit din regiunea Galiţiei, în 
anul 1803, Gavriil ar fi fost „cetățean” rus de mai puțin de un deceniu. Dacă 
lucrurile stau într-adevăr aşa, atunci patronimul lui Gavriil ar trebui să fie doar 
Bodoni, aşa cum l-au scris contemporanii. Rămâne ca cercetările să verifice 
această presupunere.  

*** 
Concluzia propusă este posibilitatea ca Gavriil să fie de origine malorusă, 

din Galiția învecinată cu Transilvania și cu Bucovina, iar patronimul ar trebui să 
fie doar Bodoni, așa cum l-au menționat contemporanii, dar pentru obținerea 
dovezilor documentare în sprijinul acestei ipoteze este nevoie de conjugarea 
eforturilor mai multor specialişti, cunoscători deopotrivă ai limbii române şi ai 
celei ruse, care să cearnă prin sita rigorii ştiinţifice materialul documentar care îl 
priveşte, atât publicat cât şi încă neinvestigat din arhive.  

 
Rezumat: Investigaţia este plasată în context istoric, geografic şi religios, 

depistează diferenţele şi îndreaptă erorile săvârşite în timp. După două secole de 
la înfiinţarea eparhiei Chişinăului nu sunt dovezi certe că întemeietorul ei, 
Gavriil Bănulescu (Bodoni), a fost român. Concluzia propusă este posibilitatea 
ca Gavriil să fie originar din Galiția învecinată cu Transilvania și cu Bucovina. 
În Galiția există două ape numite Bistrița, care se unesc după orașul ucrainian 
Ivano-Frankovsk și se varsă în Nistru, astfel încât este posibilă confuzia cu 
Bistrița din Transilvania. Analogia cu familia Callimachi cu care Gavriil a 
pretins înrudirea, originară din Câmpulungul Rusesc de pe Ceremuș, este alt 
argument. Colaboratorii care au dorit să-i completeze post-mortem biografia au 
confundat zona Bistriței din Galiția cu Bistrița transilvăneană. Patronimul ar 
trebui să fie doar Bodoni, așa cum l-au menționat contemporanii. În aprecierea 

                                                
92  Mateevici, Mitropolitul Gavriil (Bănulesco-Bodoni), p. 404; Popovschi,  Istoria Bisericii din 
Basarabia, p. 118; Gheorghiu, Gavriil Bănulescu (Bodoni), p. 17; Șt. Berechet, Informaţii noi despre 
activitatea arhiepiscopului Ambrozie Serebrenicov, ca exarh, şi Gavriil Bănulescu-Bodoni, ca vicar, ajutor 
al lui, în Principatele române, după călătoria mitropolitului Ioná (Gruzinul) din 1791, s..l., s. a. <broşură 
cu cota IIIB-28.716 la BCU Iaşi>, p. 3 - 4 și 11 – 12; Zamfir C. Arbure Basarabia în sec. XIX, p. 740. 
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vieţii şi a operei lui Gavriil nu mai este nevoie de balastul istoriografic adăugat 
în toate epocile, iar activitatea de „recuperare” naţionalistă este nocivă.  

 
                                          *     *    *  
The investigation is made in a historical, geographical and religious 

context, and it detects differences and corrects the errors which appeared as time 
went by. Two centuries after the establishment of the eparchy of Chisinau, there 
is no clear evidence that its founder, Gabriel Bănulescu (Bodoni), was 
Romanian. The conclusion we proposed is the possibility that Gavriil might be 
native from Galicia, bordering Transylvania and Bukovina. In Galicia there are 
two rivers called Bistrita, which come together after the Ukrainian city of Ivano-
Frankovsk and flow into Nistru river, so that the confusion with Bistrita in 
Transylvania might be possible. The analogy with the Callimachi family with 
which Gabriel claimed to be related, originary from the Russian Campulung on 
Ceremuş river, is another argument. The collaborators who wished to complete 
the post-mortem biography have confused the Bistrita in Transylvania to Bistrita 
in Galicia. The family name should be only Bodoni, as his contemporaries 
mentioned it. For the appreciation of the life and work of Gavriil, all the 
historical ballast added along all the epochs is no longer needed and the activity 
of nationalist 'recovery' is harmful.    
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MOTIVE DE MARE VECHIME ÎN COLINDELE 
MARAMUREŞENE ŞI ROMÂNEŞTI 

 
                           Prof. Pamfil şi Maria Bilţiu – Baia Mare 

 
Colinda este marea carte a istoriei devenirii noastre, făurită de popor. 

Colindele sunt adevărate compendii de viaţă şi de înţelepciune. Ele cuprind o 
veche istorie de spirit, care reflectă din plin concepţiile omului din popor despre 
lume şi viaţă. Colindele ne dezvăluie un univers de gândire arhaică, dominat de 
mituri şi superstiţii, născocite de omul din popor, în trecerea lui prin vreme. 

Variantele din grupa „Merele căpătate de la soare”, considerate de 
Monica Brătulescu cosmogonice, aparţin bogatei grupe a colindelor agrare, care 
cuprind elemente de cult solar şi lunar, făcând parte din aşa-numita religie 
astrală sau cosmogonie populară.  

Motivul esenţial al acestor variante de colind, din această categorie 
tipologică, este mărul încărcat de rod, care exprimă abundenţa acestui fruct. 
„Vântu-şi trăgâna, / Poamele-şi pica. / Boieri le-aduna, / Pân mânuri, pân sânuri, 
/ Pân mâneci de siruri.” (Bilţiu, Pop, 1996: 88). 

Întrebarea care se ridică pentru cercetător este cum se explică 
impresionanta bogăţie de variante de colinzi aparţinând acestei grupe şi cum se 
explică răspândirea lor într-un areal geografic atât de întins? Într-o anumită fază 
a alimentaţiei, arăta Traian Herseni, mărul sălbatic sau domestic a trebuit să 
joace un rol important. Fructele acestuia, acrişoare (alături de afine, mure, 
zmeură), sunt o adevărată binefacere pentru alimentaţia tradiţională. Faptul că 
merele nu se strică iarna a condus, ca şi-n cazul bradului verde, la ideea 
nemuririi, alături de alte simboluri similare. (Herseni, 1977: 197). 

Am putea accepta această ipoteză, dar simbolistica mărului este mai 
bogată, variantele din această grupă relevându-ne funcţia mărului de simbol 
erotic. „Gazda le culeasă / Şi le şi trimeasă, / La poduţ de rai, / La fete de crai.” 
(Bilţiu, Pop, 1996: 90). 

Motivul dobândirii merelor de la soare este de o vechime considerabilă şi 
ne trimite la vechi elemente de religie a strămoşilor. „Luna-n drum le-o stat, / 
Frumos i-o-ntrebat: / -Cine vi le-o dat? / -Noi le-am căpătat, / De la sfântul 
soare, / Cu rugare mare, / În coate şi-n jerunche, / Pă cel vârv de munte.” (Bilţiu, 
Pop, 1996: 91). Istoricii fac referiri asupra formelor de religie ale dacilor care 
constau din slujbe, ceremonii şi incantaţiuni, pe care le oficiau, de obicei, pe 
munţi înalţi, pentru a fi mai aproape de soare. (Giurescu, Giurescu, 1974: 70). 

Cu variantele de colind brodate în jurul lui Moş Crăciun, reprezentare 
mitologică arhetipală, ne situăm în primele straturi de vechime. În variantele din 
zona Codrului şi Ţara Lăpuşului imaginea acestei fiinţe mitologice este cea de 
moş bun, donator mitic, simbol al iernii, frigului şi gerului. În poezia acestor 
variante este imaginat călare pe cal, „Cu opincile-ngheţate, / Cu musteţile 
burate, / Cu căluţu’, tăt jucân’, / Cu barba, tăt scuturân’”, adică este aducătorul 
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iernii. Spre deosebire de darurile donate, de mai recentul Moş Crăciun turistic, 
care împarte dulciuri, fructe, jucării, în variantele din aceste zone etnografice, 
donatorul mitic aduce alimente fundamentale, indispensabile hranei copiilor. 
Moşul poartă „On tocuţ de lapte-n sân, / Ouţă-n coşărguţă, / Să le deie la fătuţă, / 
La care îs mai micuţă.” (Bilţiu, Pop, 1996: 78). Trebuie să subliniem că oul este 
simbol arhetipal, al începutului tuturor lucrurilor, al originii, al regenerării şi 
permanenţei vieţii. (Evseev, 1998: 336). Laptele este alimentul primordial, 
simbol al fecundităţii şi regenerării. Este şi o băutură a imortalităţii. (Evseev, 
1998: 218).  

În variantele de colindă din Ţara Bârsei, ca donator mitic, Moş Crăciun 
dăruieşte copiii cu daruri tradiţionale rituale, care se împart şi la colindători în 
cadrul obiceiului colindatului: „Bună dimineaţa lui Moş Crăciun! / Moş Crăciun 
cel bătrân / Bagă la copii, în sân, / Mere, pere, nuci, covrigi / Şi câte un bănuţ de 
cinci.” (Puchianu-Moşoiu, 1998: 14). 

În unele variante Moş Crăciun marchează începutul şi caracterul de 
petrecere al sărbătorii: „Când îi coale, pă-nsărat, / Moş Crăciun să bagă-n sat. / 
La tătă casa-i lumină, / Pă cuptor îi oala plină, / De cârnaţ’ şi de slănină.” (Bilţiu, 
Pop, 1996: 79). Aluzia la mesele copioase ale sărbătorii, cu funcţie de ofrandă 
rituală, adusă unor divinităţi, în scopul optimizării anului care vine, ne este 
sugerată cu limpezime. 

În variantele de colindă, din Ţara Bârsei sau alte zone ale ţării, care 
cuprind motivul Masa sfinţilor, Moş Crăciun şade la masă cu Moş Ajun, cu 
Dumnezeu, Sfântul Vasile, Sfântul Ioan şi Maica Sfântă, în casa lui Moş Ajun, 
tatăl acestei fiinţe mitologice. Suntem în posesia aceleiaşi aluzii la mesele 
copioase, caracteristice sărbătorilor din ciclul celor douăsprezece zile, azât cu 
funcţia de ofrandă rituală adusă unor divinităţi, în scopul optimizării 
perfecţionării începutului noului an.. „În casa lui Moş Ajun, / Şade fiul lui, 
Crăciun, / Lângă el Sfântul Vasile, / La un cap de An Nou vine. / Mai colea, 
Sfântul Ioan, / Strângea masa, şi-o ştergea, / Maica Sfântă îi privea, / Pentru 
lume se ruga, / Cu toţi sfinţii la un loc, / De belşug şi de noroc. / De Crăciun, Fiu 
a venit, / Sărbătorile-a-nceput. / Sfântul Ion le sfârşeşte, / Cu veselii şi ospeţe.” 
(Puchianu- Moşoiu, 1998: 93). Ca urmare a procesului de încreştinare 
sărbătorile ciclului, cu petrecerile caracteristice, debutează cu Crăciunul care 
este marcat de venirea Fiului Sfânt, care îl substituie pe Moş Crăciun, iar 
încheierea acestora este marcată de Sfântul Ioan, serbat a doua zi de Bobotează. 

Din primele straturi de vechime ni s-au transmis şi variantele de colindă, 
brodate în jurul acestui strămoş totemic, cel mai vechi simbol legat de 
sărbătoarea Crăciunului, care cuprind motivul  scalda lui Moş Crăciun: „A cui 
sunt aceste curţi, / Aşa-nalte, stoborate, / Cu stoboruri pe departe? / dar departe 
de stobor, / Îs nouă meri, nouă vârveri, / Dar în vârful merilor, / Ardu-şi nouă 
lumânări, / Pică-şi nouă picături, / S-a pornit pârâu de vin / Şi unul de apă rece, / 
Să-l scăldăm Pe Moş Crăciun, / Moş Crăciun cel mai Bătrân, / Să-l scăldăm, să-l 
îmbăiem, / Cu veştmânt să-l priminim./  Cu faşă dalbă de mătasă,/ Cu scutic de 
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uşunic, / Lungu-i, lung,/ Pâ-nă-n pământ, / Cu chitia de bumbac,/ Să-i ţină moale 
la cap.” (Pamfile, 1997: 302). 

Substratul mitologic al colindei este pronunţat. Versurile precum „Moş 
Crăciun, / Cel mai bătrân” ne sugerează că această fiinţă mitologică arhetipală 
simbolizează îmbătrânirea timpului, la fine de an, care moare odată cu anul 
vechi, ca să renască apoi la venirea anului nou. Drept urmare, scalda în care este 
îmbăiat Moş Crăciun devenit, acum, copil „mititel şi-nfăşăţel simbolizează 
renovarea tim-pului, la inceput de nou an. Trebuie să subliniem că sunt frecvente 
în Moldova pie-sele de teatru popular, în care se înfruntă anul vechi, în chipul 
unui personaj mascat în moş bătrân, şi anul nou, reprezentat de un flăcău tânăr 
sau chiar de un copil.  

Motivul scaldei lui Moş Crăciun a circulat, odinioară, destul de intens în 
Moldova. Într-o variantă din comuna Năruja, din Vrancea, alături de Moş 
Crăciun, se îmbăiază, concomitent, Moş Ajun: „La vârful a nouă meri, / Hai, 
lerunda, lerului Domnului, / Îmi ard nouă lumânări, / Sus îmi arde, jos îmi pică, 
/ Picătura ce-a picat, /Trei pâraie a format, / Un’ se scaldă Moş Ajun şi Moş 
Crăciun. / S-au scăldat, s-au îmbăiat, / Veştmânt nou au îmbrăcat.” (Chirilă, 
2005: 209). 

Primenirea celor doi moşi arhetipali ( Moş Ajun, în mitologia populară, 
fiind tratat ca frate al lui Moş Crăciun sau vecin de-al său) cu veştminte noi şi 
scumpe simbolizează ca şi scalda renovarea timpului şi renaşterea individului o 
dată cu el. Opoziţia dintre anul vechi, reprezentat prin Moş Crăciun, şi Anul Nou 
ne este marcată şi de unele obiceiuri care coboară din timpuri străvechi. Cum 
Moş Crăciun simboliza timpul îmbătrânit, observa Maria Bocşe, el trebuia să 
intre în veşnicie, lăsând loc noului an mai bun, mai spornic, mai plin de daruri 
pentru oameni. Pentru argumentare citează un obicei, cercetat de Virgil Medan, 
denumit „Comândarea Crăciunului”, care se practica în satul Nireş, din ţinutul 
Clujului, în noaptea de 28-29 decembrie. „Ceata de feciori, care umblau cu 
colindul, imită o înmormântare simbolică a Crăciunului, a timpului şi a 
divinităţii autohtone, celebrate în spaţiul carpatic, Moş Crăciun. Unul din cetaşi, 
înveşmântat cu straie albe şi cojoc, era aşezat pe o scară de lemn sau pe o leasă 
de car şi era dus la râu, „pe ultimul drum”, însoţit de alaiul tinerilor din sat, fete 
şi feciori, care jeleau şi se cântau morţeşte. În afara acestui actant, care îl 
reprezenta pe Moş Crăciun, un alt fecior slujea ca un popă, iar un al treilea era 
cantorul care dădea răspunsurile la ectenii, în cadrul unei slujbe funebre 
simulate. Lăutarii care îi însoţeau trăgeau pe strune cu jale, ca la înmormântările 
adevărate ale junilor nelumiţi. La fel ca în ritualul funerar real, în fruntea 
cortegiului era dus bradul sau „suliţa”, cum i se mai spunea însemnului de 
mormânt precreştin, substitut al celui plecat nelumit. Lipsa crucii mortului este 
un aspect semnificativ, care demonstrează vechimea precreştină a obiceiului. 
Însă şi mai elocvent în acest sens, descifrând rosturile ritualului, era textul 
bocetului incantat de tinerii din alaiul funerar: Măi Crăciune, măi bătrâne, / 
Astăzi te-ngropăm pe tine. / Haideţi toţi, cu mic cu mare, / Să ducem Crăciunu-n 
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vale / Şi să-l băgăm în produc, / Pă el să punem butuc. / O, Crăciune, o, bătrâne! 
/ Du-te, de la noi, cu bine. / Meri pe apa sâmbetei / Şi la noi nu mai veni, / C-a 
veni altu Crăciun / Şi-a fi ca tine mai bun”.  

La produc îşi luau toţi iertăciune de la cel care dispărea, apoi îl aruncau în 
undă sau pe podul de gheaţă pentru a pleca pe apa sâmbetei, în lumea Blajinilor, 
a moşilor şi a strămoşilor. După o scurtă adăstare, când feciorii „slujeau şi 
închinau din ulcioarele cu ţuică, feciorul, care simboliza Crăciunul, se ridica 
renăscut şi reîntinerit spre bucuria întregii asistenţe, apoi plecau, în alai vesel, 
cântând şi jucând , spre „casa de joc”, unde organizau festinul comun 
„comândarea”, adică „pomana mortului” şi ofranda Anului Nou. (Bocşe, 2007: 
207-208)  

În variantele de colindă, aparţinând unui strat deja încreştinat, Moş 
Crăciun este tratat ca stăpân al staulului unde s-a născut Hristos. Căutând sălaş 
pentru a-l naşte pe Isus, maica Sfântă ajunge la curţile lui Moş Crăciun, căruia îi 
cere sălăşluire şi pe care n-o primeşte, ci este trimisă la grajdul boilor. „Şi la 
Moş Crăciun intrară / Şi din gură cuvântară: / -Bună seara, Moş Crăciun, / C-am 
nimerit la om bun. / Să ne dai sălăşluire, / Să naştem o mântuire. / Moş Crăciun 
atunci grăiră: / -Du-te-n grajdul boilor / Şi în ieslea vitelor, /C-acolo vei putea 
naşte, / În linişte şi-n pace.” (Puchianu-Moşoiu, 1998: 54). Pruncul divin este 
dăruit cu daruri scumpe, de către păstori, între care şi cel mai bun miel din 
turmă. 

Sunt numeroase legendele natalităţii în care Moş Crăciun, după ce o 
primeşte, în ieslea boilor, pe Maica Sfântă, se duce de acasă, vreme în care 
Crăciuneasa, făcându-i-se milă, o moşeşte pe Fecioara Maria. La întoarcere, 
văzând-o cu mâinile pline de sânge, i le taie pe un butuc, dar Maica Domnului i 
le pune la loc, în unele variante, din aur. Văzând această minune Crăciun îşi cere 
iertare şi devine primul creştin. (Fochi, 1976: 204-209). 

Cu variantele de colindă, care narează principalele operaţii agrare: aratul 
şi semănatul, ne situăm în primele straturi de vechime. Suntem cu aceste 
variante în plină magie imitativă, care are la bază aceeaşi credinţă veche, potrivit 
căreia pentru a se înfăptui un deziderat, în realitate, trebuie performat mai întâi 
în plan magic. Se performează astfel abundenţa în cereale. „Iacă, grâu-i până-n 
brâu / Şi ovese-s până-n mese.” Obţinerea grâului şi a pâinii sacre este tratată ca 
o finalizare a muncilor agrare, care se desfăşoară în succesiune. În unele variante 
ni se sugerează că, odinioară, scosul plugului asocia cultul solar. „Când soarele 
răsărè, / Ion boii-n jug prindè / Şi la plug arăduiè. / -Staţi, voi boi, p-acest 
pământ! / Până plugu l-oi desface / Şi-om ara cât om ara, / Tot mai mult om 
sămăna. / Când a fi pă la gustare, / Ne-or trimete de mâncare / Şi-om scrie o 
cărticică, / Colo-n deal, la fogădău, / La domnu’ solgăbirău / De-acolo trimete-
ne-a / Pită albă ca spumà, /Grâu roşu ca vioarà.” (Bilţiu, Pop, 1996: 103). 

În variantele din Ţara Bârsei, gospodarul este trezit din somn şi îndemnat 
să are cu plugul, urându-i-se rod bogat. „Scoală-te, cinstite gazdă, /Şi cu plugul 
trage brazdă, / Ară coasta şi colnicul, / Ca să crească mare spicul, / Să crescă 
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mare, bogat, / Că de mult am aşteptat, /Să mâncăm pâine crescută, /Gazda să ne 
fie avută.” (Puchianu-Moşoiu, 1998: 190). Rezultă că şi în această variantă 
finalitatea muncilor agrare este obţinerea pâinii sacre de calitate, care a 
îndeplinit un rol fundamental în alimentaţia tradiţională. 

Varianta este ilustrativă şi pentru modul în care, prin formulele de urare, 
este performat rodul în grâne şi avuţia gospodarului. Trebuie să subliniem că 
omul din popor credea că, pentru a se împlini, în realitate, un deziderat din grupa 
celor mai importante, trebuie să se performeze mai întâi în plan magic. 

Colindele descriptive, observa Pavel Ruxăndoiu, cuprinzând o descriere 
sumară a principalelor etape ciclice, constituie expresia bucuriei neţărmurite a 
omului care trăieşte liniştit, datorită propriei munci şi reprezintă o poezie agrară 
antică ce nu s-a născut din nimic, ci ea continuă tradiţiile străvechi ale creaţiei 
primilor agricultori. (Ruxăndoiu, 1963: 119). 

Balada-colind, cu tema şarpelui antropofag, care narează devorarea unui 
voinic, aparţine tot de straturi de mare vechime. Referitor la semnificaţia 
motivului devorării voinicului de către reptilă, s-au emis şi păreri eronate, 
comise datorită omiterii decodificării simbolului. În afara faptului că, la mai 
multe popoare, şarpele reprezintă fertilitatea feminină, fiind stăpân peste femei, 
la anumite populaţii, şerpii păzesc spiritele copiilor, pe care îi dăruiesc 
oamenilor pe măsură ce aceştia au nevoie de ei. (Chevalier, Gheerbrant, 1993: 
308). Pornind de la aceste semnificaţii, ni se limpezeşte ideea încredinţării nou-
născutului şarpelui protector, izvorâtă din teama de a nu-l pierde. 

Variantele maramureşene cuprind un motiv care ne sugerează, cu 
limpezime, încredinţarea de către mamă a nou-născutului şarpelui ocrotitor. 
Oprindu-se, din drum, pentru a zădărnici devorarea voinicului de către şarpele 
antropofag, drumarii sunt avertizaţi de acesta: „-Mereţ’ voi în drumu vost, / Nu 
ne-aveţ’ voi baiu’ nost. / Nouă mă-sa ni l-o dat, / Înt-o zî de sărbătoare, / Când o 
fo’ zua mai mare.” ( Bilţiu, Pop, 1996: 297). 

Interpretarea blestemului s-a făcut de către unii cercetători, de asemenea, 
eronat datorită omiterii decodificării simbolului. Blestemul este un act de magie, 
bazat pe credinţa în puterea cuvântului de a institui, de a modifica o stare de 
existenţă. În tradiţia românească, blestemul rostit de mamă şi împlinirea acestuia 
este un motiv frecvent în basme, legende şi balade. (Evseev, 1998: 51). În 
colindele din această grupă, mama apelează la blestem ca formă de magie, 
denumită şi rit vorbit, pentru ca încredinţarea copilului reptilei protectoare să se 
producă. Versurile sunt, pe această linie, sugestive: „Sugă şerţî carnea ta, / Cum 
mi-ai supt tu inima, / Sugă şerţî trupu’ tău, / Cum mi-ai supt tu pieptu’ meu.” 
(Bilţiu, Pop, 1996: 296). 

Dumitru Caracostea, în cercetările sale, optează şi el în favoarea acestei 
idei. Analizând motivul blestemului arată că acesta a avut iniţial o dublă funcţie 
magică. El ne trimite la vechi forme totemice, apoi la încredinţarea copilului de 
către mamă şarpelui ocrotitor. „Sunt frecvente, în folclorul nostru, basmele şi 
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baladele, în care mama îşi blestema copilul în leagăn să-l mănânce şarpele.” 
(Caracostea, Bîrlea, 1971: 113). 

Aceloraşi straturi de mare vechime aparţine şi colindul pe tema sacrificiu-
lui zidirii, odinioară, de largă răspândire în Ţara Lăpuşului, avându-l ca erou 
central pe mai marele peste meşterii zidari, Siminic, substitut al Meşterului 
Manole. Variantele din Ţara Lăpuşului au fost încadrate, de cercetările de 
specialitate, la tipul Someş-Bistriţa, de largă răspândire în Transilvania. 

Majoritatea cercetătorilor au interpretat sacrificiul zidirii ca rit de 
construcţie, având ca funcţie asigurarea trăiniciei edificiului, în acord, cu opinia 
lui Mircea Eliade, care arată că ritualul de construcţie este o consecinţă a unui rit 
cosmogonic şi a unei întregi metafizici arhaice, care afirmă că nimic nu poate 
dura dacă nu are suflet sau nu este însufleţit. (Eliade, 1992: 65). 

Analiza motivului zidirii soţiei lui Siminic, în zidul construcţiei, ne 
dezvăluie  o cu totul altă semnificaţie, care nu a fost enunţată de către cercetările 
de specialitate. Trebuie să subliniem că fiecărei faze a zidirii soţiei meşterului îi 
corespunde câte o etapă de metamorfozare a fiinţei zidite în elemente vegetale, 
ceea ce ne pune în evidenţă că, la baza ritualului, stă un rit de fertilitate: „Ziduită 
până-n brâu, / Şi-o ieşit on fir de grâu. / Ziduită până-n barbă / Şi-o ieşit on fir de 
iarbă.” (Antologie de folclor, 1980: 116). Faptul că avem de-a face, în ritualul 
zidirii unei fiinţe umane în peretele unei construcţii, cu un rit de fertilitate, ne 
este şi mai bine argumentat de variantele bistriţene, în care, din femeia zidită, 
creşte o holdă verde. „Şi-o zidit-o până-n ţâţă / Şi-o crescut verde holdiţă.” ( 
Taloş, 1962: 188).  

Pentru a argumenta, mai bine această părere, este important să cităm 
opinia lui Traian Herseni, potrivit căreia morţii erau consideraţi sămânţă. „S-a 
păstrat, în credinţele religioase antice, ideea străveche de origine preistorică că 
oamenii nu mureau decât ca să renască, iar morţii se întorc în pământul matern 
unde rodesc, din nou, ca orice sămânţă şi revin în forme tinere la viaţă. 

Morţii, consideraţi ca sămânţă aflată în germinaţie, chiar în trupul unei 
divinităţi a pământului, cum era orice zeiţă-mamă telurică, erau socotiţi ei înşişi 
cu puteri nutritoare, germinatoare şi crescătoare.” (Herseni, 1966: 327). 

Un exeget de seamă al acestui mit românesc, Ion Taloş, socoteşte episodul 
de neînţeles, tocmai datorită prezenţei acestor elemente vegetale, care indică o 
simetrie perfectă om-natură. (Taloş, 1962: 187). 

În zona Chioar au circulat, odinioară, variantele de colindă cu motivul 
întoarcerea vulturilor frumoşi. „Întorcu-să, întorcu, Doamne, / Doi vulturi 
frumoşi, / Dar penele lor, cele mai mărele, / Mândre-ntr-aurele. / Cele 
mânânţăle, / Mândre-ntr-arginţăle. / -Da’ voi, vulturi frumoşi, / Unde v-aţi 
iernatu? / -În câmp la Ţiligrad, / Sub tufă de fag. / -Da’ voi, doi vulturi, / Unde 
v-aţi vărat? / În câmp de Rusalim, / Sub tufă de spini.” (Fericea, 1970). 

Colindele având ca miez întoarcerea acestei păsări care, credem, se referă 
la o specie migratoare, sunt mai răspândite în folclorul nostru şi ele circulă prin 
felurite motive. O variantă culeasă de preotul Grigoriu Crăciunaş în satul 
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Ciubanca, din apropierea Clujului, la 1880, este axată pe motivul întoarcerii 
vulturului sur, nu pe a perechii de vulturi. Varianta este încreştinată. „De zboară, 
de zboară, Doamne, / Dai corindem, Doamne, / De zboară în zori, / Cam pe 
lângă nori, / Un vultur cam sur, / Pân cetatea verde. / Nime’ nu şi-l vede, / 
Numa’ ce-l văzură, / Crăciun cel bătrân / Şi de-l-a-ntrebat: / -Unde te-ai iernat, 
vulture? / -La vaduri, călduri. / Şi de l-o-ntrebat: / -Unde te-ai vărat, vulture? / -
La fântâne răci, / Cu fete de greci. / -Ce duci în unghii, vulture? / -Păhar de d-
aur. / -Da-n pahar ce duci? / -Mir să miruiesc, / Vreau să dubândesc. / Şi de l-o-
ntrebat: / -Ce duci în aripi? / -Valuri de joljuri. / Am să le dau daruri.” (Bocşe, 
Mihaiu, 2005: 117). 

Sub aspectul semnificaţiei acestei variante Maria Bocşe observa că 
vulturul este o ipostază metaforică a junelui, ce reprezintă Anul Nou, care aduce 
mirul, adică binecuvântarea unui nou început, iar „joljurile” sunt „punţile albe” 
ale trecerii existenţiale, rituale, de la la naştere la nuntă şi la moarte, în eterna 
perindare a generaţiilor, vegheată de veşnicia Crăciunului. (Bocşe, 2007: 210). 
Consideraţiile acestei prestigioase cercetătoare sunt judicioase. Trebuie să 
subliniem că funcţia de bază a acestor variante de colindă este cea de iniţiere, 
caracteristică pentru obiceiul colindatului. Ne-o sugerează clar versurile: „-Unde 
te-ai vărat, vulture? / -La fântâne reci, / Cu fete de greci.” În varianta noastră cei 
doi vulturi frumoşi sunt o redare alegorică a perechii de însurăţei. 

Funcţia de iniţiere a perechii de vulturi ne-o sugerează variantele, care 
circulă frecvent în Oltenia, axate pe motivul bătaia vulturilor, al căror final ne 
etalează căsătoria: „Şi noi ne-am văzut / Şi ne-am cunoscut / Tot doi vulturi suri, 
/ De coade-nnodaţi, / De guri încleştaţi / Şi ei se certau / Tot pe-o cununice / Şi 
p-un fulg de d-aur, / Peste munţi mergeau. / Fulgu-om însura, / Cununa-om-
mărita-o.” (Flori dalbe de măr, 1987: 24). Sunt numeroase variantele cu acest 
motiv, în care finalul semnifică un rit de trecere, specific sărbătorilor din ciclul 
celor douăsprezece zile. „Dar pe ce se mâncă? / Pe-o cunună sfântă. / Dar pe ce 
să bat? / Tot pe-on fulg de aur. / Noi să ne-afirmăm, / Fulgul să i-l dăm, / Fulgul 
la băieţi, / Cununa la fete.” (Mohanu, 1975: 149). 

Sunt prezente în astfel de variante două elemente emblematice ale 
căsătoriei: cununa şi inelul care, probabil, odinioară se confecţiona din fulgi de 
aur, adică resturile rezultate de la turnarea metalului preţios. Prin astfel de 
elemente emblematice, care abundă în colindele la fată de măritat şi fecior de 
însurat, se performau în plan magic căsătoriile ce urmau să se întâmple în 
câşlegi în acord cu credinţa populară potrivit căreia, pentru a se realiza un 
deziderat, trebuia performat, mai întâi, în plan magic. 

Dacă acceptăm părerea Mariei Bocşe, potrivit căreia vulturul ar reprezenta 
Anul Nou, în varianta de la Ciubanca înregistrăm o opoziţie între anul vechi, 
redat alegoric prin Moş Crăciun cel bătrân, sugerând îmbătrânirea timpului, şi 
Anul Nou. 

Cultul păsărilor este generalizat în folclorul nostru datorită legăturii 
omului din popor cu mediul înconjurător. Le întâlnim în basme, ca adjuvanţi ai 
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eroilor, în legende, în credinţe şi superstiţii. O serie de specii de păsări circulă 
frecvent în lirica populară, mai ales cucul, mesager erotic şi simbol al 
singurătăţii, în colinde întâlnim frecvent turtureaua, simbol al femeii bătrâne, 
rămase singură. Frecvent întâlnim porumbelul şi stolul de porumbei, prin care ni 
se redau, alegoric, peţitorii colindători, care se opresc la casa fetei, prin care ni 
se sugerează funcţia de iniţiere a colindatului. „Molinu’ să clătinară, / Tri 
porumbi din el zburară, / Jos, la ţară, să lăsară, / La fântâna gălbenioară, / 
Zugrăvită-i cu inele, / Cu inele mânânţăle, / De la fete feciorele, / Să să mărite 
cu ele.” (Bilţiu, Pop, 1996: 161). 

Din categoria colindelor religioase, varianta axată pe motivul cusutul 
praporelui de mătase, de către o familie, reprezintă un unicat, care este 
evidenţiat şi de vechimea ei considerabilă. Redăm textul variantei, aşa cum a 
fost ea înregistrată la Călineşti-Maramureş: „Rujmalin, cu cranga verde, / Da-n 
jujica cine şăde? / Şăde-o doamnă c-on domn mare, / Mândru lucru ce-l lucrare. 
/ Coasă-on prapor de mătasă, / Pă pânză din tiară scoasă. / Tăt îl coasă şi-l 
descoasă, / De tri săptămâni încoace. / Pî la poale-l poleieşte, / La mijloc îl 
zugrăzeşte. /  -Hei, tu Sică, doamnă mândră, / Ori mi-l vinde, ori mi-l ştimbă, / 
C-amu-i, minten, primăvară, / Tu tăt coşi şi descoşi iară. / -Hei, tu domnu’, 
domnu’ meu, / Nici îl vându, nici îl ştimbu, / C-aiesta nu-i prăporelu’, / C-aiesta 
îi voinicelu’, / Care poartă praporele, / La tăte besericile.” (Bilţiu, Şerba, Bilţiu, 
2012: 77). 

Colindul are ca miez sacrificiul, învestit în creaţie, migala care îl 
caracteriza pe creator şi pe care o învestea în confecţionarea obiectului de 
podoabă. Prin praporele, cusut migălos cu mătase, într-o perioadă lungă de timp, 
ne este redat alegoric voinicul însurăţel pe care praporele îl substituie şi care ne 
aminteşte de motivul fetei de măritat, aflată în chilie, care coase şi „chindiseşte” 
„Chischineie (basmale) mari domneşti / Şi prapori împărăteşti.” (Bilţiu, Pop, 
1996: 186). 

Încercarea soţului de a o determina pe soţie să schimbe sau să vândă 
praporele ne aminteşte de motivul paharul ritual din colindele vechi. „Tot 
stam, domn bun, să te-ntreb / Şi acum întreba-te-aş: / Nu-mi vinz’ mie acest 
pahar? / Acest pahar galbăn de aur, / Să mi-l vinz’ sau să mi-l schimbi. / -Nici 
nu-l vând, nici nu ţî-l schimb.” (Mohanu, 1975: 43). Rezultă că odinioară să 
practica trocul, inclusiv cu obiectele de podoabă şi vasele de ceremonial. Este 
evidentă funcţia de iniţiere a variantei, axată pe motivul cusutul praporelui, în 
acord cu funcţia de rit de trecere a obiceiului colindatului, colportorii lui având 
legătură cu norocul în căsătorie. 

                                            *   *   * 
Colinde poetry include a whole series of motifs – among which “apples 

received from the Sun”, ”Saints’ feast”, ”man-eater snake”, ”sacrifice for 
construction” and others - that can be traced back to pre-Christian time, as they 
resort to pagan symbolism (as, for example, funerary fir tree or child-protecting 
snake), even if several variants have been modified under Christian influence. 
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The attempt to identify correctly the meaning of the complex network of 
symbols in colinde implies comparing archived variants and taking into 
consideration both the cultural context of their development and the reference 
literature on th 

                                                 Bibliografie 
 

1980 Antologie de folclor din judeţul Maramureş, Vol I Poezia, Baia Mare. BILŢIU, 
Pamfil, ŞERBA, Maria, BILŢIU, Maria 
2012 Folclor de pe Valea Cosăului, volumul I, Baia Mare, Editura Eurotip. 
BILŢIU, Pamfil, POP, Gheorhghe Gh.  
1996 „Sculaţi, sculaţi, boieri mari!” Colinde din Judeţul Maramureş, Cluj-Napoca, 
Editura Dacia. 
BOCŞE, Maria 
2007 Obiceiuri tradiţionale româneşti din Transilvania. Sărbători, credinţe, rituri, 
mituri, vol. III, Cluj–Napoca, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale.  
BOCŞE, Maria, MIHAIU, Ligia 
2005 Colinde străvechi de pe Valea Someşului, Cluj – Napoca, Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale. 
CARACOSTEA, Dumitru, BÎRLEA, Ovidiu 
1971 Problemele tipologiei folcloristice, Bucureşti, Editura Minerva. 
CHEVALIER, Jean, GHEERBRANT, Alain 
1993 Dicţionar de simboluri, Vol. I-III, Bucureşti, Editura Artemis. 
CHIRILĂ, Titel-Toader 
2005 Năruja – Inima Vrancei, Focşani, Editura Terra. 
ELIADE, Mircea 
1992 Meşterul Manole, Studii de etnologie şi mitologie, Iaşi, Editura Junimea. 
EVSEEV, Ivan 
1998 Dicţionar de magie, demonologie şi mitologie românească, Timişoara, 
Editura Amarcord. 
1987 Flori dalbe de măr. Din poezia obiceiurilor de iarnă, Buc., Ed. Academiei R. S. R. 
 FOCHI, Adrian 
1976 Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al XIX-lea, Buc., Editura 
Minerva. 
GIURESCU, Constantin C., GIURESCU, Dinu C. 
1974 Istoria românilor, volumul I, Bucureşti, Editura Ştiinţifică. 
HERSENI, Traian 
1977 Forme străvechi de cultură poporană românească, Cluj Napoca, Editura Dacia. 
MOHANU, Constantin 
1975 Fântâna dorului. Poezii populare din Ţara Loviştei. Bucureşti, Editura Minerva. 
PAMFILE, Tudor 
1997 Sărbătorile la români. Studiu etnografic, Bucureşti, Editura Saeculum I.O. 
PUCHIANU-MOŞOIU, Nicolae Gh. 
1998 Colinde din Ţara Bârsei, Sibiu. 
RUXĂNDOIU, Pavel 
1963 Forme descriptive ale poeziei agrare, în: Analele Universităţii Bucureşti, Seria 
Ştiinţe sociale, XII, Nr. 28. 
TALOŞ, Ion 
1962 Meşterul Manole şi variantele transilvănene, Revista de folclor, Nr. 1-2, Bucureşti. 



 97 

CELE MAI VECHI COLINDE 
                                                                       
                                                                         Ilie Frandeş- Reghin     
 
  În scopul de a demonstra că neamul meu nu este aici de ieri sau de alaltăieri, 
ci de când îi lumea și pământul. 
   Ruralul românesc, de când e lumea și pământul,  a fost un mediu potrivit 
pentru dezvoltarea culturii populare, iar locuitorii au adăugat mereu din prinosul 
de frumusete si întelepciune al sufletului lor, noi și noi valori, pe care le-au 
păstrat cu sfințenie si le-au lăsat ”cu limbă de moarte” urmașilor. 
     În regiunea Muresului Superior retorica si poezia obiceiurilor pătrunde până 
în străfundul epocilor istorice, când se desprindea pământul din apele în 
retragere  ale Mării Panonice. În colinzile precreștine de aici, oamenii de atunci 
au prins ca într-un tablou peisajul cu animale preistorice, pe care ei le-au văzut 
şi printre care au trăit. Acele tablouri ridică semne de întrebare în legătură cu 
teoriile istoricilor cu privire la formarea limbii române, deoarece versul popular 
s-a transmis prin limba ce o vorbeau acei oameni primitivi si care iată că o 
întelegem si astăzi. Astfel se întărește ideia că civilizatia umană s-a plămădit la 
Carpați și Dunăre, într-un areal larg cuprins între Marea Neagră, Marea 
Adriatică și Muntele Olimp. Astfel putem spune că la noi, cultura versului 
popular  s-a plămădit odată cu  obârşia civilizaţiei.  
   Oamenii din timpurile străvechi, care abia au roit din văgăunile muntilor 
Gurghiu si Călimani, trăiau printre acele animale mari, astăzi dispărute, dar 
gândeau si simteau, aveau un dram de intelect manifestat prin limba în care se 
înțelegeau și prin rostirea lor au transmis oglinda acelei lumi. Cu timpul acea 
limbă a fost preluată și transformată de alte neamuri ce s-au desprins de tulpina 
pelasgo-traco-daco-romană. Învăluiți în mister ei au dat primele roade ale 
culturii populare care avea să se împletească cu o civilizatie primordială. Spiritul 
lor, încă de atunci s-a manifestat în scop existențial, încercând să depășească și 
să transpună imaginea  realității. Conștiința lor a început să fie creatoare de 
cultură, iar ei, prin aceasta au început să fie tot mai independenți de mediul 
natural în care viețuiau. Datorită valorii lor, anumite fragmente din acea cultură 
primordială au ajuns până la noi, nu neapărat în formă scrisă ci în forma rostită, 
într-o limbă străveche, care pe acest meleag nu a fost afectată de amestecul de la 
Turnul Babilonului.  
     Alături de alte mărturii, colinzile au contribuit la istoria adevărată a neamului 
nostru, din străfundul său, de când se băteau munţii în capete, sau așa cum am 
spus, de când s-au retras apele mării. Acest fapt a fost sesizat în urmă cu peste o 
sută de ani de către Nicolae Densuşianu şi menţionat în lucrarea sa ”Dacia 
Preistorică” publicată la Institutul de Arte Grafice ”Carl Gobl”, București, 1913. 
De fapt autorul încerca să demonstreze că aici la gurile Dunării s-a plămădit 
civilizaţia ante-elenă, încă în epocile străvechi. Folosind elemente din tradiţia 
populară, în paralel cu descoperirile arheologice şi scrierile vechi, Densuşianu  a 
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încercat să dezlege mai multe mistere. El a aflat în versurile vechilor colinzi 
referinţe care duc în aduncul vremurilor : 
”Că Dumnezeu prea-înalt 
El pe mine m-o lăsat 
Ca să măsur pământu, 
Pământu cu dumbletu 
Şi cerul cu stânjenu… 
Afla-i pământ că-i mai mult, 
M-am păzit, l-am îmbulzit 
Făcu-i dealuri, făcu-i văi 
Făcu-i munţii minunaţi 
Cu zăpadă-nconjuraţi.” 
Un astfel de colind, cu referinţă la măsura pământului şi la formarea reliefului, 
dar nu numai, se colindă şi azi în localitatea Idicel Pădure, în seara Ajunului de 
Crăciun, la Turcă: 
”Sub cel deal de răsărit 
Domnul Ler, Domnului Domn, 
Mîndră stea că s-o ivit. 
Da nu-i stea ca celelalte 
C-asta mere-n altă parte, 
Altă parte, mai departe. 
După dânsa s-o luat 
Ia doi crai din iastă ţară 
Şi cu doi din ceialaltă. 
Steaua-napoi s-o-nturnat 
Şi dânsa le-o grăit lor: 
Ce voi pe mini m-alergaţi? 
Că io nu-s ce gândiţi voi 
Că io-s sora Soarelui, 
Marginea pământului 
Trimisă de Dumnezeu 
Ca să măsur pământu, 
Pământu cu dumbletu 
Şi ceriu cu stânjenu. 
Şi-am aflat pământ mai mult 
Cu cât îs munţii mai nalţi, 
Mai nalţi şi mai spulberaţi. 
La poalele munţilor 
Izvorăsc izvoare reci, 
Se spală fete de greci; 
Albe-s ca ziorile, 
Frumoase ca florile…” 
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Am auzit acest colind de multe ori şi mi-am amintit de el odată, când mă aflam 
la poalele Olimpului, în Grecia. Acolo, în Tracia şi Macedonia, am încercat să 
realizez o cuprindere memorabilă a ţinutului în care se presupune că s-a 
plămădit civilizaţia de care vorbeam mai sus. Dacă aici în inima Carpaţilor, în 
versul de colind se vorbeşte de fete de greci, cred că referinţa e de departe, de la 
Olimp şi de la alţi munţi din Grecia şi Macedonia, care în vremea de-demult 
erau cunoscuţi  de oamenii din Carpaţi, care au ajuns până acolo.  
    Densuşianu, în opera citată, susţine că în epoca cuaternară, omul a vieţuit 
alături de mamifererele mari cunoscute ca dinozauri şi a asistat la drenarea şi 
consolidarea formelor de relief. Iată un citat relevant, în acest sens, din nota de 
la pagina 14, din lucrarea menţionată şi în bibliografia acestui material: 
”Fisionomia ţărilor Daciei nu a fost totdeauna aceiaşi, după cum ni se presintă 
în epoca istorică. Cu deosebire, o parte însemnată din şesurile cele întinse şi 
aşezate ale Ungariei, se aflau chiar până la începutul epocei neolitice acoperite 
de mase mari de apă dulce, cari apoi încet, încet, în curs de mai multe mii de 
ani, s-au retras pe la cataractele Dunărei şi poate chiar prin comunicaţiuni 
subterane. Chiar şi astăzi un district însemnat din partea de nord-est a 
Ungariei, poară numele de Maramureş, adică marea moartă. Morimurusam hoc 
est mortuum mare, numeau cimbrii oceanul septentrional (Plinii, H.N.IV.27.4) 
De altă parte, documentele istorice ale Ungariei din evul de mijloc, fac adeseori 
amintire de diferite mlăştini, lavuri şi bălţi în basinul Tiso-Danubian şi cari în 
aceste timpuri purtau numele de Mortua, Mortva şi Mortua magna, adecă apa 
moartă. Chiar şi numele de Mureş, ce îl poartă râul principal din Transilvania 
şi care apare în documentele istorice medievale sub forma de Morisius (Cod. 
Arpadianus, XVIII 62.1291) Marusius (Kémény, Nititia, II. 41) Morusius 
(Schuller, Archiv. I. p. 680), ne pune în evidenţă, că într-o vreme foarte 
depărtată, basinul acestui râu constituia numai o apă moartă (Murusa). De altă 
parte, mai există chiar şi astăzi o tradiţiune veche şi foarte răspândită, că 
şesurile Ţării Româneşti, ale Ungariei şi văile Transilvaniei, au fost odată 
acoperite de o mare internă.” 
Semnele unei mări secate le-am întâlnit pe Mocear, la Gurghiu şi pe un deal, la 
Idicel Pădure, unde am găsit în pământ scoici pietrificate. Imaginea cerbilor şi 
boilor care au înotat şi s-au înecat în acele ape au rămas şi în desenele rupestre, 
din peșterile din ținutul românesc de astăzi. 
     Un  animal preistoric, la care versurile vechi din colinzi fac referire este bos 
primigenius, adică un bou primitiv, contemporan cu omul din cuaternar, care 
avea o talie gigantică, aproape de două ori decât boii de astăzi. În legătură cu 
acest animal, Densuşianu citează din culegerea profesorului Simion Mândrescu, 
originar din Valea Superioară a Mureşului, localitatea Râpa de Jos: 
”Vine marea cât de mare 
Da de mare margini n-are… 
Aduce-şi brazi încetinaţi 
Cu molifţi lăturaţi 
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Noată-şi noată bou sur...” 
Din aceiaşi localitate a publicat şi învăţătorul Mihai Tomşa, varianta care pe 
timpul său se colinda la Turcă şi se închina fetei gazdei: 
”Vine-şi marea cât de mare 
Şi de mare margini n-are 
Marginile ce-şi aduce, 
Aduce-şi brazi încetinaţi 
Cu molifţi alăturea. 
Printre brazi, printre molifţi 
Noatăş, noată, boul sur 
Noatăş, noatăş coarne-şi poartă 
Între coarne ce mi-ş poartă? 
Poartă un leagăn de mătasă. 
Da-n leagăn cine-i culcat? 
E Ileana fată dalbă, 
Ie să fie sănătoasă, 
Sănătoasă, veseloasă. 
Veselească-o Dumnezău 
Cu izvorul vinului 
Şi cu spicul grâului!” 
O altă variantă, pe aceiaşi temă este menţionată de Ioan Urban Jarnik şi Andrei 
Bârseanu, în monumentala lor lucrare ”Doine şi strigături din Ardeal” Editura 
Academiei, București, 1968: 
”Vine-şi marea cât de mare 
Dar de mare margini n-are. 
Linu, linu voi mălinu. 
Marginile bat munţii 
Şi stropii bat nourii. 
Brazi-s nalţi, încetinaţi 
Cu molizi alăturaţi. 
Înoată-şi, noată boul 
Cu tălpile-mpotcovite 
Şi cu coama da-nspicată, 
Cu coarnele-nferecate. 
Da-ntre coarnele boului 
Este leagăn de mătase. 
Dar în leagăn cine-şi şede? 
Solomnia fată dalbă. 
Da la lucru ce-şi lucrează? 
Ia mi-şi coase ţinteşele 
Giure late de surate, 
Buibarac frăţâne-său, 
Gulere tătâne-său.” 
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Şi acest colind, potrivit notei autorilor din lucrarea menţionată, de la pagina 931, 
a fost cules în anul 1863 de către Precup Vasile, elev la Blaj, originar din satul 
Maioreşti, de pe Mureşul Superior, foarte aproape de Râpa de Jos. 
    În anul 1936 la Editura ASTRA Despărțământul Reghin a apărut culegerea 
”Murăş, Murăş apă lină”, realizată de către Dr. Eugen Nicoară şi Vasile Netea,  
în care a fost publicată la pagina 178, o altă variantă, pe aceiaşi temă, culeasă 
din aceiaşi regiune: 
”Mereaş mare cât de mare 
Vătav de mare 
Da de mare mărginare. 
Voloştire vol stopcire, 
Noatăş, noatăş boul sur. 
Da din coarne ce-ş adună? 
Dambru verde de mătasă! 
D-ăla cui l-om dăruire? 
Da la fata găzduire. 
Fata gazdi ce lucrează? 
Ie coasă de cingeşeşte 
Guler late fraţilor, 
Cătrinţă cumnatelor. 
Şi-onchinăm de sănătate 
Că-i mai bună decât toate! 
Vătav de mare.” 
Sintagma vătav de mare am auzit-o personal într-un colind la Gledin, peste deal 
de la Râpa. 
     O variantă asemănătoare a fost publicată de Vasile Oancea şi Ioan Apostol 
Popescu, în ”Poezii populare din Transilvania”, la Editura Minerva, în anul 
1986. Tot acolo, a fost publicat un colind cules de la Ioan Cengher din Luieru, în 
care, printre altele, se face, deasemenea, referire la mare: 
”În acest grajdu de aur 
Râncează un cal graur 
Da cu hrana ce hrăneşte? 
Cu vânt roşu vânturat 
Tot cu heica măsurat. 
Da cu apa ce-şi adapă? 
Tot grâu roşu strecurat 
Tot cu heica măsurat. 
Ionaş, Ion, bun vrednicu, 
Dimineaţa s-o sculatu 
Şi pe mâini s-o spălatu 
Şi pe mânuri cu gin 
Şi pe obraz cu ginars. 
Şi la grajd o alergatu 
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Şi murgu şi l-onşeuatu 
Şi pe el o călecatu. 
Săriş vânt, săriş pământu, 
Săriş marea cât de mare, 
Săriş marea de trei ori, 
Nimica nu şi-o udat-o 
Fără-un corn la chepeneagu. 
Nici ăla nu l-o udatu 
Făr din umăr l-o scăpatu 
Că murgu s-o poticnitu 
De vătavii peştilor, 
De căscatul zorilor. 
Şi-onchinăm de sănătate 
Că-i mai bună decât toate.” 
O variantă, cu aceiaşi temă, culeasă de la Pantea Ilie din localitatea Săcalul de 
Pădure a publicat Ioan Torpan, în culegerea sa ”Şi la lucru şi la joc”. Sunt demn 
de remarcat, la aceste variante, cuvintele vechi din graiul arhaic, păstrate mai 
ales în comunităţile mai izolate, ca cea din această veche localitate mureşeană: 
”Vie-şi marea cât de mare 
Că de mare margini n-are 
Mărginile bat luncile 
Şi au stropit noriile. 
Cine-n lume să d-aflară 
Să mi-ş noate marea iară? 
Nime-n lume nu s-aflară 
Să-mi înoate marea iară. 
Dară gazda bun viteazu 
El de când şi-o auzitu 
El acasă-o alergatu, 
Păru fain şi-o pieptănatu, 
Puşculiţa şi-o luatu 
Şi la grajdi o alergatu, 
Bun murguţ şi-o pieptănatu, 
Cercelat şi înfrâuatu 
Şi pe el o-ncălicatu. 
Sări-n vânt, sări-n pământu, 
Sări-n prundu mării iară. 
Noatăş luni şi noatăş marţu, 
Când fu miercuri la amiaz 
Noatăş marea jumătate, 
Noatăş marea ceea parte, 
Ceea parte pi-de-o parte 
Şi nimica nu-şi udară 



 103 

Făr un corn la chepeneagu 
Şi-o sfărcuşă la păluşă. 
Nici aceia nu-şi udară 
Bun murgu şi-o pătimitu 
Într-un solz mare de peşte, 
Din vătavul peştiloru, 
Vătavu ficioriloru. 
Da nu-i frumos cum să fie 
Că-i cu solz de d-auru 
Şi cu ochi de taleru. 
Dară gazda bun viteazu 
Cu bun dar l-am dăruitu 
Cu ceile raiului, 
Cu vătriţa de judeţi, 
Cu şuştariu de botezu. 
Dară gazda bun viteazu 
Să ne fie sănătosu 
Că-l cântăm şi-l colindămu, 
Ne-nchinăm cu sănătate 
Că-i mai bună decât toate. 
De la noi, de la vo doi, 
Mai vârtos de la Hristosu 
Să fi gazdă sănătosu 
Şi pe mâine veselosu!” 
O variantă cum marea şi cu boul sur a pulicat şi Ioan Şerb în culegerea editată în 
anul 1967 în colecția Biblioteca Pentru Toți, ”Flori alese din poezia populară – 
Poezia obiceiurilor tradiţionale”: 
”Vine marea cât de mare 
Malin, malin verde! 
Da de mare ţărmuri n-are. 
Dar în undă ce-mi aduce? 
Aduce lini şi mălini; 
Noată-noată boul suru, 
Boul sur cu coarne suri. 
Dar în coarne ce îmi poartă? 
Poartă un pătuţ de-ncheiatu 
De scânduri albe de bradu. 
Dar în pat ce-i aşternutu? 
Iarbă verde de la râtu. 
Dar în pat cine-i culcatu? 
Hoi lele văduviţă! 
Lucru mare ce-l lucrează? 
Tot scrie la chişchineie, 
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Chişchineie husăreşti 
Şi steaguri împărăteşti. 
Şi mi-ş cântă un cântecelu 
Cum să-i steie frumuşelu. 
Nume-n lume n-o auzea, 
Făr o dalbă împărăteasă, 
Cruce-n casă, cruce-n masă 
Hoi nălţate împărate, 
Lucru mândru ce auauziiu, 
Sus roşu la răsăritu 
Cum mi-ş cânt-o văduviţă! 
Împărăteasa grăiare: 
-Hoi lele văduviţă 
Da cui cânţi tu aşa cu jele 
Doar tu cânţi la împăratu? 
-Ba eu nu cânt la-mpăratu 
Că-mpăratu-i la vânatu, 
Ci eu cânt la mălinioru 
De doru părinţiloru. 
Şi eu cânt a braziloru 
De doruţu fraţiloru. 
Şi eu cânt a floriloru 
De doru suroriloru. 
Şi eu cânt a spiniloru 
De doru veciniloru. 
D-aşa cântă de frumosu 
De se lasă codru-n josu 
Şi-aşa cântă de cu jale 
De pământul se clatină. 
Şi te lele veseleşte 
Şi-o-nchinăm cu sănătate”. 
    La Dumbrava în anul 2013 am auzit o variantă, a cărei versuri le-am primit de 
la Mărioara Popovici, o mare iubitoare a poeziei populare: 
”Fie-şi marea cât de mare 
Haida, Ler, Domnului Domnu 
Printre brazi, printre molizi 
Noatăş boul cel de mare. 
Ea de mare margini n-are 
El de-noată-n coarne-şi poartă. 
Da-n coarne ce-i agăţat? 
Agăţat un legănuţ 
Legănuţ de păltinuţ. 
Da-n leagăn cine-i culcat? 
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Da Ion îi mort de beat, 
Mort de beat, mort de beteag. 
Da la capu-i cine şăde? 
Şăde dalba ibovnică 
Cu năframa faţa-i şterge, 
Cu cununa umbră-i face, 
Cu fodorii boala-i trage 
El să fie sănătos. 
Că-l cântăm şi-l colindăm 
Şi la gazdă-l închinăm. 
Închinăm de sănătate 
Că-i mai buă decât toate. 
Di-la noi di-la vo doi, 
Mai vârtos di-la Hristos!” 
O altă  variantă auzită de mine, sau citită de undeva: 
”Vine marea, cât de mare 
Lină și mierlină, 
Dar de mare  
Țărmuri n-are 
Noată, noată boul sur 
Cu coarneleeâ de aur. 
Noată, noată-n coarne poartă 
Un legănuț de mătasă. 
Dar în leagăn cine șede ? 
Șede Floarea, fată dalbă. 
Lucru mare ce făcea ? 
Tot cosea și împletea, 
Cămașă frățâne-său 
Și laibăr tătâne-său.” 
    Alături de cerb, boul, atât de prezent în colinzile vechi, a fost cosiderat animal 
simbolic ”plăcut lui Dumnezeu”, caracterizat prin putere, răbdare și blândețe. 
Din textul colinzilor vechi și a celorlalte specii populare ne dăm sema că datina 
este tot atât de valoroasă ca şi limba neamului în care aflăm cuvinte ritualice. 
Acolo se află de fapt, dimensiunea sufletească a neamului nostru, care se întinde 
până dincolo de creştinism, prelungind timpul existenţei noastre dincolo de 
marginile istoriei scrise. Numai că în  lumea de astăzi este destul de greu să mai 
distingi autenticul din învălmăşeala de surogate de tot felul, aduse de pe te miri 
unde şi comercializate, după o poleială de doi bani, menită să atragă privirea şi 
să ascundă nocivitatea. Fenomenul alterator este propagat prin mass-media, de 
unde cei care nu îşi rezervă timp de studiu, receptează pe fugă informaţiile care 
i-au fost servite, şi astfel, crede că ştie, dar,  de fapt, a fost  mai mult dezinformat 
decât informat. Astfel omul este determinat să confunde alba cu neagra, să râdă 
când este de plâns sau să plângă când trebuie să se bucure. Astfel, în lumea 
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copleşită de minciuni, esenţele tradiţionale sunt mai greu de observat, cu toate că 
au dăinuit peste veacuri, iar spiritualitatea se pierde sufocată de interesele 
materiale.  Aşa se pierd fapta şi vremea bună, respectul, ruşinea, locul şi sufletul 
curat, cum se pierde istoria. Poate că tradiţia este prea învechită ca să mai 
asigure un echilibru social necesar, dar oricine poate observa că nici 
modernismul nu este capabil să îl asigure. În realitate, etnicitatea se depreciază, 
comunicarea omului cu cerul şi natura, slăbeşte, datina  se pierde, legătura dintre 
oameni se rupe şi se aşează starea de izolare care încurajează egoismul. Astfel 
omul modern rămâne orfan de morala şi filozofia strămoşească. Spun și scriu 
aceste cuvinte tocmai pentru a spulbera această stare și a așeza luicrurile în 
făgașul lor firesc. 
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NOI DATE PRIVIND CONSTRUIREA „BISERICII DE PIATRĂ” 
DIN TÂRGU-MUREŞ 

 
                                                             Ioan Eugen Man- Târgu-Mureş 

 
 Despre „Biserica de piatră”, sau „Biserica lui Bob”, cum mai este 
denumită, din Târgu-Mureș, s-au făcut câteva referiri în unele lucrări de 
specialitate,93 astfel încât o putem considera, în general, ca fiind cunoscută. Se 
știe faptul că, în anul 1750, comerciantul Andrei Grecu, construiește la Târgu-
Mureș o biserică de lemn, menită să deservească pe toți credincioșii de rit 
grecesc. Însă, în anul 1780 biserica arde, fiind distrusă în întregime. Ca și 
românii ortodocși din oraș și cei greco-catolici au rămas fără biserică. În această 
nouă situație, Ioan Bob, care la acea dată era paroh la Târgu-Mureș, după ce 
ajunge episcop,  promite să construiască o biserică nouă. Referitor la aceste 
întâmplări, Petru Maior 94  arăta: „ Adică besearica parohiei din Maroș-
Vasarheiu în vremea când era acolo Ioan Bob paroh, prin negrijea căplanului 
Ioan, drept nefiind acasă parohul Ioan Bob, arsese până în pământ. După care 
întâmplare blănind cu scânduri șoprul întru supt carele era obiceiu a mânca 
comândările morților, acolo slujea parohul Bob Sfânta Liturghie pănă când fu 
de la împăratul numit episcop. Cu această întâmplare făgădui Ioann Bob 
poporanilor săi, că el le va face besearică, despre carea și eu l-am auzit odată 
acolo în Mureș-Vasarheiu grăind”. 
 Însă promisiunea lui Ioan Bob avea să se îndeplinească abia după 10 ani, 
perioadă în care greco-catolicii încă își desfășurau slujbele în șopronul care, 
anterior, era folosit pentru pomenirea morților. Cu toate că șopronul a fost 
căptușit cu scânduri, condițiile erau cu totul nefavorabile unei slujbe religioase,  
fapt ce determină pe unii credincioși să frecventeze biserica ortodoxă de lemn, 
situată în vecinătate. Noua biserică a fost realizată în anul 1793,  cu  sprijinul  
comerciantului   Constandin Hagi Stoian. Tot Petru Maior 95 menționa: „Așa 
mulți ani fură siliți poporanii aceia a primi sfintele taine supt șopru acela, până 
ce neuniții din Maroș-Vașarheiu, cumpărându-și loc tocmai vecin la locul 
bisericesc al uniților, își feaceră besearică frumoasă. Și iată și cei uniți urându-
se cu șopru, supt carele iarna / înghieța de frig, vara se nădușea de căldură, 
începură a umbla la besearica cea neunită. Îmbulzit Ioan Bob de toate părțile 
pentru această faptă a poporanilor săi, că acum era aproape a doao oară toți să 
se facă neuniți, lucră cu de adins ca să poată strica besearica aceia a 
                                                
93  Traian POPA, Monografia orașului Târgu-Mureș, Târgu-Mureș, Ed. Corvin, 1932; Alexandru 
BAUER, Două monumente de arhitectură religioasă românească din Târgu-Mureș la sfârșitul secolului al 
XVIII-lea” în Studii și materiale, Târgu-Mureș, vol. III – IV, 1972, p. 231-258; BORBELY Szabolcs, Noi date 
privind construirea bisericii greco-catolice din Târgu-Mureș, Lucrare de masterat, Facultatea de Istorie și 
Filologie din Cluj-Napoca, mss, 2006; Ioan Eugen MAN, Târgu-Mureș, Istorie urbană, I. De la începuturi 
până în anul 1850, Târgu-Mureș, Ed. Nico, 2006 (În continuare Ioan Eugen MAN, 2006); Idem, Monumente 
de arhitectură religioasă românească din Târgu-Mureș, Târgu-Mureș, mss, 2015. 
94  Petru MAIOR, Istoria bisericii românilor, București, Ed. Viitorul Românesc, 1995, p. 213. 
95  Petru MAIOR, op. cit., p. 253. 
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neuniților”. În această situație, Ioan Bob se decide să-și îndeplinească 
promisiunea. 
 În scrierile de până acum din literatura de specialitate, se menționează 
doar faptul că, în anul 1793, episcopul Ioan Bob îl angajează pe arhitectul Ioan 
Topler pentru realizarea unei biserici, punându-i la dispoziție suma necesară 
cumpărării a 20.000 de cărămizi.  Referindu-se la acest fapt, Traian Popa 
menționează: „Arhitectul Topler cumpărând 20.000 cărămizi de la Fogarași 
alias Petrișor, se apucă de clădit biserica la 1793 și o  termină la 1794”.96 Într-
o altă lucrare se menționa:97 ”Neîmplinindu-se nici una dintre cereri, Ioan Bob 
dede ajutori uniților din Maros Vasarheiu ca să urzească biserica din piatră” 
Cumpărând 20.000  de cărămizi arhitectul Ion Topler înălță în 1791 noul 
edificiu”. 
 La rândul său, Alexandru Bauer,98 menționează: „Fără să uite 
promisiunea făcută mai demult, de a înzestra orașul cu o biserică nouă, Ioan 
Bob, ajuns episcop la Blaj după anul 1782, pune la dispoziția arhitectului Ioan 
Topler, suma necesară cumpărării a 20.000 cărămizi. Cu acest material 
provenit de la Fogarași zis Petrișor, maestrul începe construcția actuală în anul 
1793 terminând-o  în anul următor”. Într-o mai recentă lucrare, Pál Antal 
Sándor, preluând date de la Grigore Ploeșteanu și Traian Dușa, , la rândul său, 
menționa: „După un deceniu, în anul 1794, cu ajutorul substanțial al  
episcopului, s-a ridicat o nouă biserică, de data aceasta din piatră, zisă și azi 
„a lui Bob”. 99 
 În lucrarea din anul 2006, privitoare la Istoria urbană a orașului Târgu-
Mureș,100 pe lângă datele deja cunoscute, am adus o primă consemnare cu 
privire la conflictul dintre arhitectul Ioan Topler și Ioan Fogarași, zis Petrișor. 
Datele le-am preluat de la Biró József, dintr-o lucrare a sa cu referire la castelul 
din Gornești, în care prezintă mai mulți arhitecți, meșteri etc, inclusiv pe  Ioan 
Topler.101 
 Așadar, din cele arătate mai sus, pentru început putem aprecia că între anii 
1793-1794 s-a realizat biserica greco-catolică din oraș, cu sprijinul lui Ioan Bob, 
realizator fiind arhietctul Ioan Topler, care a cumpărat cărămizile necesare de la 
comerciantul român Ioan Fogarași, zis Petrișor. De asemenea, consemnăm faptul 
că între aceștia s-a iscat un îndelungat proces, care a ținut până în anul 1803. 
 Acestei perioade de construire a bisericii și de desfășurare a conflictului 
apărut  între arhitect și comerciantul român, care era și curator al bisericii greco-
                                                
96  Traian POPA, op. cit., p.228. 
97  Grigore PLOEȘTEANU și Traian DUȘA, O pagină de istorie. Biserica de lemn din Târgu-Mureș, 
Târgu-Mureș, 1969, p. 8-10. 
98  Alexandru BAUER, op. cit., p. 234. 
99  PÁL ANTAL Sándor, Sigiliile instituțiilor mureșene, Târgu-Mureș, Ed. Mentor, 2013, p.168. 
100  Ioan Eugen MAN, 2006.p.  
101  „Az ekklésia gondnokával, Fogarasi Petrisor János görög kereskedővel hosszadalmas perbe 
keveredett az elhasznált téglak áráért  és adósságáert. E per csak 1802-ben ért vőget, Topler igayának 
bebizonyitásával”, în Biró Jószef, A gernyeszegi Teleki-kastély (Castelul Teleki din Gornești), Budapest, 
1938, p. 33 și nota 294. 
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catolice, încercăm să-i aducem un spor de lumină, printr-o analiză mai 
amănunțită, având la bază documentele aflate la Arhivele Naționale, Serviciul 
Județean Mureș, din Târgu-Mureș.102 Până când Ioan Bob se hotărăște a construi 
biserica, după cum s-a mai menționat, mai trece ceva timp și doar în anul 1793 îl 
însărcinează pe arhitectul Ioan Topler să construiască biserica. Datele, uneori 
lacunare, avute la dispoziție, ne permit totuși să stabilim cu o probabilitate destul 
de mare, faptul că lucrările la biserică au debutat la începutul anului 1794 și nu 
în anul 1793. Decalajul se datorează faptului că, potrivit documentelor 
procesuale, constând din  depozițiile unor martori, arhitectul Ioan Topler a 
folosit cele 20.000 de cărămizi cumpărate de la Ioan Fogarași la o casă din 
strada Sf. Nicolae (azi str. Bolyai) a procuratrorului Incze. De aici şi procesul 
intentat de Ioan Fogaraşi solicitând, la un moment dat, restituirea celor 20.000 
cărămizi. Un document procesual, datat la 1  septembrie 1800, arată că biserica a 
fost începută în anul 1794 de Ioan Topler, care a acceptat comanda din cauza 
datoriei ce o avea faţă de Ioan Fogaraşi, datorie ce reprezenta valoarea celor 
20.000 de cărămizi.103 Chiar şi Petru Maior o spune răspicat, menționând 
întârzierile apărute în  construirea bisericii, dar şi faptul că până la finalizarea 
lucrărilor a mai trecut ceva timp: ... deade ajutoriu uniţilor din Maros-Vasarheiu 
ca să urzească besearică de piatră. Ci mulţi ani au stat acea bisearică negata. 
Când i-au venit lui Ioan Bob de la Roma să răspundă la plângerea cea asupra 
lui dată, măcar că  necum alte gătiri de lipsă în lăontru, ci nici ferstri nu avea 
acea beserică, totuşi porunci şi înteţii pre parohul, curând să se care de supt  
şopru şi să înceapă a sluji Sfânta Liturghie în besearica aceia. 
 Abia la 11 ianuarie 1798, când - probabil - lucrările la biserică s-au 
terminat, între Ioan Fogaraşi, ca reclamant, şi Ioan Topler, ca pârât,  se naşte 
îndelungatul proces, totul pornind de la faptul că arhitectul a folosit cărămizile 
pentru o altă lucrare. Cele două dosare de arhivă cercetate conţin  mai multe 
depoziţii ale martorilor, diferite declaraţii, somaţii, sentinţe ale completului de 
judecată etc. 
 Un prim interogatoriu cercetat, datat la 13 februarie 1798,104 cuprinde 
depoziţiile a 9 martori ce atestă faptul că arhitectul a folosit cărămizile în alt 
scop, el fiind semnat de Szabó József (Josephus Szabó) şi Szentkirály József 
(Szentkirály József). Sunt formulate trei serii de întrebări, al căror cuprins se 
referă la modul în care Ioan Topler a înțeles să-și îndeplinească sarcina de a 
termina biserica, principalele solicitări fiind, la prima întrebare: de la sesizarea 
lui Ioan Fogaraşi, dacă ştie că Ioan Topler a construit casa din strada Sf. 
Nicolae, situată în vecinătatea casei lui Aranka Daniel, câte mii de cărămizi arse 
a cumpărat şi cât a achitat pentru o mie de cărămizi. A doua întrebare: dacă ştie 
cu precizie martorul că Ioan Topler a transportat cărămizi, cu cine şi cu ce 

                                                
102  ANSJ Mureș, Acte Juridice, dosarele nr. 991-992/ 1798 
103  ANSJ Mureş, Acte juridice, dosar 992-1798, f. 62 
104  Ibidem, dosar nr. 991-1798, f. 2+8. 
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mijloace de transport, pentru ce a folosit cărămida. Ultima întrebare este de unde 
ştie martorul că în acel cuptor au fost exact 20.000 de cărămizi. 
 Ne oprim la declaraţia  a doar trei martori, în general toate cele 9 
declarații cuprinzând aceleaşi aspecte. Primul martor, Johannes Timár,105 ştie că 
Ioan Topler ar fi cumpărat de la Ioan Fogarași 20.000 de cărămizi, dar nu a fost 
prezent la momentul efectuării târgului. Din auzite știe că într-un cuptor încap 
20.000 cărămizi, a căror valoare trebuia achitată de Ioan Topler. De la Ioan 
Fogarași, curatorul bisericii a auzit că aceste cărămizi au fost transportate de Tot 
Győrgy și Gál Mihály pentru construirea casei domnului. Al doilea martor, 
Georgius Vilmos,106 știe sigur că tatăl său a dus tratative cu Ioan Fogarași, fiind 
și curatorul Parohiei, pentru cumpărarea a 14.000 de cărămizi. De asemenea, l-a 
auzit pe Kalucsy Gyuri că și el a cumpărat 6.000 cărămizi, care au fost arse tot 
în același cuptor. Tot din auzite, tatăl lui  Kurko Gyuri, numitul Kurko Pista, a 
cumpărat tot din acel cuptor 14.000 cărămizi pentru biserica unitariană, după 
care au ajuns la Ioan Fogarasi. Cel de-al treilea martor, Martinus Szigeti 
Szabó,107 menționează că nu poate răspunde la toate întrebările. Știe că încă în 
anul 1793 a venit la el Ioan Topler ca să-i vândă un cuptor de cărămidă, dar nu l-
a putut servi deoarece încă înainte cu 3 zile l-a vândut cu 20.000 cărămizi 
Parohiei Unite (greco-catolice). În urma intervenției sale pe lângă Ioan Fogarasi, 
acesta vinde cărămizile cu 6 florini renani una mie cărămizi. Dacă Topler a 
transportat cărămida nu știe deoarece nu a fost prezent acolo. 
 La 30 noiembrie 1798, este dată o primă hotărâre a Consiliului de 
judecată, în procesul dintre comerciantul Ioan Fogarași, curator al bisericii unite 
și arhitectul Ioan Topler.108 În cadrul procesului desfășurat, Ion Fogarași 
pretinde contravaloarea celor 20.000 de cărămizi, pe care arhitectul le-a luat, dar 
nu le-a plătit. Replica lui Ioan Topler a fost că poate face dovada că nu a primit 
niciun ban și că nu este dator. Instanța de judecată îi cere lui Topler ca în termen 
de 8 zile, să facă dovada că nu a primit banii, iar Ioan Fogarași să dea declarație 
că prețul cărămizilor nu a fos achitat. În final, instanța obligă pe Topler să achite 
valoarea de 120 florini renani, împreună cu cheltuielile de judecată, cu 
posibilitatea de a face recurs, drept care a și fost declarat un proces simplu. La 
sfârșitul sentinței, sunt câteva   însemnări. La 21 ianuarie 1799, Ioan Topler 
renunță la proces, aceasta fiind și data eliberării unui extras din registru. La 28 
ianuarie, Ioan  Fogarași depune jurământ în fața completului de judecată, fără a 
se ști pentru ce anume. 

                                                
105  „Testis civis Johannes Timáre Cesar atnnor civ. 49 Legitime citatus juratus et examinatus 
fatetur…”, Ibidem, dosar  nr. 991/1798, f.2v, 3. 
106  „Testis Prudens ac Circumspectus Civis Georgius Vilmos tasitus juratus Citty annos 45. Legitime 
citatis judatus et examinarus facetur…”, Ibidem, f. 4v,5. 
107  „Testis prudensis ac Circumspectus Civis Martinus Szigeti Szabó juratus Civis quingnaginta vir 
Anno civiter 55” Ibidem, f. 7,7v. 
108  Ibidem, Dosar nr. 992/1798, f. 4,5. 
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 La 15 mai 1799, se desfășoară un nou interogatoriu,109 ce conține 5 
întrebări, legate de conflictul dintre cele două părți. Sunt interogați 7 persoane, 
de diferite ocupații, principalele aspecte fiind legate de plata pentru cîrîmizile 
cumpărate. 
 În această perioadă de desfășurare a proceselor, comerciantul Ioan 
Fogarași, prin intermediul  judelui Szabó József, solicită lui Ioan Topler, 
achitarea datoriilor, cât și pentru prezentarea acestuia în fața instanței de 
judecată. O astfel de somație, este aceea din 17 martie 1797, prin care solicită lui 
Topler să achite prețului cărămizilor.110 La 11 ianuarie 1798,111 îl citează pe 
Topler în fața judecătorului orășenesc, de asemenea, la 2 februarie 1798, cere 
executorului judecătoresc să-l citeze pe Topler în fața Consiliului de Judecată.112 
La 23 ianuarie 1789,113 comerciantul român solicită emiterea certificatului 
pentru executarea silită, iar la 13 februarie 1799, judele Szabó József face 
cunoscut ca în 3 zile Ioan Topler să elibereze terenul pe care l-a obținut prin 
hotărâre judecătorească, deoarece intenționează să-l împrejmuiască.114 La 8 mai 
1799, Ioan Fogarași, din nou, îl somează pe Ioan Topler pentru a depune în 3 
zile contravaloarea terenului respectiv.115 
 Important pentru cunoașterea părților aflate în conflict este interogatoriul 
din 25 septembrie 1800, redactat de Kövesdi János, dat în fața reprezentantului 
Primăriei, Nemes Pál.116 Cele 5 serii de întrebări formulate se referă la Ioan 
Fogarași și anume: dacă martorul știe cu cine se află în proces Ioan Topler; dacă 
martorul se află sub jurământ și a mărturisit  tot la fel; dacă știe martorul că 
pârâtul a luat și de la alții de două ori aceeași datorie; care dintre părți și-a 
însușit cu bună știință bani și obiecte de aur; dacă martorul știe și alte persoane 
care ar putea depune jurământ. Sunt audiați 13 martori, majoritatea făcând 
mențiuni cu privire la Ioan Fogarași, care obișnuia să solicite plata și a doua 
oară, pentru aceeași lucrare. Și de această dată, ne oprim doar la câțiva martori.  
 Primul martor, procuratorul fiscal Samuel Nemes,117 declară că are 
cunoștință de procesul dintre cele două părți. A depus mărturie în fața numiților 
Farkas András și Almási István, și în cele din urmă cu  Fikk János, Palotás 
Maria și văduva lui Petri Sámuel. Declară că o femeie, care a furat o monedă de 
aur, ulterior a vândut-o lui Ioan Fogarași, fapt cunoscut de procuratorul Nagy 
Pál, el ocupându-se de acest caz. Următorul martor, 118 József Benkő, știe de  
procesul legat de prețul cărămizilor. Însuși Ioan Topler i s-a plâns, în mai multe 
rânduri, de faptul că Ioan Fogarași îi cere să plătească de două ori prețul 
                                                
109  Ibidem, f.36-36v. 
110  Ibidem, Dosar nr. 991/1798, f.11.   
111  Ibidem, f.10. 
112  Ibidem, f. 12. 
113  Ibidem, f. 95,  
114  Ibidem, f.92. 
115  Ibidem, f. 94 
116  Ibidem, Dos nr. 992/1798, f. 59-67. 
117  Ibidem, f. 60, 60v. 
118  Ibidem, f. 60v,61v. 
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cărămizilor. Face cunoscut faptul că un anume Ötves Darko, și-a amanetat unele 
obiecte din argint la Ioan Fogarași, acesta din urmă escrocându-l. Așa a procedat 
și cu femeia care a vândut moneda de aur. Al treilea martor, Antonius Sánta, 
judecător onorific,119 își amintește că în perioada când a fost judecător, Darko 
Samuel a avut un proces cu Ioan Fogarași în legătură cu bijuteriile amanetate. 
De asemenea, Ioan Topler i s-a plâns că Fogarași îi cere să mai achite încă o 
dată cărămizile furnizate. Cel de-al șaselea martor, Cristina Filep,120 soția lui 
Marton Illies, arată că în urmă cu doi ani i-a dat lui Ioan Fogarași o monedă de 
aur, în final la fel a fost escrocată. 
 Ceva mai târziu, la 9 mai 1802, în interogatoriul luat, zidarul Kocsis 
Mihály, arată că, în urmă cu câțiva ani, împreună cu alți colegi, au lucrat cu 
arhitectul Topler la biserica uniților. Atunci a văzut că Ioan Fogarași i-a dat bani 
lui Ioan Topler, sumă din care au și fost remunerați pentru lucrările efectuate.121 
 Sentința din 30 noiembrie 1798, a fost urmată de altele, ele fiind date pe 
baza noilor probe aduse în instanță. La 31 mai 1802,122 se dezbate procesul 
intentat de Ioan Topler împotriva sentinței anterioare. Sunt interogați unii 
martori, precum Szatmári Géza, Fik János, însă arhitectul este împotriva audierii 
martorelor, Palotás Maria precum și soția lui  Gyarfás István, ca având o 
reputație proastă. În final, se respinge apelul dat de Topler, acesta declarând o 
nouă revenire. Fogarasi apelează la Tabla Regească. Două însemnări, ulterior 
înscrise, arată că:  la 16 iulie 1802, Ioan Fogarași renunță la recurs, iar la 22 
iunie 1802, Topler renunță la continuarea procesului reînnoit. 
 La 2 iunie 1802,123 se dezbate procesul înaintat de Ioan Topler împotriva 
lui Ioan Fogarași, având ca obiect datoria pentru cele 20.000 de cărămizi. Ioan 
Fogarași obiectează, arătând faptul că nu s-a efectuat confruntarea și nu s-a creat 
o comisie de investigație. În fond, instanța respinge acțiunea lui Topler Ioan. Cu 
toate acestea, Ioan Fogarași anunță că va înainta apel la Tabla Regească. În final 
se dă curs recursului înaintat de acesta. 
 În ultima ședință de judecată, din 12 mai 1803,124 unele documente aduse 
de Topler nu sunt acceptate, dar în final se dă câștig de cauză acestuia, fapt 
remarcat și de istoricul Biró József.125 
 Biserica de piatră rămâne și în prezent un important monument al artei 
baroce mureșene. Cu privire la perioada și durata lucrărilor de construire a 
bisericii, cât și la  unele relații privitoare la acestea, documentele procesuale 
cercetate ne-au ajutat să stabilim unele detalii. Așadar, lucrările la biserică au 
debutat doar la începutul anului 1794,126 an când, practic, clădirea era realizată, 

                                                
119  Ibidem, f. 61v. 
120  Ibidem, f. 63, 63v. 
121  Ibidem, f. 112. 
122  Ibidem, f. 78-80. 
123  Ibidem, f. 81-83 v. 
124  Ibidem, f. 150,150 v. 
125  Biró József, op cit., p. 37 și nota 294. 
126  ANSJ Mureș, Acte juridice, Dosar 992/1798. Document datat la 22 ianuarie 1803. 
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dar lipseau lucrările de tâmplărie, și unele finisaje interioare. Mai aflăm că Ioan 
Topler a fost secundat de meșterul Fik Ioan, fapt relatat de cantorul greco-
catolic, Alexandru Komor, ce mărturisește că meșterul Fik „avea grijă de multe 
lucruri în construcție... deoarece Topler fiind mai tot timpul plecat”.127 Tot 
documentele cercetate, ne indică faptul că necesarul de material lemnos a fost 
cumpărat de Ioan Topler din localitatea Periș,128 iar cărămizile cu care s-a 
început construcția au fost achiziționate de la un atelier situat la marginea străzii 
Pocloș (azi Piața Victoriei) din Târgu-Mureș, unde probabil exista. 
 Tot documentele fac cunoscuți meșterii zidari, cioplitori, striclari, care au 
lucrat pe șantier, ei fiind principalii martori în proces. În fine, se pare că turnul 
bisericii a fost realizat de un alt meșter din Cluj, fără să-i cunoaștem numele. 
Privitor la acest arhitect clujean, a fost lansată ideia că ar fi fost Iosif Lederer,129 
însă nefiind nicio dovadă palpabilă în acest sens, ideia rămâne doar o simplă 
ipoteză. Acest arhitect este autorul bisericii greco-catolice din Cluj, ctitorită tot 
de episcopul Bob. Privită ca spațiu și formă biserica din Cluj este foarte aproape 
de aceea din Târgu-Mureș, deci nu ar fi exclusă participarea acestuia pe șantierul 
din Târgu-Mureș. 
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                                           *     *    * 

 
 The stone church from Târgu-Mureș, located at no. 9 on Andrei Șaguna 
street, has already been the subject of other research studies therefore I will not 
insist on it. The church was built with support of Archbishop Ioan Bob for the 
Romanian Greek Catholic congregation in the town. In 1793  the archbishop 
gave authorization to arhitect Ioan Topler to build the church and provided the 
funds needed for the purchase of 20.000 bricks. They were bought from Ioan 
Fogarași, alias Petrișor, a Romanian merchant. However, a long law suit 
occurred among the ywo of them in 1798 which was finally won by the arhitect 
in 1803. My research studies the law suit, that the specialized literature has not 
dealt with so far. 
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        Aurelian Antal, Dorohoi: Ava Grigorie (poem); 
 Drd.. Nicolae Băciuţ, Târgu Mureş: Grigore Vieru - prezentul continuu; 
 Lazăr Lădariu, Târgu Mureş: : Grigore Vieru şi „Limba noastră cea 
română”; 
 Dr. Nicolae Bucur, Miercurea Ciuc: 80 de ani de la naşterea poetului 
Grigore  Vieru; 
 Acad. Vasile Tărâţeanu, Cernăuţi: Întâlnirile mele cu Grigore Vieru; 
 Dr. Stelian Gomboş, Bucureşti: In memoriam. Un interviu cu Grigore 
Vieru; 
 Dr. Ştefan Vodă, Constanţa: Aforistica lui Grigore Vieru; 
 Dr.Teodor Ardelean, Baia Mare: Grigore Vieru în paginile revistei 
,,Familia    română”; 
 Dr. Valentin Marica, Târgu Mureş: Poezia lui Grigore Vieru între Neam 
şi Dumnezeu 
          Prof. Corina Bărăgan-Sporea, Vama Buzăului: Vitregiile istorice care 
au dus la crucificarea Basarabiei.           
          Prof. Ilie Şandru, Topliţa: 20 de ani de la conferirea înaltului titlu de    
                Cetăţean de Onoare al oraşului Topliţa lui Grigore Vieru. 
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                       AVA GRIGORIE 
                               Aurelian Antal de Topliţa şi Dorohoi 
 
De-acol din CERIU prezentului etern,                                                                                
înrourezi luminica iubire    
a rugii mamei gliei strămoşeşti,                                                                                        
şi-n tunetul ascuns ,duruţi tăcum,                                       
acea tăcere,                                                                                                                                     
ce-adumbreşte-n rănitele hotare                                                                                     
ale hărţii ROMÂNEŞTI.- 
    
E peste vremi privirea ta acum,                                                                                                                                                
maramă desţărnuită,                                                                           
  ţesută-n zborul cuvintelor sihastre                                                                                    
înspre chiliile din mănăstirea cărţii vremii                                                                      
în care poezia, devine-se plasma iubirii                                                                                                       
din peste-acel totum,                                                                                                                         
ce-acoperă 
făuritura cicatrizării luptei proprii,                                                                                                                      
ca-nveşmântare astralei simfonicei duminici,                                                               
ce-i tot repetare suferindă,                                      
perpetuă transcedere                                                                                                                 
prin care mielul Hristic 
îşi reiroseşte învăţăturii lumii,                                                                                        
întreimea, 
asupra celor care-l vînd mereului materiei,                                                                              
interogând doar CLIPA!                                                                                                                           
 
       Mai sunt speranţe poate,                                                                                                          
pe-acol pe unde din fostele palate-ale puterii,                                              
 putrezitorii politruci s-au făinat hedonic,                                                                           
au dispărut sub înegreala vetustului egotic;                                                                   
posibilă cădere ?!...                                                                                                                    
...răni ambicontre colorate fricii...                                                                                 
...!oameni!?,                                                                                                                            
concretizaţi ca inamicii iubirii aproapelui  
...dar suflul blajinului călugăr,cicatrizat-a-n doină                                                        
suspinarea... 
...de peste PRUTuri...                                                                                                            
şi-o boare  înşoptită,                                                                                                           
aşează ochiul spre istorii,                                                                                         
distanţe temporale, 

mai vechi, mai noi,                                                             
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cinetică răsucitură                                                                                  
a vârstelor din noi!                                                                                                

 
...s-a năruit şi slova lui Chiril şi nărăvirea rusă,                                                                           
s-au dus spre orienturi neguroase, 

mai ruginesc, rămase oţele-n                                                               
templele războiului,                                                                             
zădufuie pe la Tiraspol                                                                                                   
în carnea cea din inimi…! 

 
…de ce-s  imperii peste ion,ileana ori vasile,                                                      
de ce tot trebuie să fim sub arma lor de multe ori o vorbă şuierată,               
de ce …se schimbă imperiile pe banul morţii altuia,DE CE?...  
...ori tot acelea-şi sunt cu alte feţe?!... 

şi ochii lor se ţintuiesc pe-avutul cel intimat în Eu!…                                                            
…………………………………………… 

...şi-i băsmuiesc lui GRIG, monologând cu CHIPUL,                                                             
însculptându-i peste pietrirea, gălbui-marmoreană                                                  
...gânduri... gânduri,torente săritoare peste oprelişti,                                                       
prinzându-se-n silabele ecoului unduitor  
ce-ajunsu-mi-a substanţă de vorbire  
...pentr-un apoi din mâine în acel ieri din viitor... 
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Lucrez la chipul tău,pietruitor cuvintelor pe-acolo unde limba megieşă                             
a fost mult timp însurghiunită, şi-mi vine destul de greu să nu-ţi trădez 
înlăcrimarea pe-a fructului cuvânt copil înmugurind substanţei inocente;                            
mă simt orbit, dar pipăind cuvintele-ţi din traista mamei noastre,                                                 
surâd,SURÂZI!,                                                                                                                               

eu pâng,TU TRISTUIEŞTI! 
 
Şopteam înmodelând vorbire:                                                                                                            
-Ţi-am aşezat pe pieptu-ţi dorirea ta la ROMÂNIA MARE,                               
reîntregiuire la care s-a sperat...                                                                                               
...din fostele ţinuturi,                                                                                  
  furatelor fiinţe fugite în icoane                                                                                     
sub cruce,sabie de sfinţi!                                                                                     
Rupturi habotnice înzăoate furtunilor 

ce-au cumpănit recursul la vama de-adevăr! 
Momente, verdicte verticale tăinde,                                                                 
implacabile ghilotinări,                                                                           
răscolituri în turnuri verticale                                                                          
cu orologii străpungătoare                                                                             
letopiseţic                                                                                                                      
al timpului trăit sonor 
prin cele arături din suflete de aşezări                                                                                                                                                                
sub împăraţi trufaşi, 
nedrepţi şi jalnici în tirania lor!” 

………………………......................................................                                                            
De-ndedemultul-dedemultul 

se păstuieşte-n sânge                                                                                                                   
pe verbul cel din inimi                                                                                                     
iar ochii se îndreaptă spre pasărea-nrugării,                                                                                        
de-acol’ din CERIUL,                                                                                                                  
din mai alesul CERIU al EMINESCUlui                                                                                                                                                                                
cu viul viersului                                                                                                          
ce gravitează filigranarea psaltirei secării vrajbelor lumeşti                                                                               
la PRUTURI,                                                                                                               
a graniţei caricaturii, 
aleatoarelor incizii                                                                                              
 ale celor puşi cu jafca,                                                                                                                
idolatrând mândriei ,,egomăreţia măştii”: că-s ei un fel de ,,dumnezei”; 
izbaşi păgâni, satrapi                                                                                                                                
cu dictaturi                                                                                                                        
încrâncenate-n inumane inginerii armate! 
... istovitor periplu ~  paradox al neamului                                                                                                                                                    
crestat sub crucifix,                                                                                                          
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supus îngenuit creştin din Pâine                                                                                                                                                                                                                                    
al ortodoxei patimi: menire a-ncredinţei                                                                   
răbojului crustat                                                                                                               
cu poleire incandescentă din pământeana                                                                                  
perpetuă aducere aminte                                                                                                 
arzătură, dezăvorâtă din ancestru                                                                                                                              
de-o seamă cu  ZALMOXES - omul mit ,                                                                         
…. străhăul la prezentul vlăguit!..                                                                 
………..<<- Iisus pre alt IISUS!>>”….. 

 

-AVA GRIGORIE,iată :                                                                                                                                                                                                          
te- am pârît luminii,                                                                                                          
fototonică sculptală;                                                                                                   
portretică secundă, 

cuminte,                                                                                                                                            
aşa precum te-am cunoscut                                                                  
pulsând în testamentu-ţi                                                                          
Adevărul,                                                                                                       
în noi,                                                                                                     
îndureratul Vis,                                                                              
culcat pe fruntea 
din Odaia mare! 
 

... testament!.. .                                                                                             
cel din felia timpului foşnind în uşa 
dintre zodii,                                                                                
înspicuindu-ţi candoarea 
ochiului interior                                                                                                                                                              
cu-acea speranţă a ta,dintotdeauna :                                                                                                 
-imaginea oglinzii prinsă şi pe peretele din casă                                          
dar şi-n uşa, de la Dumnezeu! 
 
...se reaşează pe-acolo rânduirea                                                                                    
slovelor înjăruite-n timp,                                                                            
ce  fost-au crucii noastre învăluirea                                                     
cu pământul,prăbuşit sub flori                                                                                 
ce ne-a ţinut sămânţa mereu, mereu!,                                                                                          
...mereul pentru care moartea                                                                         
nu-i decât perdeaua                                                                                          
pe după care  priveliştea-i zâmbet                                                             
cântat;                                                                                                                                
mereului,                                                                                                     
coompărtăşire pe oase de parinţi:                                                                                                                  
răpuşi-iisuşi prin alt IISUS!-“      
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  ……………………………………                                                       
Mă-ntorc la legătura vieţi-ţi, înspre tine                                                         
tot răsucind cuţitul, cel din pâine;                                                                                   
strivire a lacrimei închisă-n mame,                                                      
 în rugăciunea lor, din mamă-n mamă                                                                                
sticlindă liturghie : ,,MAMĂ!”, 
...a mamei cu durerea-bucurie a-nzămislirii, 
scâncet trezit din puiul  ferestruicii                                                 
primului licăr sunat luminic 
... datoriei împlinite  Celui de Sus!...,: 
-... că odrăslirea-i viaţă şi viaţa este PÂINE! …iar Pâinea  e Iisus,                                      
Iisusul cel ce ţine mânerul lamei de-Adevăr, ce taie bucată                               
cu bucată,privighetura Mamei                                                                           
prinzând în duhul compunerii în lucruri, lutul  duminical                                     
răscumpăratul mir alinător al magmei înridate 
pe-al chipului îngândurat la facerea de lumi                                               
înnăditură cu gingaşele şoapte caligrafiate de un copil                                     
ca să se lecuiască pământuri ”,                                                  
………….. pămînturi binecuvântate                                             
  icoanei 
de la-nceputuri   i  s o n    p s a l m o d i c ... până la piatra 
cutezării hotarului unde lumina-nfloreşte sculptându-se...                                                      
 

………...... pe-acolo te-ai  petrecut şi tu, însufleţită rugă, 
priceasnă de sub clopotul coclit de vechi;                                
 smălţată literă-n cartea limbii Române”! 
………………………………………………… 

Sinusoidă călătoare prin vârstele trăirii, 
avut-ai cu trudire pe-a ţărnei mărturie,                                                            
tipăritură însufleţită                                                                                              
faţa mamei,                                                                                                      
fragment de infinit,limba română                                                                                                   
în mai târziul de cuviinţă 
spre cerul fără graniţi, înveghiind stăruitor! 
.................................................................................... 

                                      

                           …la Pererita salcâmii dau în floare, 
 Zboară albine-n dans de miere, 
 Polenu-şi soarbe azurul pe sub crugul 

atoatelor naturii                                                                    
ce î-şi serbează clipa de pace,                                                                                                    

c-a revenit la casa bătrânească, 
păstorul de cuvinte: Zicătorul                                                                                         
de Imne-n graiul stră~apărător                                                                                
al conjugării: ,, a vieţui”                                                                     
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din vis în zis                                                                                                   
la uşa cea deschisă veacului ce va să fie                                                              
un urzitor de ţesuit cuvântul,                                                                           
şi-adus acasă din proscris! 
...Şi-apoi te uiţi în lume prin ocheanul florii de cireş                                         
ce vrea să dea în rod                                                                           
...şi mesteci gândul răzleţit                                                                                                   
sub streaşina bătrână a casei de acasă. 

…văz~ duhul tău este acasă                                                                 
peste tot!!,                                                                                                                 
şi-acolo şi-aici,                                                                      
şi pretutindeni!..                                                                                             
..  iar: ,,casa bătrânească                                                              
să nu se vîndă                                                                        
niciodată! ”                                                                                                                       
... -fiindcă-i micuţa ţară-n sine 
de ROMÂNEASCĂ vatră! …                                       
zugrăvitură-n irisul din inimi!                                                          
...laVoroneţ,la Pererita!,... 

la CHIŞINĂU, la IPOTEŞTI, la CERNĂUŢI, la DOROHOI ……..la 
TOPLIŢA ROMÂNĂ!...pe Mureş ,de peste Olt ,laTisa cea blajină 
undită de pe sub norii prefiguraţi din Nistru                            
 răscumpărând litania mirungerii din Pruturi                                                
cu vestea  hotarelor                                                                                    
  pe unde MAICA calcă                                                                                
împecetând icoanele iubirii                                                 
atoatelor ce sunt şi-s date la învăţare                                                                             
de-a şti pulsaţiile din inimi                                                                                  
către                                                                                                                               
fiinţa    Grădinii Tale Doamne!,                                                                                     
grădina Sa! 
... gradina ta 
                       ava  Grigorie!                                                                                
...nu-ŢI spun Adio prietene al meu,                                                                    
ne revedem MEREULUI CANDORII                                                          
întrupuind CVÂNTULui                                                                       
fragmentul care-ai fost ,,mereul”                                                                                 
redat  ETERNului,                                                                                                   
mereului, mereu! .............................. 
 
Dorohoi, 2011 - 2012 
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GRIGORE VIERU – PREZENTUL CONTINUU 
                             
                                                    Drd. Nicolae Băciuţ – Târgu-Mureş 

 
În ziua morții Poetului, Valentin Marica a trasmis la Radio România 

Tg. Mureș emisiunea ALB DE DUMINICĂ, cu participarea acad. Mihai 
Cimpoi, a poetului Vasile Tărâțeanu, a poetului clujean Adrian Popescu și a 
scriitorului Nicolae Băciuț. 
 
Fragment din interviul cu Nicolae Băciuț  
din emisiunea ALB DE DUMINICĂ: 
 

 - Anunţăm moartea poetului Grigore Vieru. Oare ştim s-o anunţăm? 
Cum ar trebui să vorbim despre moartea poetului? 

-   Nu am moarte cu tine nimic. / Eu nici măcar nu te urăsc (...) Vei fi mare 
tu, / eu voi fi mic, / Dar numai din propria-mi viaţă trăuiesc. / Nu frică, nu 
teamă, ci milă te tine mi-i, / Că n-ai avut niciodată mamă, / Că n-ai avut 
niciodată copii... Nu pot vorbi despre Fratele Grigore (aşa ne apelam) la timpul 
trecut. Nu pot anunţa moartea lui Grigore Vieru, ci eternitatea lui. În momentul 
în care ne-am văzut prima dată la Târgu-Mureş cu Doina şi Ion Aldea 
Teodorovici, am stat toţi patru şi ne-am minunat în tipografie, la zeţărie, în faţa 
literelor din care se făcea pagina de revistă. Doina vedea pentru prima dată nişte 
litere care deveneau cuvinte scrise şi era uluită. Fratele Grigore o privea cu 
duioşie, ca pe un copil, neînţelegând cum a ajuns Doina la vârsta ei să nu fi 
intrat nicicând într-o tipografie. Au venit la Târgu-Mureş, pentru că locul acesta 
era pentru ei inima de ţară. Aşa au perceput-o  şi noi am bătut pentru ei până în 
marginile patriei de pământ ca o inimă...   

 Ne-am despărţit de Grigore Vieru la 1 Decembrie, la Alba-Iulia, anul 
trecut, cu o îmbrăţişare stinsă. Am spus atunci că mare-i Dumnezeu, dar eu nu 
cred că Grigore Vieru mai vine şi anul următor de ziua Marii Uniri la Alba-Iulia. 
Am simţit atunci că ceva se întâmplă cu fiinţa lui. Ştiam de cele două momente 
de cutremurare, când inima s-a luptat să trăiască, dar nu credeam că lui i se va 
întâmpla exact ceea ce s-a întâmplat cu Doina şi Ion Aldea Teodorovici. Parcă ar 
fi un blestem. Eu le spun nu simboluri, ci chiar mituri. Vor trece din simbol în 
mit toţi trei. Nu-i pot despărţi. Râdeam cu ei în ’90, când i-am întâlnit prima 
dată, că se purtau ca nişte paşoptişti. Erau luptători. Împreună au făcut ceea ce n-
au reuşit şi poate nu vor reuşi degrabă politicienii, să realizeze marea unire a 
limbii române. Prin ei, limba română a devenit coincidentă cu patria de pământ. 
Nu ştiu cum va arăta Basarabia fără Grigore Vieru. Nu vreau să recurg la 
metafore, dar Grigore Vieru e cel care ţinea cumpăna în echilibru între cele două 
maluri al Prutului. De-o parte Eminescu, de-o parte Grigore Vieru.  Spunea, nu o 
dată, că Eminescu e cerul, iar noi, ceilalţi, nişte păsări care zburăm în văzduhul 
de sub Eminescu. Grigore Vieru a murit de Eminescu. 
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- Simţea că face parte din cea mai tragică generaţie de scriitori. Dar, ne 
convingea: sufletul rănit naşte mărgărit... Cum să vorbim despre cartea 
dorurilor lui, despre cartea marelui vis, acela de Unire? 

- Să vorbim la timpul viitor. Ne-a lăsat o moştenire extraordinară. E o dulce 
povară moştenirea lui unionistă, chiar dacă amărăciunile lui din când în când îl 
făceau să strige că nu mai vrea unirea cu ţara. Va rămâne cel mai important 
stindard al Unirii Basarabiei cu ţara-mamă. A aşternut ceea ce în timp vor trebui 
să facă politicienii, fără încrâncenare şi fără spaime, să aducă acasă pământurile 
răpite. Atunci vom vorbi despre Fratele Grigore la timpul trecut. Nu există 
margine de vers sau spaţiu între versuri în care să nu palpite dorul de neam, de 
limbă şi visul de a ne reîntregi în hotarele noastre. 

- L-am întrebat care este cartea, dintre cele scrise cu atâta sfinţenie, pe 
care o strînge cel mai tare la piept, şi mi-a răspuns că este Abecedarul; 
Albinuţa mea... 

- Da, pentru că a fost o armă cu care limba străină de pe pământ basarabean 
a fost înfrântă. În copii şi-a investit toată speranţa. Cu Abecedarul lui Grigore 
Vieru s-a început lupta pentru unire în Basarabia. 

- Bate un clopot în zi de duminică... Se vindecă rănile în taină, cum scria 
Grigore Vieru. Caută, Nicolae Băciuţ, cuvântul prin care să încheiem această 
ediţie specială a emisiunii Vitralii. 

- M-ai rugat să spun cuvântul de încheiere al emisiunii. Am fugit să-aduc 
din maşină o pagină, după cum vezi e udă, pe care am scris, în bătaia zăpezii, un 
poem pentru Grigore Vieru, „Trecere”: N-am altă moarte – / asta-i moartea 
mea,  / cum e lumina / într-o stea, / întoarcere / făr-a pleca / şi pleoapă pe 
privirea ta. / N-am altă moarte – / asta-i moartea mea, / un colţ de cer, / un colţ 
de stea, / lumină / făr-a lumina. /  N-am altă moarte, / doar a mea, / ecou ’nainte 
/ de-a striga./ N-am altă   moarte - / asta-i moartea mea / şi doar în ea / voi 
învia. 

- Când rana în taină se vindecă… Moartea poetului sau o Sara pe deal? 
 

                                                         18 ianuarie 2009 
VALENTIN MARICA 

Scrisoare deschisă 
 

Către 
Consiliul Municipal Târgu-Mureş 
 

Având în vedere nevoia de recunoaştere a contribuţiei adusă la creşterea 
prestigiului cultural al municipiului Târgu-Mureş, vă solicităm aprobarea pentru 
amenajarea în piaţa din faţa Centrului de Cultură „Mihai Eminescu” din Târgu-
Mureş, a unui spaţiu memorial, Rotonda „Cenaculum”, care să includă 
amplasarea de busturi ale unor personalităţi importante mureşene sau care sunt 
legate prin activitatea lor de Târgu-Mureş, începând cu poetul Grigore Vieru, a 
cărui lucrare există deja, dintr-o donaţie. 
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Proiectul ar cuprinde, în primă instanţă, pe lângă bustul lui Grigore Vieru, 
amplasarea busturilor scriitorilor Nichita Stănescu, Romulus Guga, Vasile 
Netea, Ion Vlasiu, Serafim Duicu, Ion Fiscuteanu, Ovidiu Iuliu Moldovan, 
urmând ca busturile, amplasate de o parte şi de alta a statuii lui Mihai Eminescu 
să creeze un amfiteatru în aer liber, pentru manifestări culturale. 

Toate aceste personalităţi s-au remarcat nu doar în domeniul literaturii, ci şi 
în alte domenii ale culturii, remarcându-se şi în viaţa Cetăţii. 

Niciunul dintre aceştia nu mai este în viaţă, iar memoria lor trebuie cinstită 
şi pentru a oferi exemple, modele pentru generaţiile viitoare. 

Totodată, busturile acestora, lucrări de artă, vor spori patrimoniul 
municipiului, zestrea sa culturală. 

Amplasamentul pentru busturile acestor personalităţi va deveni şi loc de 
atracţie turistică, loc de pelerinaj, dar şi loc în care se vor desfăşura manifestări 
culturale. 

Datele biografice ale acestor personalităţi vor fi prezentate la momentul 
oportun. 

Proiectul tehnic îl vom prezenta spre avizare, după aprobarea amplasării. 
Vă mulţumim, 

Direcţia Judeţeană pentru Cltură Mureş, 
Director executiv, 

Nicolae Băciuţ 
 

Ploieşteanul Nichita Stănescu şi basarabeanul Grigore Vieru se vor 
întâlni, în bronz, la Târgu- Mureş. Cu... Eminescu... 

 Interviu cu scriitorul Nicolae Băciuţ 

 
R: -Ce mai este nou pe la Târgu Mureş, cu ce vă confruntaţi, care mai sunt 

succesele? 
N.B. – „Toate-s vechi şi nouă toate / Ce e rău şi ce e bine / Tu te-ntreabă şi 

socoate / Nu spera şi nu ai teamă...”  Noi rămânem, la Târgu-Mureş, ceea ce 
încercăm, unii dintre noi, să fim, un zid care se opune valurilor potrivnice 
mersului normal al vremurilor. Rămânem să redăm, după puterile noastre, 
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demnitate limbii şi respect faţă de ceea ce înseamnă „partea de cuvânt şi partea 
de pământ” a limbii române.  

Am făcut un pas foarte mare, eu aşa cred, deşi pare greu de imaginat pentru 
cei din afară, că, după aproape trei ani de solicitări, abia am reuşit să amplasăm, 
chiar dacă provizoriu în acel loc, un bust al lui Grigore Vieru. Pare de necrezut, 
dar chiar e o problemă la Târgu-Mureş să amplasezi statuia unui scriitor român. 

- De ce bustul lui Grigore Vieru la Târgu-Mureş? 
- Vieru poate să fie pus oriunde, orice loc din patria limbii române şi-l poate 

asuma, dar legătura lui Grigore Vieru cu Târgu-Mureşul e una specială, de aceea 
e motivat o dată în plus un bust Grigore Vieru la Târgu-Mureş. Grigore Vieru a 
venit des aici şi a fost primit cu mult entuziasm. La Târgu-Mureş a scris un un 
text fundamental, prin care defineşte Transilvania, aş spune la modul magistral: 
„Aici se păstrează în toate / Urmele lui Dumnezeu / Aici fratele e pururea frate / 
La uşor şi la greu // Aici e familia sfântă / Neuitaţi cei din mormânt / Aici de 
iubire se cântă şi totu-i legământ // Transilvania, Transilvania/ vatră caldă, 
luminoasă / Transilvania, Transilvania,  Vatră veche şi frumoasă”. Nimeni n-a 
definit mai frumos decât el Transilvania. 

Aceste versuri, scrise în 1991 la Târgu-Mureş, au fost puse pe muzică tot 
acolo, de Doina şi Ion Aldea Teodorovici. Şi piesa a fost înregistrată la Radio 
Târgu-Mureş. Aceasta, dacă vreţi argumente particulare pentru nevoia de 
Grigore Vieru la Târgu-Mureş în strălucirea bronzului. 

- Dar nu înţeleg de unde a apărut reticenţa autorităţilor? 
- Reticenţa este una pe care o ştim de mult, este de ordin etnic. Pentru a 

amplasa acest bust pe domeniul public, este nevoie de acordul Consiliului 
municipal şi unii de acolo nici nu vor să audă nimic despre ceea ce înseamnă 
pentru noi „sentimentul românesc al fiinţei”, iar alţii au ochelari de cal şi nu-şi 
mai văd decât propriile interese. 

- Românii sunt mai puţini în Consiliul municipal? 
- Nu, românii sunt majoritari, dar dacă nu ar fi fost cozi de topor, 

amplasarea statuii ar fi fost simplă. Un lucru firesc, într-o ţară normală, în care 
respectul pentru celălalt nu trebuie să fie facultativ. „Grigore Vieru nu dăunează 
grav sănătăţii culturale”, dacă e să-i liniştim pe cei încrâncenaţi în faţa valorilor 
culturii române. 

- Da, dar dăunează prostiei... 
- Dar prostia nu doare... Până la urmă am reuşit, cu concursul primarului 

Dorin Florea, să amplasăm provizoriu acest bust în faţa Centrului Cultural 
„Mihai Eminescu”, cu un înscris lângă bust: „Amplasat provizoriu până când 
consilierii vor vota un amplasament definitiv”. Am propus şi locaţia, într-un 
parc din apropiere, lângă statuia lui Eminescu. Vom face o rotondă pe care eu 
am numit-o „Cenaculum”, în care vor fi amplasate busturile scriitorului 
Romulus Guga, cărturarului Serafim Doicu, scriitorului, pictorului şi, sculptorul 
Ion Vlasiu, istoricului Vasile Netea, actorilor Ovidiu Iuliu Moldovan şi Ioan 
Fiscuteanu, scenografului Romulus Peneş. Aceştia ar fi într-o primă etapă. 



 127 

- Apoi? 
- Pentru că suntem la Vălenii de Munte, pot să vă spun că avem 

promisiunea preşedintelui CJ Prahova, dl. Mircea Cosma, de a ne dona un bust 
al lui Nichita Stănescu. Dacă acest lucru se va întâmpla, în 2014 vom amplasa la 
dreapta şi stânga statuii lui Eminescu, bustul lui Nichita Stănescu şi cel al lui 
Grigore Vieru. De fapt, şi bustul lui Vieru este tot o donaţie a CJ Alba, a 
preşedintelui Ion Dumitrel. Plimbându-ne în Alba Iulia, printr-un parc, pe Aleea 
Scriitorilor,  m-a impresionat bustul lui Vieru şi am spus că bine i-ar sta unuia şi 
la Târgu-Mureş. Şi dânsul mi-a răspuns prompt: „Nicio problemă, vă facem unul 
şi pentru Târgu-Mureş. Ca donaţie! Este opera sculptorului Romi Adam”. 

- Promisiunea inginerului Mircea Cosma a fost făcută acum, la Văleni? 
- Nu, în primăvară, la Festivalul „Nichita Stănescu” de la Ploieşti. Acum 

doar a întărit promisiunea. Un bust Nichita Stănescu e binevenit la Târgu-Mureş 
şi pentru că municipiul nostru e cam sărac în monumente de for public. 

Este adevărat, ne mândrim cu statuia lui Avram Iancu, opera lui Florin 
Codre, care cred că e cea mai frumoasă statuie a lui Avran Iancu din România. 
Mai există încă o statuie deosebită, cea a lui Emil Dandea, primul primar român 
al Târgu-Mureşului, din perioada interbelică. Între ele, tronează, în faţa 
prefecturii, Lupa Capitolina.  

E timpul să crească zestrea monumentelor de for public şi la Târgu-Mureş, 
fără atâtea piedici şi încrâncenări de tot felul! 

DANIEL MIHU 
 

Nicolae Băciuţ: „Speranţa nu moare ultima, pentru mine nu moare 
niciodată” 

 
La finalul celei de-a XXVII-a ediţii a Festivalului Internaţional de Poezie 
„Nichita Stănescu”, 2015, amplu la Plopeni, Ceptura şi Ploieşti, după cum se 
ştie, poetul basarabean Ion Hadârcă a primit Marele Premiu pentru Poezie, în 
cadrul unei ceremonii organizate la Teatrul „Toma Caragiu” din Ploieşti. 
Laureatul din acest an a fost prezentat de către poetul Nicolae Băciuţ - cel care a 
obţinut aceeaşi distincţie la ediţia anterioară a festivalului.  

* 
- În 2014 demaraseţi un proiect de amplasare a statuii lui Grigore Vieru la 

Târgu Mureş. S-a mai întâmplat ceva în realizarea lui? 
N.B. Da, s-a întâmplat. Adică ceea ce la un moment dat credeam că e o 

neinspirată şi nefericită atitudine a unor consilieri, s-a întâmplat să devină o 
realitate perpetuă. Îmi pare absolut de neînţeles că în 2015, într-o ţară 
europeană, să nu poţi amplasa într-un oraş bustul unui scriitor. 

-Care ar fi explicaţia? 
-E greu de explicat pe înţelesul celor care nu înţeleg ce înseamnă relaţii 

interumane într-o localitate în care etnicul este frate bun cu politicul. 
-Sunt şi consilieri români care refuză statuia lui Vieru? 
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-Deci, cum se întâmplă de obicei atunci când există o majoritate, aceasta e 
dislocată. Unii membri ai ei sunt momiţi, sunt cumpăraţi, iar cozile de topor 
strică echilibrul balanţei. Asta s-a întâmplat la Consiliul Local Târgu-Mureş, 
unde consilierii români, care sunt majoritari, nu au reuşit să obţină un vot pentru 
amplasarea bustului lui Grigore Vieru, chiar în condiţiile în care statuia este o 
donaţie şi există şi un proiect de amplasament. 

-Unde ar fi amplasamentul? 
-În faţa Centrului Cultural „Mihai Eminescu” din Târgu-Mureş există o 

statuie a poetului naţional, iar în gândirea mea, în solicitarea adresată C.L., am 
propus realizarea unei rotonde „Cenaclum”, care să includă în stânga şi în 
dreapta lui Eminescu câteva personalităţi ale vieţii culturale naţionale. 

-La ce statui v-aţi gândit? 
-Ar fi vorba de busturile lui Grigore Vieru, Nichita Stănescu şi, din cei din 

Târgu-Mureş, Romulus Guga, actorul Ion Fiscuteanu – singurul român 
nominalizat la premiul Oscar, apoi Ovidiu Iuliu Moldovan, scriitorul, pictorul şi 
sculptorul Ion Vlasiu şi mai sunt vreo 7-8 personalităţi care şi-ar fi regăsit locul 
acolo. Acesta ar fi un omagiu adus lor, totodată oferind şi modele culturale. 

-În acest context, era normal să fie criză de bronz şi nu de voinţă politică! 
-Problema în cazul Grigore Vieru n-ar fi trebuit să existe, întrucât bustul e 

donat. În cazul celorlalţi, există soluţii pentru că nu suntem atât de săraci încât să 
nu putem da din ce e al nostru tot pentru noi. Aceste busturi nu ar face decât să 
sporească patrimoniul nostru cultural. Plus că ar crea o ambianţă urbană propice 
promovării culturii. 

-Şanse mai sunt? 
-Eu am un alt principiu, diferit de al multora. Pentru mine speranţa nu 

moare ultima, ci speranţa nu moare niciodată. 
DANIEL MIHU 

 
GRIGORE VIERU – 80, LA TÂRGU-MUREŞ 

 

    
 

Grigore Vieru ar fi împlinit în 14 februarie 80 de ani. Ar fi putut cu 
adevărat să-i împlinească, să fie printre noi, şi să fie sărbătorit peste tot acolo 
unde s-a întins patria limbii române, bucurându-se că încă mai visăm să fie 
coincidente patria de pământ cu patria de cuvinte a limbii române. 
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Dar fiindcă Domnul l-a luat prea repede la el, ne-a lăsat nouă opera, pe care 
să i-o sărbătorim citindu-i-o în tot orizontul ei, dinspre abecedarul său liric şi 
până la tulburătoarele sale poeme dedicate mamei, ţării mamă, fraţilor săi de-un 
neam, cărora le-a trimis scrisoarea lui de dor: „Din Basarabia vă scriu,/ Dulci 
fraţi de dincolo de Prut./Vă scriu cum pot şi prea târziu,/Mi-e dor de voi şi vă 
sărut”. (Scrisoare din Basarabia) 

Grigore Vieru a iubit într-un fel aparte Transilvania, vorbind despre ea cum 
n-au făcut-o mulţi:”...Aici se păstrează în toate/ Urmele lui Dumnezeu,/ Aici 
fratele pururi e frate/ La uşor şi la greu. .../ Aici e familia sfântă,/ Neuitaţi cei din 
mormânt,/ Aici de iubire se cântă/ Şi totu-i legământ./ Transilvania, 
Transilvania, / Vatră caldă, luminoasă, / Ca litania, ca litania / De străveche şi 
frumoasă....” Erau aceste versuri începutul unui gând, din 1990, când intenţiona, 
împreună cu Doina şi Ion Aldea Teodorovici, să dedice fiecărei provincii 
româneşti câte un imn. Din păcate, cel dedicat Transilvaniei, a fost singurul, în 
1992 prăpădindu-se tragic cei doi, pe care Grigore Vieru îi considera şi „copiii 
săi spirituali”. 

Grigore Vieru avut mereu un o emoţie specială pentru Târgu-Mureş, unde a 
şi fost prezentat în premieră imnul celor trei: Doina, Ion şi Grigore. 

Grigore Vieru face parte din acea rară categorie de poeţi care scriu şi 
literatură şi fac şi istorie. 

Ne-am amintit de el la ceas aniversar la Târgu-Mureş, la Reghin, la 
Sighişoara... 

La Târgu-Mureş, am adus cu câţiva ani în urmă, printr-un gest fratern alba-
iulian, un bust în bronz şi tot de atunci aşteptăm „o minune pe lume”, ca această 
creaţie a artistului  Romi Adam să-şi găsească loc definitiv, mai aproape de 
Eminescu, în acel „Cenaculum” pe care l-am conceput, alături busturile altor 
nume importante ale culturii naţionale: Nichita Stănescu, Romulua Guga, 
Serafim Duicu, Ion Vlasiu, Vasile Netea, Ovidiu Iuliu Moldovan, Romulus 
Feneş, Ion Fiscutean, ... într-un firesc gest de respect şi preţuire a valorilor care 
definesc identitatea noastră culturală. 

Momentul omagial dedicat lui Grigore Vieru, la bustul din faţa Centrului 
Cultural "Mihai Eminescu" din Târgu-Mureş este ideea unor tineri care cred în 
istoria noastră şi în valorile neamului. E un semn bun, dătător de speranţe, că 
visul lui Grigore Vieru poate deveni cât mai curând realitate, că anul centenar al 
Marii Uniri ar putea găsi Basarabia întoarsă acasă. 

NICOLAE BĂCIUŢ 
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Grigore Vieru şi „Limba noastră cea română” 
 
                                                      Prof. Lazăr Lădariu – Târgu-Mureş 
 

„Văd poeţi ce-au scris o limbă, ca un fagure de miere” - scria Înaltul 
Domn al Poeziei şi al Limbii Româneşti, Mihai Eminescu, la 15 august 1870, în 
poezia „Epigonii”.  

 În ale noastre „cetăţi gânditoare” – spunea poetul-academician Nicolae 
Dabija, fratele nostru de peste acea „graniţă de apă” a Prutului, încă 
despărţitoare a fraţilor din cele două Românii -, „partea noastră de veşnicie este 
limba”.  

Iar printre poeţii de seamă, care „au scris o limbă ca un fagure de miere”, 
se situează, în această a noastră „Patrie de pământ şi de cuvinte”, la loc de seamă 
al celor aleşi, Grigore Vieru. 

Într-o sărbătoare a veşniciei pe pământul nostru străbun, românesc, de 
atâtea ori „frământat de lacrimi şi de sânge”, de vijeliile şi învolburările 
vremurilor, prin tot ce a scris, Grigore Vieru a considerat limba noastră, acea 
limbă sfântă, care „leagă, prin sânge, pământul de popor”. 

Citind şi ascultând versurile poeziei „Limba noastră cea română” sau cele 
din „În limba ta”, parcă auzi, din depărtări venind, glas de înger, într-un cântec 
de privighetoare, înălţându-se în puritatea lacrimii înmugurind cuvintele curate 
ale Patriei Eterne şi ale Limbii noastre strămoşeşti, cunoscute românului „De la 
Nistru pân’la Tisa”.  

Poezia lui Grigore Vieru a făcut şi face parte din rezistenţa Basarabiei - o 
Basarabie aflată, de la 1812 încoace (cu excepţia celor 22 de ani de unire cu 
România, din anul 1918 până în 1940 - când a fost, din nou, anexată de ruşi), 
sub cedare, acaparare, rapt, înstrăinare, din vremurile descrise şi de Dumitru 
Matcovschi, când „lacrima scăpată în priviri/ Pe loc şi arestată/ Şi dusă-n ocnă 
la Sibir,/ Acolo-n friguroasa zare”. 

Dacă noi, românii de dincoace de Prut, învăţam, sub dominaţia bolşevică 
a URSS, de după 23 august 1944, „limba rusă cântând”, ei, basarabenii, fraţii 
noştri de dincolo de Prut,  învăţau limba strămoşească plângând, iar Grigore 
Vieru îl citea pe Eminescu prin crăpătura unei bănci de la facultate!  

Poate că poezia „Limba noastră cea română” este tocmai un ecou al 
suferinţelor acelor vremuri: „Sărut vatra şi-al ei nume/ Care veşnic ne adună,/ 
Vatra ce-a născut pe lume/ Limba noastră cea română.// Cânt a Patriei fiinţă/ 
Şi-a ei rodnică ţărână/ Ce-a născut în suferinţă/ Limba noastră cea română.// 
Pre pământ străvechi şi magic/ Numai dânsa ni-i stăpână:/ Limba neamului 
meu dacic,/ Limba noastră cea română.// În al limbilor tezaur/ Pururea o să 
rămână/ Limba doinelor de aur,/ Limba noastră cea română.” 
 Cu acest gând înfrăţitor pentru toţi românii, al Limbii, ni se adresa 
Grigore Vieru: „Dragi fraţi de dincolo de Prut,/ Vă scriu cum pot şi prea 
târziu,/ Mi-e dor de voi şi vă sărut”. Ne scria de dincolo de apa despărţitoare, cu 
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toate opreliştile puse în cale, cu toată ura sovietică, în limba românească, 
strămoşească, luminând acea zare a începuturilor, parcă urcând din tainele 
adâncului.  
        Rouă în potirul Domnului, revărsare parcă din gât de vioară pe fruntea 
liniştii, curg, ca o miere binefăcătoare, versurile din poezia „În limba ta”: „În 
aceeaşi limbă/ Toată lumea plânge,/ În aceeaşi limbă/ Râde un pământ./ Ci doar 
în limba ta/ Durerea poţi s-o mângâi,/Iar bucuria/ S-o preschimbi în cânt.// În 
limba ta/Ţi-e dor de mama,/Şi vinul e mai vin,/ Şi prânzul e mai prânz./Şi doar 
în limba ta/Poţi râde singur,/Şi doar în limba ta/Te poţi opri din plâns.// Iar 
când nu poţi/ Nici plânge şi nici râde,/Când nu poţi mângâia/Şi nici cânta,/ Cu-
al tău pământ,/ Cu cerul tău în faţă,/Tu taci atuncea/ Tot în limba ta.” 

O poezie ca un testament, amintindu-ne de cel al lui Ienăchiţă Văcărescu, 
referitor la acea moştenire sacră privind „Creşterea limbii româneşti/ Şi-a patriei 
cinstire”. 

Pentru „creşterea limbii” şi „a patriei cinstire” a trăit, a scris, a suferit şi 
Orfeul din Pererita, cu versul lui românesc, vers ce cântă ca o tânguire de flaut.                   
Totul, printr-un mare sentiment de iubire, de patriotism şi naţionalism luminat, 
tradiţional românesc. „Patriotismul – spunea Alexandr  Soljeniţîn – este 
sentimentul de iubire, necesar şi statornic, faţă de ţară”.  

Cu fiecare poezie a lui Grigore Vieru , în faţă avem acel portret de Domn 
al Limbii, prin această „îndeletnicire vitală” care este scrisul în Limba română. 
Parcă toate cuvintele sunt învelite în parfum de tei, cu glas şoptit de floare, cu 
acea fascinaţie a exprimării lumii exterioare, fericit îmbinată cu lumea 
interioară. Aşa cum reiese şi din poezia „Maluri de Prut”: „Curge Prutul între 
noi şi plânge/ Că ni-i greu, şi lui la fel îi greu,/ La un val de apă, trei de sânge/ 
Bietul Prut uitat de Dumnezeu”. Doar la Grigore Vieru, în frumoase îmbinări 
lirice, apa Prutului e „apă-n ştreang”: „Curge Prutul între ţări române/ I se-aude 
plângerea-n Carpaţi,/ Olt şi Mureş sar ca să-l îngâne,/ Jiu şi Nistru, voi ce 
aşteptaţi?// Şi din cer întregul loc arată/ Ca un Rai însângerat la brâu,/ Vino, 
frate, să legăm odată/ Malurile tragicului râu!” 

Ce frumoasă, într-adevăr, limbă românească! Frumoasă, veche, a noastră 
limbă! Reciteşti tulburat versul „Ca un Rai însângerat la brâu”, ca o dureroasă 
redeschidere de rană veche, rană a trăirilor trecute, revenite în memoria 
întoarcerilor în timp. 

Apartenenţa la un spaţiu şi la un neam, la o credinţă străbună, la o istorie, 
nu poate fi concepută, la Grigore Vieru, fără acea apartenenţă la o limbă 
românească. Chiar şi cartea pentru copii, apărută la Chişinău, în anul 1990, se 
numeşte „Frumoasă-i limba noastră” – preluând titlul uneia dintre poezii: „Pe 
ramul verde tace/ O pasăre măiastră,/ Cu drag şi cu mirare/ Ascultă limba 
noastră.// De-ar spune şi cuvinte/ Când cântă la fereastră,/ Ea le-ar lua, ştiu 
bine,/ Din limba sfântă-a noastră”. 

Ne vom opri şi la poezia „Comoara”, din volumul „Hristos nu are nicio 
vină”, pentru a invoca, din nou, acea putere de a cuceri a versurilor, în măreţia 
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luminii, a graiului nostru dulce: „În hramul graiului mă rog,/ Duminica şi 
lunea,/ Avem o limbă şi un loc,/ Suntem în rând cu lumea./ Săracă nu-i, nici 
mititea,/ Cu deal frumos şi vale,/ Întregul cer încape-n ea/ Şi-ntreaga noastră 
jale.//...// Aud al toamnei veşted glas/ Şi vine bătrâneţea./ Copiii mei, în ea vă 
las,/ Păziţi-i frumuseţea!/ Păziţi al limbii sfânt poem,/ A ei mărgăritare,/ Căci 
mai de preţ averi n-avem,/ Nici altă apărare”. 

Peste tot, în versurile lui Grigore Vieru se simte mărturisirea acelei iubiri, 
prin limbajul interiorităţii, faţă de cuvântul românesc, prin distincţie, 
personalitate şi farmec aparte. Cuvintele sunt culese de pe fruntea Neamului, 
scrise pe albul zăpezilor, pe chipul noptatic al lunii, pe iubirile dintâi, pe izvorul 
gâlgâind, lăsându-ni-le nouă moştenire sfântă.  

Coloană a Infinitului fiinţei noastre naţionale, Limba are nevoie de aceste 
cuvinte.  

Garoafă roşie, de vorbe şi de cântec, la Grigore Vieru, Limba românească 
păşeşte  cu încălţări aurite prin dimineaţa de rouă a ierbii, ca o veşnicie a 
Neamului.  Creând în graiul acestui popor, „un şirag de piatră rară/ Pe moşie 
revărsată” (...), „limbă sfântă,/ Limba vechilor cazanii/ Care-o plâng şi care-o 
cântă/ Pe la vatra lor ţăranii”, cum scria Alexe Mateevici în poemul „Limba 
noastră”, Grigore Vieru, în frumosul Limbii române, se înclină în faţa 
înaintemergătorilor care „făceau valul să cânte” şi „puneau steaua să zboare”. 
„Acolo unde-s ‘nalţi stejari”, Grigore Vieru a preţuit „comoara în adâncuri 
înfundată” a Neamului, Limba românească, „grai al pâinii”, „şirag de piatră 
rară”. 

Luptător pentru idealul naţional, Poetul ne aduce, prin versurile lui, în 
rezistenţa memoriei, făclii vii ale trăirilor, prin preacuratul duh românesc. 
Citindu-i versurile, parcă auzi acea muzică a dăinuirii, a veşniciei. 

Ilustră figură a culturii noastre, Grigore Vieru reuşeşte să ne convingă că 
până şi tăcerea cântă în poeziile lui, creaţii ce se constituie în tot atâtea geniale 
amprente ale spiritulităţii româneşti.  

Dacă se spune că, faţă de înaintemergători, urmaşii trebuie să dovedească 
respect şi recunoştinţă, atunci, Grigore Vieru, care exclama: „Ca să fii român, 
trebuie să poţi!”, fără îndoială, a fost un Poet şi un Om deosebit.  

Recunoştinţa noastră-i veşnică! Orfeul basarabean de la Pererita, cel care 
a cântat mereu „Trei culori şi-o singură fiinţă/ Românească”, a fost, şi rămâne 
prin creaţia lui,  printre  acei „poeţi ce-au scris o limbă, ca un fagure de miere”! 
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       GÂNDURI ANIVERSARE: 80 DE ANI DE LA NAŞTEREA 
                              LUI GRIGORE VIERU 
                             
                                          Prof. dr. Nicolae Bucur-  Miercurea-Ciuc 
 
                        „Poezia mea vine din marea singurătate şi greaua suferinţă”                                                                                                                           
                                                                                                                     Grigore Vieru 
 
                       

 
 La 14 februarie anul acesta, poetul ar fi 
împlinit 80 de ani. La 18 ianuarie 2009 poetul şi 
apologetul limbii române s-a despărţit de noi, de 
toţi fraţii săi  de dincolo şi de dincoace de Prut. 

Din lăcaşul dumnezeiesc vorbele sale ne 
cuceresc şi la acest evenimet aniversar: 
„ O să spun să mă audă,/  Şi plin de floare 
pomul:/ Şi din mormânt voi spune/ Mulţimii 
adevărul.”  
 Verbul poetic este nemuritor!  
 După ce un poet moare, mult timp cuvintele 
îl caută pentru a învăţa din nou acel joc unic de-a 
absolutul. Se va reuşi oare vreodată ca prin poezie, 
omenirea şi lucrurile să devină o substanţă unică a 
iubirii?  

„Iubirea este singura dreptate pe lumea asta”.   Acest sentimet nobil i-a 
fos crezul artistic a lui Grigore Vieru, mărturisind că „adevărata şi marea iubire 
este o veşnică şi chinuitoare insomnie”. 

Adevărata religei a omului, gândea poetul, ar trebui să fie cea a 
poeziei. Pentru el poezia a însemnat puritate, extremă sensibilitate, deschidere 
sufletească, multă iubire pentru semeni, dragoste de patrie. 

Lectura şi rostirea poeziilor sale este o tăcere învinsă, o tăcere la început 
neliniştitoare, pentru că esenţele sunt molcom „tăinuite”, abia acestea 
descoperite, ne vom calma sau ne vom agita?! Şi da şi nu! Aşa-l percep pe 
Grigore Vieru. Limbajul lui este atât de natural, plin de smerenie, bunătate, 
lumină din lumina umanităţii. Adevărurile rostite sunt eterne şi suave, încărcate 
de acel nimb al frumuseţii, bogăţiei şi tainei limbii române, căreia poetul îi era 
atât de fidel. Când vorbim de  universul său liric nu putem să nu evidenţiem acea 
substrucţie bine legată, acele vertebre tari, ale unei atât de fragile, totuşi, fiinţe.  

Cărţile sale sunt destinate să supravieţuiască pentru că în ele ne regăsim, 
de la copii, la adulţi şi vârstnici. Acestea cuprind aspiraţiile şi idealurile 
generaţiilor, moştenirea şi credinţa strămoşilor noştri, pe care şi-a dorit să ne-o 
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împartă. Poet fructuos, mereu sensibil la freamătul şi zbuciumul timpului, 
incontestabil Grigore Vieru este poetul epocii noastre.  

Poezia Sa? Asemuiţi-o cu pomul roditor care-şi trimite spre Voi muguri şi 
flori – faceţi din ele poame şi împărţiţi-le la oameni, stoarceţi dulceaţa fructului 
şi daţi din licoare şi la alţii. Vreau să cred că aşa ceva şi-a dorit poetul înainte 
de-a se despărţii de noi.  

De la el aflăm că prin antologia care poartă titlul biblic – „Cât de 
frumoasă eşti!” şi-a îndeplinit acea nobilă şi cucernică datorie faţă de mama 
domniei sale, faţă de femeie, faţă de Limba Română. Cu toate că, „Limba 
Română la noi nu este altceva decât o candelă plăpândă” – cum va zice poetul. 
„Am iubit şi iubesc. De aceea n-am lâncezit şi mi-am păstrat vie respiraţia şi 
nădejdea în izbândă. Sunt deci un poet al iubirii, iar iubirea este a poeziei”.   

Pe piatra funerară comună pusă în 1993, pentru mama sa şi pentru el, sunt 
dăltuite de sculptorul Tudor Catarga, următoarele epitafuri: mamei – „Pierzând 
pe mama, îţi rămâne Patria, dar nu mai eşti copil” iar pentru sine – „Sunt 
iarba, mai simplu nu pot fi.” Sensul epitafului său, Grigore Vieru l-a explicat 
celor prezenţi: „A fi simplu nu este o treabă uşoară. A fi simplu înseamnă să 
mori câte puţin în fiecare zi, în numele celor mulţi, până când te preschimbi în 
iarbă. Iar mai simplu ca iarba ce poate fi?” 

  
La acestă aniversare să punem mâna pe cărţile sale şi să-i savurăm 

mireasma versurilor. A crede în cărţile poeţilor este o binefacere. Să ne oprim, 
un moment, la rândurile din finalul fructului poetic intitulat Doina. 

 
Ajuns-am a umbla mereu 
În braţe cu mormântul meu.  
Şi nu ştiu unde să-l mai pun  
Să am un somn mai lin, mai bun. 
Nici nu ştiu, iată, în chinul meu, 
De-am mai trăit! 
Vesteşte-L, mamă, pe Dumnezeu  
Că am murit! 
                                                                   
Cel plecat acum şase ani la întâlnirea cu moartea, pe mulţi dintre noi ne-a 

trezit la adevărata viaţă. Azi îl vedem şi-l simţim ca niciodată pe cel răsărit ca 
poet din frumuseţea, bogăţia şi tainele Limbii Române, căreia i-a rămas 
îndatorat până la capătul vieţii.  

 
                                              *     *     *                                                                           

 
„My poem comes from profound loneliness and intense suffering.” 

Grigore Vieru 
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For Grigore Vieru poetry meant purity, extreme sensitivity, spiritual 
unfolding, much love for his fellow-men, and for his homeland. 

Reading and reciting his poems means the conquest of silence, that silence 
which is unsettling at the beginning, because the essentials are quietly hidden; 
will their discovery calm or upset us? Both yes and no! This is how I perceive 
Grigore Vieru. His discourse is so natural, full of modesty, kindness, light from 
the light of humanity. The truths uttered are eternal and delicate, loaded with 
that glory of  beauty and  mistery of the Romanian language to which the author  
was so faithful. 

His books are doomed to survive because we can find ourselves in them, 
from children to adults and elderly. They comprise the aspirations  and the ideals 
of  generations, and the faith of our ancestors that he wanted to share with us. A 
prolific poet, always sensitive to the sounds and turmoil of  time, Grigore Vieru 
is incontestably the poet of our era. 
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IN MEMORIAM: INTERVIU CU POETUL GRIGORE VIERU-
APOLOGETUL ŞI MĂRTURISITORUL –  

„Poezia mea vine din marea singurătate şi greaua suferinţă"... 
 

                                              Dr. Stelian Gomboş- Bucureşti 
 
 L-am petrecut în urmă cu cinci ani, spre dumnezeieştile lăcaşuri, pe poetul 
şi mărturisitorul ori apologetul limbii române pentru fraţii de dincolo şi de 
dincoace de Prut – Grigore Vieru – cel care s-a săvârşit în urma unui năprasnic 
accident în apropiere de Chişinău, la întoarcerea de la comemorarea 
“Luceafărului poeziei româneşti” la Cahul – în ziua sa de pomenire a 159 de ani 
de la naşterea sa în această lume, adică la 15 Ianuarie 2009. Aşadar, Grigore 
Vieru s-a săvârşit atunci când se afla în misiunea sa nobilă – de mărturisitor şi 
apărător al culturii, civilizaţiei, spiritualităţii şi mai ales, al limbii române – prin 
comemorarea simbolului ei – Poetul Mihai Eminescu – pe care, potrivit 
mărturisirii sale, i-a studiat opera şi l-a (re)cunoscut abia în anii studenţiei, căci 
aşa erau vremurile... Probabil nimic întâmplător, numai că noi, cei rămaşi aici, 
jos, am mai fi avut nevoie, şi încă una foarte mare, de Grigore Vieru, însă avem 
nădejdea şi convingerea că el va (supra)veghea şi de acolo, de sus, la bunul mers 
şi îndeosebi, la apărarea limbii române – cea atât de contestată ori de blamată 
prin unele locuri!... Drept mărturie că am avut marele privilegiu de a-l cunoaşte 
şi preţui, redăm, în cele urmează, interviul făcut cu el – Poetul Grigore Vieru – 
la întâlnirea noastră de la Chişinău, din toamna anului 2002... 

- Stelian Gomboş: Domnule Grigore Vieru, cum aţi descoperit poezia, 
cum aţi început să scrieţi? 

- Grigore Vieru: Mi-este teamă că o să  repet nişte lucruri. Am mai fost 
întrebat, inclusiv de copii, de unde vine poezia mea, şi am răspuns de fiecare 
dată că din suferinţă şi singurătate. Eu am trecut prin suferinţă şi singurătate din 
copilărie. Sunt născut în anul 1935, iar în anii 1946-47 noi am trecut prin mari 
încercări, noi, românii din Basarabia. A fost o mare secetă, o mare foamete, când 
au murit mai mulţi decât în război. Dar acea foamete a fost programată, 
organizată. A fost, într-adevăr, o mare secetă, dar fiecare ţăran avea în pod o 
rezervă de porumb, de grâuşor, de fasole. Eu sunt fecior de plugari, ţin minte 
anii aceia. Dar şi noi, cu toate că mama era văduvă de război, aveam în pod nişte 
rezerve. N-ar fi trebuit să moară nici un suflet, cu toată seceta, căci şi cei mai 
sărăcuţi mai aveau ceva rezerve. Dar au venit păgânii şi ne-au măturat podul. 
Chiar şi la noi, cu tot că mama era văduvă de război, au urcat şi ne-au măturat 
podul şi nu ne-au lăsat nici un grăunte. De aceea, au murit mai mulţi ca în 
război. Ţin minte că mama pleca la Cernăuţi - eu sunt născut în preajma 
Cernăuţiului - pleca în căutarea unui pumn de făină, de grăunţe, scotea din casă 
ce mai putea să aibă o văduvă, un covoraş, nişte lăicere, ca să le vândă la 
Cernăuţi, ca să ia ceva de mâncare pentru mine, că eram mic, şi surioara mea, 
mai mare decât mine. Se întorcea după două-trei zile de la Cernăuţi, unde pleca 
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cu soră-mea, iar eu rămâneam singur în casă, iar eu, bolnav fiind şi înfricoşat, 
fiindcă auzeam că mănâncă om pe om de foame, nu mai puteam să dorm şi în 
acea singurătate a mea, noaptea, îmi spuneam poveşti. Dar eu nu ştiam multe 
poveşti, pentru că bunicii şi părinţii mei nu ştiau multe poveşti şi nici nu aveau 
timp să ni le spună, şi-mi spuneam Capra cu trei iezi, singura poveste pe care o 
ştiam în copilăria mea. Dar o spuneam numai până vine lupul la uşă, la fereastră, 
fiindcă mai departe mă temeam s-a spun, şi mi-o repetam de mai multe ori. 

Şi-atunci începeam să-mi fac poveştile mele, aşa cum putea un copil să şi 
le facă. Şi-atunci, în nopţile acelea de singurătate, am compus primele versuri. O 
aşteptam pe mama şi spuneam „Vino tu, vino tu", şi-mi părea că vine, apărea 
chipul ei şi eu spuneam „Nu te du, nu te du". Acestea erau primele mele versuri 
pe care le-am scris în 1946, aşteptând-o pe mama. Deci, poezia mea vine de-
acolo, din mare singurătate şi din mare suferinţă. Şi, de altfel, tot de-acolo vine 
şi azi poezia mea. 

Marea poezie românească am descoperit-o nu la şcoală, pentru că ea era 
interzisă, ci din proverbele noastre, care nu puteau fi interzise, din cântecele 
noastre populare, care le auzeam pe la şezătorile noastre la care mergeam cu 
soră-mea, din ghicitorile noastre, în ele am descoperit marea poezie română, fără 
să ştiu că aceasta este poezia noastră, poezia română. Proverbele, ghicitorile 
noastre sunt fără egal pe faţa pământului. Eu studiez folclorul poetic al lumii de 
zeci de ani, am o pasiune pentru folclorul planetar şi trebuie să spun şi nu cred 
că exagerez, folclorul nostru este poetic, este fără egal. 
- Întrebare: Căutările în poezie suportă rătăciri. Mânuirea cuvântului este şi 
mântuirea cuvântului. Care au fost   rătăcirile   poeziei dumneavoastră? 
- Răspuns: Eu îndrăznesc să spun că nu am rătăcit în poezia mea. Eu nu am avut 
o bună pregătire naţională, ca să zicem aşa, în şcoală, dar am avut o foarte bună 
pregătire... nu ştiu cum să spun... ajută-mă dumneata... 

- Stelian Gomboş: ...instinctivă?... 
- Grigore Vieru: ...instinctivă, dacă este bine aşa. Deci, dragostea mea 

pentru cuvântul românesc, pentru cântecul nostru, pentru tot ce este naţional, am 
moştenit prin instinct. Mie nu mi-a spus nimeni la şcoală că sunt român, că 
vorbesc limba română. Din contră, ei mi-au  spus că  nu  sunt român, căci 
vorbesc altă  limbă, cea moldovenească, dar instinctiv, strigătul sângelui mi-a 
spus că eu vorbesc limba română. Şi-atunci când am greşit, mai exact, se crede 
că am greşit, cred unii tineri de-aici de la noi, artişti, poeţi şi, din păcate, şi din 
ţară, cred că am greşit, îi asigur că nu am greşit. Eu, cum să spun, am încercat să 
fiu diplomat, deşi vocaţia mea nu a fost de diplomat. Eu ştiam că un cântec 
frumos despre limbă, pe care l-am scris în anii bolşevici, un poem frumos despre 
tricolor, despre neamul nostru, nu va trece dacă nu voi scrie o strofă, două, trei, 
despre Lenin. Nu scriam din rătăcire un astfel de poem, dar ştiam că dacă nu 
scriu o astfel de strofă despre Lenin, (despre partid nu am scris niciodată), cartea 
mea nu va trece. Şi eu ştiam foarte bine că cititorul cuminte, frumos şi înţelept, 
va trece peste strofa asta şi va găsi în întreaga carte nişte versuri creştineşti - nu 



 138 

zic geniale, nu zic frumoase - despre mama, despre pământul nostru, despre 
limba română pe care eu niciodată nu am numit-o limbă moldovenească. 

Am scris foarte multe poeme şi cântece dedicate limbii noastre. Nu 
puteam s-o numesc limbă română, dar n-am numit-o nici limbă moldovenească. 
Răsfoiţi întreaga mea creaţie şi nu veţi găsi nici un poem în care să fi cântat 
limba moldovenească. Ştiam că poemele acestea vor ajuta neamul meu în 
această margine de ţară, poporul, şi-mi vine să cred căci chiar l-au ajutat. Chiar 
în lumea aceasta pe care o vedeţi la această sărbătoare (la care am participat 
împreună la Chişinău), rătăcită, într-un fel, veţi găsi şi foarte mulţi români 
frumoşi, care, deşi au fost educaţi în limbă de lemn, au crezut în poezia noastră. 
- Întrebare: Cum a fost întâlnirea cu poezia română, când Prutul n-a mai putut fi 
menţinut de alţii drept graniţă între fraţi? 
- Răspuns: Cu poezia română m-am întâlnit fără să ştiu că mă întâlnesc cu 
poezia română, prin istoria noastră, prin proverbele noastre, prin cântecul pe 
care-l cânta mama, îl cânta tata, dar mai târziu, după dezgheţul hrusciovist, m-
am întâlnit în primul rând prin poetul nepereche, Eminescu, prin Alecsandri, 
prin anii '57, '58, când ajunseseră la noi în   Basarabia într-un mod selectiv. Din 
Eminescu, Împărat şi   proletar, Somnoroase păsărele, dar eram totuşi fericiţi, 
înţelegi, căci auzeam limba noastră adevărată, frumoasă, muzicalitatea 
cuvântului nostru, şi eram fericiţi că cunoaştem măcar atât. Pe urmă, desigur că 
au fost editaţi toţi clasicii noştri din Moldova şi i-am studiat în ultimii ani la 
facultate. Apoi, sigur că am cunoscut şi poezia lui Blaga, care a venit mai tâziu 
în Basarabia, apoi şi a lui Arghezi. 

Dar m-am întâlnit cu poezia română şi prin poezia generaţiei de aur a lui 
Nichita, a lui Labiş şi Nichita Stănescu. Prin a lui Sorescu, Ioan Alexandru, 
Tomozei, Păunescu, Constanţa Buzea, Gabriela Melinescu. Repet, eu am răsărit 
ca poet din marea poezie română. Ţara are o mare poezie, eu o cunosc bine, şi aş 
vrea să cred că poezia română este una din cele mai originale şi mai variate şi 
mai frumoase la ora actuală. Poate că numai poezia ţărilor latino-americane se 
ridică la nivelul poeziei române. 
- Întrebare: Alături de care poeţi români de peste Prut vă simţiţi mai apropiat? 
- Răspuns: De poeţii care au venit şi ei din suferinţă. De Goga şi Bacovia. Iar ca 
expresie poetică sunt şi eu poet al timpului pe care îl trăim şi nu mă pot 
desprinde de acesta, ca expresie, deci, cred că aş veni tot din Bacovia, dar şi din 
Blaga, Stănescu, Sorescu şi din Păunescu, care este un mare poet, vă rog să 
reţineţi aceasta, dincolo de unele poeme de-ale lui de ocazie, din care are 
destule, după cum bine ştiţi. Dar dacă   dăm deoparte zgura poetică păunesciană 
şi lăsăm numai poezia lui autentică din cărţile lui atât de voluminoase, ca să zic 
aşa, aş putea selecta un singur volum, aşa cum pricep eu poezia, un volum de o 
sută de poeme, cu care l-aş aşeza pe Păunescu alături de cei mai mari poeţi ai 
noştri. Deci, se crede greşit, nu greşit, dacă s-ar crede greşit nu m-ar supăra, dar 
unii poeţi şi unii critici literari de dincolo de Prut, din ţara noastră, spun că eu 
sunt un poet vetust, paşoptist. Sunt nişte minciuni şi ei ştiu că spun minciuni şi 
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asta mă supără cel mai mult. Eu am spus că eu vin din tradiţia noastră folclorică 
şi clasică, dar eu sunt un poet modern, ca expresie şi ca simţire. Şi, ca exemplu, 
dacă nu vă supăraţi, vă spun un poem din două strofe, pe care l-am scris nu azi, 
ci pe la începutul anilor şaptezeci, în urmă deci cu treizeci de ani, şi care se 
numeşte Făptura Mamei: 
“Uşoară, maică, uşoară 
 C-ai putea să mergi călcând 
 Pe seminţele ce zboară 
 între ceruri şi pământ! 
în priviri c-un fel de teamă, 
Fericită totuşi eşti – 
Iarba ştie cum te cheamă, 
Steaua ştie ce gândeşti”. 

-  Stelian Gomboş: Se vorbeşte mult în ultima perioadă de recuperare şi 
integrare a poeziei din Basarabia. Cum vedeţi dumneavoastră strategia acestei 
integrări? 

-  Grigore Vieru: Eu o văd foarte simplu, din punctul meu de vedere, şi 
poate primitiv. Aşa ar putea să creadă unii - primitiv. Ce se întâmplă cu scriitorii 
români din Basarabia? Unii cred că, dacă au fost editaţi dincolo de Prut, la 
Bucureşti, la Iaşi, la Craiova, la Cluj, la Oradea, la Târgu-Mureş ori la 
Timişoara, s-au integrat în literatura română. După mine, cred că este o mare 
greşeală. Şi v-o spune un poet care este poate cel mai editat dincolo de Prut. 
Aproape toate cărţile mele au fost editate în ţară, însă eu nu mă pot bucura. Mă 
bucur, bineînţeles, că am fost editat, însă bucuria mea nu este deplină. Căci eu 
ştiu că deşi sunt în literatura română nu m-am integrat, totuşi, în literatura 
română, pentru că nu s-a integrat şi lumea aceasta rătăcită. Basarabia nu s-a 
integrat însă şi nu este vina ei. Şi, deci, eu, fără ea, fără lumea asta, aşa cum este 
ea, rătăcită, Basarabia, eu nu mă pot considera deplin integrat. 

Mă bucur însă, frate dragă, c-au venit şi timpuri când uite, stăm aici şi 
poate că este şi altcineva prin preajmă care ne înregistrează, dar nu-mi mai este 
frică, nu-mi mai este teamă şi asta mă bucură cel mai mult. Că ne putem întâlni, 
că trecem vama, chiar dacă uneori nu prea uşor, dar aţi ajuns aici la noi şi noi 
putem sta de vorbă şi lucrul cel mai important pe care trebuie să-l ştie românii, şi 
cei de-aici şi cei de dincolo de Prut, este că istoria nu se mai poate da înapoi. 
Din momentul în care vom şti că istoria nu mai poate fi întoarsă, va fi bine în 
Ţara Românească. Deci, cu răbdare, cu înţelepciune, să facem lucrul pe care nu 
am putut să-l facem în timpurile acelea draconice, satanice. Deci, eu sunt 
optimist, foarte optimist, deşi se spune că, mă rog, graniţa va fi întărită la Prut, 
vor fi nişte vize, dar eu ştiu că comunismul, bolşevismul nu mai poate reînvia, 
imperiul nu mai poate reînvia, cu toate tancurile lui, cu toate rachetele lui. Şi eu 
cred că voi apuca vremurile când vom fi împreună noi, românii de pe ambele 
maluri ale Prutului, vom fi împreună cu adevărat. 
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- Stelian Gomboş: Dincolo de optimismul poetului, să acceptăm şi 
vizionarismul său. Avem o patrie de cuvinte întreagă. Când credeţi că am putea 
avea şi o patrie de pământ întreagă? 

- Grigore Vieru: Deci, vă pot spune. Eu sunt autorul mai multor cărţi de 
versuri pentru copii şi al unor manuale pentru copii. Am fost la multe întâlniri cu 
copii din clasele primare, din gimnaziu, din licee şi, când intru, de pildă, în sala 
de clasă, la clasa întâi, prima întrebare pe care o pun copiilor este întrebarea „Ce 
limbă vorbiţi, copii, moldovenească sau română?" Copiii îmi răspund în cor: 
„Limba română". Apoi: „Copii, ce sunteţi, moldoveni sau români?" Copilaşii 
îmi răspund în cor: „Români!" Deci ei au la ora actuală şapte anişori. Când vor 
absolvi liceul, se vor trezi chiar cu totul, vor avea optsprezece ani, ei vor fi în 
România întreagă, vor realiza ceea ce n-am realizat noi, cei înfricoşaţi, rătăciţi, 
înfricoşaţi de Siberii şi de toate. Repet, mersul istoriei nu mai poate fi întors şi 
vom veni spre ţară, dar şi ţara trebuie să vină spre noi, să  ne înţeleagă, să nu ne 
jignească. Mulţi români din ţară, care nu ne cunosc suferinţa, ne fac ba ruşi, ba 
kaghebişti, ba cutare. Să nu uite că suntem români şi am trecut prin mari 
suferinţi. Basarabia este un copil cu inima în afara pieptului. Am văzut un film 
documentar despre un copil care s-a născut cu inima în afara pieptului, iar nişte 
mâini de aur ale unor chirurgi au reuşit să pună inima la locul ei. Asta este şi 
Basarabia, un   prunc cu inima în afara pieptului. Inima Basarabiei trebuie pusă 
la locul ei. Locul ei este limba română, este istoria română, credinţa 
strămoşească. Şi lucrul acesta îl putem face numai împreună, în primul rând 
românii din ţară şi apoi românii de-aici. 
 Acum, în încheiere, vreau să subliniez că eu personal, mă simt foarte 
împlinit şi onorat pentru faptul că am avut fericitul prilej şi marea şansă de a-l 
întâlni şi (de) a-l cunoaşte pe Grigore Vieru Poetul – mare personalitate a 
culturii şi spiritualităţii noastre româneşti şi nu numai, având convingerea şi 
nădejdea că vom şti cu toţii pe mai departe, să ne cinstim înaintaşii, potrivit 
meritelor şi vredniciilor fiecăruia, cu toate că în aceste vremuri, preţuim mai 
mult pe alţii de oriunde şi de aiurea, căci ni se par a fi mai exotici, mai 
spectaculoşi, mai senzaţionali!... Însă, rămânem convinşi de faptul că ce este 
nobil rămâne iar ce este ieftin, apune!...       
 Aşadar, cei alungaţi din turnurile babilonice ale acestei lumi, pot bate 
acum la porţile cetăţii noului Ierusalim – cel bisericesc şi ceresc, ce „nu are 
trebuinţă de soare, nici de lună, ca să o lumineze, căci slava lui Dumnezeu a 
luminat-o, făclia ei fiind Mielul” (Apoc. 21, 23). Lucrarea aceasta scriitoricească 
şi cărturărească ce rămâne în urma autorului simbol şi poet, cu alte cuvinte, va fi 
pe mai departe, una de referinţă în domeniul istoriei culturii, limbii, literaturii şi 
a spiritualităţii noastre autentice, care ar trebui să se afle la îndemâna tuturor 
celor ce rămânem convinşi de faptul că: noi, locului ne ţinem, cum  am fost, aşa 
rămânem!...       
                                  Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească! 

Veşnică să-i fie pomenirea şi amintirea! Amin! 
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AFORISTICA ÎN OPERA LUI GRIGORE VIERU 
 

,,Caut cuvântul pentru că nu mai am nimic de găsit altceva  
în lumea asta afară de iubirea lui”  

Grigore Vieru 
 

                                                         Conf. univ. dr. Ştefan Vodă- Constanţa 
 
     Grigore Vieru a devenit cunoscut mai ales prin poeziile sale – ca hrană vitală 
necesară  sufletului omenesc pentru dăinuirea a tot ceea ce este frumos în viaţă. 
Tematica poeziilor sale este foarte diversificată, dar predominante sunt temele 
legate de: Mamă, Patrie, Istorie, Limba Română, Neam etc. 
     Nichita Stănescu îl numea: ,, ... un mare şi adevărat poet ...”, iar Zoe 
Dumitrescu – Buşulenga afirma că: ,, Grigore Vieru are un destin impresionant 
în ciuda simplităţii aparente a versului de o mare accesibilitate şi a temelor 
generale, nu foarte numeroase”.130  
     Creaţiei poetice a lui Grigore Vieru îi sunt dedicate o serie de monografii, 
studii critice şi multe articole, apărute în presa din Republica Moldova şi din 
România. Printre autorii unor studii de amploare se numără: Mihai Cimpoi, 
Theodor Codreanu, Constantin Ciopraga, Mihail Dolgan, Adrian Dinu Rachieru, 
Victor Crăciun, Andrei Strâmbeanu, Mihai Ungheanu, Veronica Postolachi 
ş.a.131  
     În opinia lui Eugen Simion, Grigore Vieru ,, ... a devenit de mulţi ani un 
simbol al încercării de renaştere spirituală şi naţională în Basarabia postbelică. 
Păstrând proporţiile, el şi generaţia sa reprezintă pentru această provincie 
românească năpăstuită mereu de istorie, ceea ce a fost, la începutul secolului, 
generaţia lui Goga pentru Transilvania”.132  
     În Prefaţa la volumul ,, Văd şi mărturisesc”, Mihai Ungheanu afirma că: ,,În 
literatura română postbelică, Grigore Vieru este mesagerul Basarabiei 
victimizate. Prin el s-a aflat că lumea românească dintre Prut şi Nistru, intrată 
sub ocupaţie sovietică, n-a sucombat, continuând să-şi vorbească limba şi să 
scrie în româneşte”.133  
     Într-un amplu studiu despre opera lui Grigore Vieru, cercetătorul Theodor 
Codreanu subliniază faptul că poetul basarabean: ,, ... nu s-a mulţumit doar cu a 
fi un rezistent prin cultura limbii şi a poeziei sau un tribun în confruntarea cu 
imperiul. Există o postură de ,,gânditor” a lui Vieru, scormonitor al cauzelor 
subistorei poporului său, postură care aproape că nu a atras atenţia criticilor 
până azi, deşi unele constatări accidentale au existat”.134  
                                                
130  Grigore Vieru, Taina care mă apără, opera poetică, ediţie critică, Princeps Edit, Iaşi, 2008,  coperta  
IV. 
131  O parte din studiile acestor autori sunt publicate în volumul Taina care mă apără... 
132  Eugen Simion, Scriitori români de azi, vol. III, David*Litera,”, Bucureşti-Chişinău, 1998, p. 188 
133  Grigore Vieru, Văd şi mărturisesc, Versuri, aforisme şi confesiuni, Editura  ,,Minerva”, Bucureşti, 
1996, p. V. 
134  Theodor Codreanu, Duminica mare a lui Grigore Vieru, în volumul Taina care mă apără.... p. 492. 
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     Citindu-i opera, se poate constata că Grigore Vieru îşi transmite propriile 
cugetări, gânduri şi meditaţii, însoţindu-le cu gingăşia sentimentelor sale. 
Personalitatea literară a poetului a evoluat printr-o legătură structurală cu 
folclorul, cu tradiţiile legate de universul satului basarabean – aspecte reliefate 
în multe din scrierile sale, caracterizate printr-o largă diversitate tematică. 
     În literatura română, au existat de-a lungul timpului, numeroşi cercetători 
preocupaţi de culegerea şi valorificarea creaţiilor populare, transmise pe cale 
orală,creaţii ce au constituit sursa de bază pentru proverbe, zicători şi alte forme 
cu conţinut aforistic. Mediul sătesc a constituit de-a lungul timpului depozitarul 
unor neîntrecute producţii spirituale, ca o chintesenţă de înţelepciune, ce derivă 
dintr-o îndelungată experienţă de viaţă. 
     Renumitul critic şi istoric literar Mihai Cimpoi, remarca faptul că: ,, Grigore 
Vieru a avut  mereu cultul Folclorului, vâzând în creaţia poporului nostru 
frumuseţi nepieritoare de o nobilă modernitate.”135 
     Pentru Grigore Vieru folclorul reprezintă una din principalele resurse pentru 
proverbe. Într-unul din interviurile date, el afirma cu încântare: ,, Abia acum 
descopăr frumuseţea artistică irepetabilă, bogăţia de idei, filosofia folclorului 
nostru. Proverbele sunt, după mine, partea cea mai scăpărătoare – cremenea 
unei limbi sănătoase. Ele sunt ca ţăranul pe deal care, ţinând coarnele plugului 
cu o mână, scrie filosofie, din mers, cu cealaltă.”136 
     O amplă abordare despre aforismele lui Grigore Vieru o întâlnim la Mihail 
Dolgan, care, în studiul intitulat ,,Aforismele în gândirea poetică a lui Grigore 
Vieru sau setea de înţelepciune existenţială”, publicat la Chişinău în 2003, 
menţiona că: ,,Un alt aspect cu totul particular al creaţiei lui Grigore Vieru este 
aforistica, de asemenea trecut cu vederea de către critici şi de către cititori”, ... 
cu toate că tocmai prin aceste aforisme  ,,... autorul îşi manifestă plenar 
înţelepciunea sa scăpărătoare şi puterea de gândire filozofică asupra condiţiei 
noastre existenţiale, sociale, moral-etice, spirituale etc.”137   
     În lucrarea noastră, încercăm să scoatem în evidenţă unele particularităţi ale 
aforismelor lui Grigore Vieru şi să alcătuim o clasificare tematică a acestora. 
Pentru exemplificări, am folosit aforismele publicate în volumul ,,Taina care 
mă apără” ( în care sunt publicate cca. 1200 de aforisme ) 138, precum şi cele 
publicate în volumul ,,Văd şi mărturisesc”.139  
     Plecând de la definiţia aforismului ca fiind : ,, o formulă lapidară, conţinând 
o cugetare sau un gând adânc; maximă, sentinţă, (cf. NODEX, 2002), sau ca: ,, 
propoziţie sau frază care redă concis şi expresiv un adevăr sau o opinie despre 
viaţă...” ( cf. NDU al limbii române, 2008 ), apreciem că aforismele lui Grigore 

                                                
135  Mihai Cimpoi, Medalion, în: Grigore Vieru, Văd şi mărturisesc, versuri, aforisme, confesiuni, Editura ,, 
Minerva”, Bucureşti, 1996, p. 267 
136  Fănuş Băileştenu, Grigore Vieru – Poetul, în volumul Taina care mă apără ... , p.667-668. 
137  Mihail Dolgan,  în volumul Taina care mă apără ...,  p. 546. 
138  Grigore Vieru, Mişcare în infinit. Aforisme, în volumul Taina care mă apără ..., Princeps Edit, Iaşi, 
2008, p. 371-438. 
139  Grigore Vieru, Văd şi mărturisesc, Editura ,,Minerva”, Bucureşti, 1996, p. 211-241. 
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Vieru întrunesc toate condiţiile lingvistice şi stilistice specifice creaţiilor 
paremiologice, luate în ansamblu, despre care Tudor Vianu afirma că acestea ,,... 
sunt capabile să aducă o lumină într-un punct oarecare al moralei, al esteticii, 
al filozofiei generale, înzestrate cu puterea de a trezi şi de a îmbogăţi mintea 
omului şi de a orienta conduita lui...”140  
     Având ca sursă fapte reale din domeniul vieţii materiale, sociale şi politice, 
aforismele contribuie la îmbogăţirea limbii, ca produs al colectivităţii, ca izvor 
primordial pentru cunoaşterea istoriei, a disponibilităţilor intelectuale, spirituale 
şi afective ale celor care o întrebuinţează şi o modelează. Ele au primit o largă 
răspândire, instalându-se temeinic în vocabularul obişnuit al vorbitorilor şi, după 
cum remarca I. Berg: ,,Expresiile şi cugetările ar putea fi asemuite cu colivii de 
aur pentru păsările măiestre ale înţelepciunii şi simţirii omeneşti”.141 
     Aforismele lui Grigore Vieru se caracterizează printr-o diversitate tematică, 
plecând de la cunoaşterea realului apropiat, cel trăit, filtrat prin propria 
concepţie şi experienţă de viaţă, ele constituindu-se într-o chintesenţă de valori 
etico-morale. Din punct de vedere structural, aforismele poetului basarabean se 
încadrează, în general, în tipologia construcţiilor paremiologice ca ,,formule 
lapidare, conţinând o cugetare sau un gând adânc...”, numai că o mare parte 
dintre acestea reprezintă construcţii sintactice ample cu argumentări şi explicaţii 
în redarea propriilor cugetări. De fapt, autorul argumentează acest mod de 
exprimare, afirmând că: ,,Nu se poate odată şi somn lung şi aforism scurt”.El 
este, aşadar, adeptul aforismului ce conţine elemente explicative, care vin în 
sprijinul ideii centrale, al sensului major desprins din respectivul aforism. Cu 
toate acestea, multe din aforismele lui Grigore Vieru au o structură simplă, fiind 
redate sub forma unei definiţii, de exemplu: 
       Adevărul este bătălia pierdută care continuă să lupte. 
       Limba este cea mai mare dreptate, pe care poporul şi-a făcut-o sieşi. 
       Furtuna este marea în care se scaldă muntele. 
       Cugetarea este măduva de foc a unui fulger care străpunge bezna. 
       Limba este stăpâna noastră, iar nu noi stăpânii limbii. 
 
     Referindu-se la tipologia proverbelor şi zicătorilor, Stelian Dumistrăcel 
afirmă că acestea sunt: ,, ... cele mai numeroase tipuri de construcţii expresive, 
păstrate în contexte logice extinse...”.142  
     Tematica aforismelor lui Grigore Vieru este o confirmare şi, în acelaşi timp, 
o reluare a temelor sale predilecte, chiar ,,obsedante”, în cel mai bun sens al 
cuvântului şi anume : izvorul primordial, tradiţia populară şi cea clasică, limba 
în care te exprimi, mama – ca simbol central, casa părintească etc. Multe din 
temele abordate izvorăsc din experienţele proprii trăite în universul satului, ca 

                                                
140  Tudor Vianu, Dicţionar de maxime comentat, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1962, p. 6. 
141  I. Berg, Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 9. 
142  Stelian Dumistrăcel, Lexic românesc. Cuvinte, metafore, expresii, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 
Bucureşti, 1980, p. 124. 
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matrice a formării trăsăturilor de caracter specifice, a comportamentului 
indivizilor şi unde s-au cristalizat relaţiile interumane. 
     Încercarea noastră de clasificare tematică a aforismelor lui Grigore Vieru 
cuprinde următoarele grupe: 

1. Aforisme despre mama, ca model de răbdare în faţa vicisitudinilor, forţă 
generatoare a existenţei şi ca simbol al întregului uman: 

        
       Cea mai veche carte din lume este o mamă, cea mai frumoasă carte din 
lume este o mamă. 
       Nu există nici floare, nici mamă urâtă. 
       Nici o mamă nu este războinică, dar vitejia feciorului ei îi umple sufletul 
de o vie şi înălţătoare tandreţe. 
       Pentru cine are mamă, norocul nu-i mai departe de casa ei. 
       Omul are un singur prieten: mama 
       Şi un singur duşman: moartea. 
       S-a mutat pe mormântul mamei toată iarba din abecedarul copilăriei 
mele. 
 

2. Aforisme despre Limba Română, pentru apărarea căreia Grigore Vieru a 
luptat mereu: 

        
       Limba unui popor este chiar sângele acestui popor. 
       S-ar putea crede că întreaga natură a trudit la zidirea Limbii Române. 
       Toate zilele mele izvorăsc şi se înalţă din adâncul şi din puterea Limbii 
Materne. 
       Cu ajutorul Limbii Române facem nu numai schimb de idei şi sentimente, 
ci şi schimb de timp. Mai mult, putem chiar schimba un viitor cu altul. 
       Priveşte în ochii Limbii Române până când te va recunoaşte şi va izbucni 
în plâns. 
       Câtă limbă română a rămas în Basarabia, ar putea s-o înveţe şi rusul. 
       Stă în puterea Limbii Române să-l găsească odată şi odată pe Dumnezeu.  
 

3. Aforisme referitoare la trăsăturile de caracter şi destinul românului: 
 

       Românul nu prea ştie să aleagă: râde şi de proşti şi de înţelepţi. Este un 
alt soi de prostie. 
       Românii nu au timp să îndrepte lucrurile, pentru că-şi pierd vremea 
râzând de strâmbătăţi. 
       Cine caută prea multă vreme nu lucru râvnit, îl găseşte învechit. 
       Românul îşi cheltuieşte viaţa dovedindu-şi dreptatea. 
       Greu trece ziua în care românul  nu se mânie. 
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4. Aforisme în care se exprimă nevoia de cunoaştere, de susţinere şi 
promovare a adevărului: 

 
       Adevărul înseamnă acţiune, el nu poate fi găsit în afara ei.  
       Adevărul este bătălia pierdută care continuă să lupte. 
       Există o primejdie  care merită preţuită: cea care îţi deschide ochii spre 
adevăr. 
       Atunci când adevărul ocupă cu mare întârziere locul minciunii, chiar el 
este suspectat la început de înşelăciune. 
       Lasă-te răstignit, adevărule, poate că astfel te va găsi lumea în sufletul ei, 
aşa cum 
 l-a găsit pe Iisus Hristos. 
       Adevărul e ca bulgărul de zăpadă: creşte pe măsură ce vine la vale. 
 

5. Aforisme despre Patrie şi patriotism: 
 
       Patriotismul ne păstrează ca oameni, ne înalţă ca sfinţi şi ne curăţă de 
rugină numele imprimat pe metalul veşniciei. 
       Cine îşi schimbă limba, îşi schimbă Patria. 
       Basarabia este un copil înfăşat în sârmă ghimpată. 
       Republica Moldova e prea mică pentru a face politică mare, iar poporul ei 
e prea singur pentru a putea nimeri în propria lui istorie. 
 

6. Despre naţionalism: 
 
       Naţionalismul înseamnă a fi cunoscut libertatea, sau a vroi s-o cunoşti. 
       Eşti naţionalist în măsura în care îţi aperi Limba, Credinţa, Istoria şi 
Neamul. În acest sens, ar fi o ruşine, dacă nu chiar o crimă, să fii altceva. 
       Curajul nu este naţional, dar simţirea lui naţională îi conferă o deosebită 
nobleţe şi sfinţenie. 
 

7. Despre libertate: 
 

       Libertatea nu se învaţă la şcoală şi nici la biserică. Libertatea se învaţă în 
luptă. 
      Nu este liber cel care a devenit liber cu ajutorul altuia. 
      Nu am ce face cu libertatea ce nu are nevoie de mine. 
      Degeaba a venit libertatea dacă fraţii nu se cunosc între ei. 
 

8. Despre iubire, nevoia de sinceritate şi loialitate în dragoste: 
 
       Iubirea este osia lumii, născând lacrima. 
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       Prima iubire este ca alfabetul din care copilul nu cunoaşte încă toate 
literele. 
       În fiecare clipă iubirea e altceva, spre deosebire de ură. 
       Dacă eşti disciplinat în luptă, vei fi la fel şi în iubire. În rest, poţi să te mai 
şi joci. 
       Înfrânt în război, te vei întoarce acasă; înfrânt în iubire, n-ai unde să te 
întorci. 
        

9. Despre poezie, ca hrană a sufletului:  
 
       Poezia, ca şi religia este coborârea minţii curate în inimă. 
       Poezia alambicată – ochiul de sticlă care nu se umezeşte niciodată. 
 

10.  Despre  unele trăsături de caracter: 
 
       Sunt mai puţini oameni buni care nu pot fi răi, decât oamenii răi care nu 
pot fi buni. 
       Sunt bun în măsura în care mi-o îngăduie răul din jur. 
       Răbdarea  îndelungată se prelungeşte-n lene. 
       A imita înseamnă a te urî pe tine însuţi. 
       Îmi ştiu preţul, dar n-am atâţia bani să mă plătesc. 
 

a) despre demnitate: 
 

       Păstrează-ţi genunchii pentru biserică, nu-i pleca în faţa oricui. 
       Este bine să înveţe un popor de la altul, nu e bine să înveţe un popor pe 
altul. 
      

b) despre modestie şi sinceritate: 
 

       După iarbă, modestia este cea mai călcată în picioare. 
       Mi-e foame numai de bucăţica mea de pâine. 
       Vorbesc simplu pentru că n-am ce ascunde. 
       Trebuie să învingem bucuria izbânzii, pentru a rămâne oameni. 
       Ştiu că n-am geniu. Nici măcar nu sunt un mare poet. 
 

c) despre invidie: 
 

  Cel mai nefericit dintre nefericiţi este omul invidios. 
  Nimic nu supără mai tare pe om ca muzica merelor vecine căzând pe 
acoperişul tău. 
  Povara gloriei şi povara invidiei sunt la fel de grele. 
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d) despre curaj şi frică: 
 
  Curajul este democratic şi generos, frica – închisă, egoistă. 
 
e) despre orgoliu: 
   
  Orgoliul este singurul animal pe care-l hrăneşte omul fără să aibă de pe 
urma lui vreun folos. 
 
11.  Despre rolul nefast al banului: 
 
  Banul este izvorul vrajbei între oameni, al urii şi al ticăloşiei multora. 
 
12.  Atitudinea faţă de semeni: 
 
  Cine-ţi azvârle o piatră, aruncă-i o pâine. 

 
 

13. Destinul regimurilor comuniste: 
 
  Perele pădureţe şi regimurile comuniste sunt bune numai atunci când 
pică. 
 

     Pe lângă aforismele cuprinse în capitole separate, regăsim o serie de aforisme 
în multe din versurile lui Grigore Vieru, ele reprezentând crâmpeie de 
înţelepciune izvorâte din viaţă şi oferite cititorului sub forma unor poveţe, pentru 
a preveni repetarea relelor, sau  sub forma unor îndemnuri legate de rosturile şi 
rolul omului în viaţă. 
     Într-unul din studiile sale, Mihai Cimpoi subliniază caracterul paremiologic 
din poetica lui Grigore Vieru, citând o serie de proverbe existente în multe din 
versurile acestuia, textualitatea cărora este realizată sub forma unor scurte 
,,poeme din bătrâni”.143 
     Apreciem că o poezie semnificativă în acest sens este cea intitulată 
,,Cinstirea proverbelor”, care conţine numeroase proverbe, meşteşugit 
introduse sub formă de poveţe privind rolul şi rosturile omului în viaţă şi nevoia 
păstrării valorilor morale. Iată câteva dintre acestea: 
            ,, Tu, fiule, să nu te superi 
               Că-ţi dau mereu poveţe. 
               Nu-i rea povaţa niciodată, 
               Nici chiar la bătrâneţe. 
              ........................................ 

                                                
143  Mihai Cimpoi, Gigore Vieru şi timpul originar, în volumul Taina care mă apără ..... , p. 8.  
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              Trăieşte-ţi clipa în picioare 
               Cum bradul şi-o trăieşte. 
              .......................................... 
               De aur să nu-mbraci vreodată 
               Cununi strălucitoare, 
               De n-ai purtat întâi pe frunte 
               Cunună de sudoare. 
               .............................................. 
               Să nu uiţi: cinstea nu se vinde 
               Ca la bazar leguma .............. 
               ............................................... 
               Cinsteşte pe strămoşi cu fapta,  
               La fel şi ziua nouă. 
               Trăieşte, fiule, o viaţă 
               Şi cu a morţii două.”144 
     Descoperim diverse aforisme şi în alte poezii scrise de Grigore Vieru, de 
exemplu: 
               Visul este un cerşetor: 
               Îi dai şi nu-l mai saturi. 
                                   (Calul de război) 
 
               Cine doarme pe pământ 
               N-are frică să cadă 
               Când se întoarce... 
                                    (Rugăciunile noastre) 
 
               Cine-ţi azvârle o piatră, 
               Aruncă-i o pâine... 
                                   (Până şi proverbele mint) 
 
               Cuvântul cald şi frumos 
               Ţine loc de pâine şi vin. 
                                   (Ca pe-o cămaşă albă) 
 
               Cât adevăr în vorba 
               Românului nostru: 
              Urma străinului s-o arzi 
              Cu şapte care de lemne ! 
                                  (Umbra străinului) 
 
              Noi ştim că oricât de adânc 

                                                
144   Din volumul: Taina care mă apără ..... p. 172-174 
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              Ar fi arată minciuna 
              Tot neghină răsare din ea. 
                                  (În lacrima lor) 
 
             Nu s-a schimbat nimic –  
             Aproape oriunde, oricând 
             Unul din picioarele mesei 
             Este piciorul lui Iuda. 
                                  (Piciorul lui Iuda). 
 
     După cum remarca Arcadie Suceveanu: ,,Versurile şi aforismele lui Grigore 
Vieru din ultima perioadă de creaţie ..., cu greu pot fi despărţite în categorii 
diferite, ele având aceleaşi coduri sentenţios – moralizatoare, aceeaşi 
încărcătură gnomică sau parabolică.”145  
     În viziunea lui Grigore Vieru, omul ar trebui să fie stăpânit de sentimente 
curate, sincere, de disciplină, de muncă şi morală spre binele colectivităţii; şi 
dacă le-am avea pe toate acestea, am deveni, poate, cea mai frumoasă şi bogată 
Ţară din lume.146 Aceste deziderate se desprind cu claritate şi din cugetările sale. 
     Analizându-i opera, A. Dinu Rachieru remarca faptul că: ,,În mitologia sa, 
încercând a îmbuna lumea, poetul cheamă în ajutor spusa aforistică. Poetul 
caută bucuriile simple şi durează, într-un secol grăbit şi asaltat de un real 
degradat, o bază paremiologică, pe temelia cărţilor, invocând texte 
sapienţiale”.147 
     În structura aforismelor lui Grigore Vieru, descoperim tehnici ale unei 
simplităţi de un mare rafinament. Substanţa poetică a aforismelor sale e 
alimentată de numeroase metafore şi comparaţii; abundenţa metaforică imprimă 
cuvintelor sensuri conotative, specifice unităţilor paremiologice. Ele au şi o 
încărcătură etico-morală, vizând îndreptarea relelor şi cultivarea gustului rafinat 
şi a esteticii frumosului. Prin aforismele sale, Grigore Vieru are o contribuţie 
importantă la îmbogăţirea paremiologiei româneşti. 
     Cei ce se apleacă cu inimile deschise asupra operei lui Grigore Vieru 
descoperă un tribun al limbii şi literaturii române, despre care el afirma că i-au 
dat totul, iar fără limba română el n-ar fi ajuns poet.148 Se poate afirma că 
Grigore Vieru face parte din acea categorie de oameni, despre care Mircea 
Eliade afirma că în ei există o sete de eternitate, manifestată prin setea pentru 
Neamul şi Ţara lui. Poetul consideră că: ,, ... Basarabia este ca un copil cu 
inima în afara pieptului şi-această inimă trebuie pusă la locul ei, iar locul ei 
este limba română, doina română, istoria română”.149  

                                                
145  Arcadie Suceveanu, Receptarea lui Grigore Vieru, în volumul Taina care mă apără..., p. 261. 
146  Grigore Vieru, Văd şi mărturisesc, Editura ,,Minerva”, Bucureşti, 1996, p. 259. 
147  www.romaniaculturala.ro; www.limbaromana.md  
148  Grigore Vieru, confesiuni, în: Văd şi mărturisesc...., p. 255. 
149  Idem, p. 256. 
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     Referindu-se la personalitatea poetului basarabean, Valentin Marica afirmă 
că:  
,, ... Vieru reprezintă un fenomen literar, deosebit de complex şi rafinat, un 
destin al literaturii române şi un itinerar reverberant de spiritualitate”.150  
     Întreaga viaţă a lui Grigore Vieru se identifică cu spiritualitatea poporului pe 
care îl reprezintă şi de aceea el va rămâne ,,suflet în sufletul  neamului său”, 
alături de ceilalţi reprezentanţi de seamă ai literaturii române.  
 

               

 
        

**** 
          Grigore Vieru is a well – known Romanian poet from the Republic 
Moldova. In addition to his poetry, he wrote a lot of aphorisms and reflections. 
The principal thems of his aphorisms are connected with the homeland, national 
history and Romanian language, as wel about human characteristics and 
features. 

                                                
150  Grigore Vieru  - Dimensiuni critice (I), Editura ,,Cezara Codruţa Marica”, Târgu-Mureş, 2010, p. 6. 
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     In our work we have written about the specific of these aphorisms and we 
suggested a posible thematic classification of Grigore Vieru’s aphorisms. 
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          POEZIA LUI GRIGORE VIERU ÎNTRE NEAM ŞI DUMNEZEU 
 
                                                    Dr. Valentin Marica- Târgu-Mureş 

 
 
Ceea ce afirma Gheorghe Grigurcu despre Bacovia, în monografia 

Bacovia- un antisentimental, căruia complexitatea i se ascunde într-un suflu al 
simplului (1), ne devine punct  de referinţă în aprecierile asupra operei lui 
Grigore Vieru; într-un câmp actual polarizat al receptării operei poetului. 
Simplitatea scrisului vierean, curgerea lui soteriologică, întemeierea cuvântului ( 
o rescriere a genezei limbii) în simbioza celest-telurică a fiinţei lirice sunt 
aspecte ale complexităţii, aprecieri mai rar întâlnite în exegeza autorului Tainei 
care mă apără. Aspectul, deloc neglijabil, apare reliefat în  pagina critică a lui 
Mihai Ungheanu ce desluşeşte în simplitatea operei lui Grigore Vieru şi în 
impresia de persistenţă a unei singure teme, de fapt o diversificare literară într-o 
sinteză aparte: „Grigore Vieru pare la prima verdere poetul unei singure teme şi 
al unor mijloace simple şi lipsite de variaţie. Dificultatea este de a-l analiza, 
atunci când pare inanalizabil. În realitate, scrisul lui Grigore Vieru este 
bifurcat şi diversificat (...) Derutanta simplitate a mijloacelor ascunde sensuri 
grave.” (2) 

Noua lectură pune în evidenţă intensitatea ideatică şi nuanţarea la nivelul 
expresiei a liricii vierene „ într-un vers sculptat, plin de forţă şi nobleţe 
clasicistă, înfrăgezit deopotrivă cu rouă şi auroră romantică, sentenţios şi 
direct, ca un verdict judecătoresc, înmuiat în milă creştină şi în rugă adevărată 
adresată Domnului.” (3) 

Sentimentul continuu al frustrării fiinţei, al zbaterii în nenorocul istoriei, 
se dimensionează, deodată, în fatum  şi creaţie lirică, omul şi poetul –Stropit de 
slavă/ca de sânge - coexistând în profunde interiorizări, sensuri ale reîntemeierii  
lumii potrivnice, ale „mutării” teluricului ( Patria noastră de jos) în învelişuri 
celeste (Patria noastră de Sus), printr-un testament al luminii. Eu lumina o 
presor, se confesează poetul în Casa mea, amintind de versurile lui Ioan 
Alexandru din poemul  Imnul sacru: dar steaua lui ( a pruncului!) / Şi maica din 
care fost-a rupt/ Vor lumina cum se cuvinte.” 

 Într-un poem-generic al creaţiei vierene, Descrierea lacrimii, închinat 
Preafericitului Părinte Teoctist, între un timp abrupt, nefast, şi timpul speratelor 
armonii eterne, omului şi poetului le este dată vieţuirea pentru a învinge răul 
istoriei şi al vieţii, căutând, dureros, până la jertfă, căi de învingere: „Eu ştiu de 
la cei sfinţi/ Că Dumnezeu/ Ne urăşte cum suntem/ Şi ne iubeşte/ Cum ar dori să 
fim./ Doamne, cum/ Trebuie să vieţuiesc eu/ În lacrima ochiului meu,/ Ca să 
birui fiara?!/ Şi cât de multă/ Ar trebui să fie/ Jertfa sângelui nostru/ Ca să nu 
ne zbatem/ Atât de singuri,/ Atât de la marginea lumii?!” (4) 
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 Astfel de versuri-generic marchează numeroase pagini din literatura 
basarabeană, venind din cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „ ne lăudăm şi în 
suferinţe, bine ştiind că suferinţa aduce răbdare, şi răbdarea încercare, şi 
încercarea nădejde.” (Romani 5,3)  În  poemul Seism din „Imne şi blesteme”, 
Dumitru Matcovschi i se adresează, ca şi Grigore Vieru, prin sublimul 
rugăciunii, Creatorului Suprem: „Îndepărtează, Doamne, nenorocul/ De-această 
ţară, de acest pământ...” (5), sau, cerând ocrotirea divină în situaţii-limită ale 
suferinţei, în finalul poemului Plânge-m-aş: „Doamne sfinte, mă păzeşte, / Azi 
mi-e tare, tare greu.”(6) Acelaşi superlativ al suferinţei, marcat prin repetiţie 
poetică, apare la Grigore Vieru în poemul Litanii pentru orgă din antologia de 
autor Strigat-am către tine: Doamne, atât de singur,/ Atât de singur/ N-am fost 
niciodată! Invocarea divinităţii însoţeşte zbaterea fiinţei exilată în tărâmuri 
tragice ale istoriei, marcând, în puritatea comuniunii cu divinitatea, semnul ce-i 
sublimează eului liric înfrigurarea singurătăţii. „...singur într-o chilie / în care 
nu mai e loc / decât pentru tine şi Dumnezeu” scrie Nicolae Dabija în Început de 
singurătate. (7) Nenorocul istoriei naşte în „regimul sufletesc” al basarabeanului 
o mişcare închisă. „Întreaga literatură basarabeană – de la Hasdeu până la 
autorii sfârşitului secolului XX – consemnează academicianul Mihai Cimpoi – 
poartă pecetea acestei puternice marcări ontologice: înscrierea pe traiectele 
umbroase ale mişcării închise.” (8) 

Încătuşarea fiinţei în absurdul vieţii, împingerea ei în umbra nedreaptă a 
istoriei, mărginirea, îşi caută, compensatoriu, dezmărginire prin lumina 
cuvântului, prin fiinţa poeziei. Încărcătura fiinţei istorice se revarsă – ca dat al 
autoapărării – în încărcătura lirică, cea care poate elibera, sublima, fiinţa 
încarcerată istoric. Aflat între lumi, Poetul devine  o insistentă –dramatică - 
interogaţie, verificându-şi, astfel, Sinele. Recluziunea fiinţei istorice naşte 
ecloziunea fiinţei întru poezie, deschiderea eului liric în virtuţi interioare. (9) 
Dacă istoria, prin nenorocul ei, urzeşte fiinţa „din lacrimi şi sudoare”, aceeaşi 
fiinţă se reîntemeiază, în interioritate lirică, prin forţa unei istorii spirituale 
invincibile, amintindu-ne de arhaicitatea spirituală, ca tărâm al rezistenţei,  din 
Plugarii lui Octavian Goga: „Când doarme plugul pe rotile, / În pacea serilor de 
toamnă,/ La voi coboară Cosânzeana,/ A visurilor noastre doamnă,/ Vin crai cu 
argintate coifuri/ Şi ,n aur zânele bălaie; Atâta strălucire ’ncape în bordeiaşul 
vost’ de paie.”(10) 

La Grigore Vieru, interioritatea devine matricea întăririi fiinţei Duhului, 
care, mai târziu, în exterioritate, va traversa conflictualitatea istoriei, cu 
căpcăunii / care înjunghie Steme şi călăii/ care vor pune pe trunchi/ capul 
Limbii Române. (11) Un fond spiritual indestructibil este conştientizat de Poet, 
aparţinând, antropologic, fiinţei lui lirice: „Nu poţi să smulgi din aer/ Al mierlei 
cântec spus./ De vorba mamei gura-mi/ S-o depărtezi nu poţi.// Nu poţi din ape 
smulge/ Un soare oglindit./ De mine chipul mamei/ Să îl desparţi nu poţi.” (12) 
Lăuntricul absoarbe înfăţişările pure ale lumii prin credinţa în „existenţa 
sufletului” şi cuprinderea ei într-un limpede credo liric în poemul Urcarea la 
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cer. În ideea de reîntemeiere existenţială, de „febră a eternităţii”, Grigore Vieru, 
în poemul Urcarea la cer, îi cere Creatorului unic o reordonare/ mutare a 
lumilor în armonia cosmică, ceea ce criticul Ion Pop numea, vorbind despre 
Poemele luminii ale lui Lucian Blaga, „sumă de elemente perfect integrate într-o 
rotunjime originară” ca parte constitutivă a oricărei lirici, „raportul dintre eul 
individual şi marele univers...” (13) Ceea ce la Lucian Blaga este iubirea de 
flori, ochi, buze, morminte, la Grigore Vieru este iubirea creştină, confraternă, 
integratoare cu sufletul păsării, al stejarului verde, al copilăriei, al cântecului, 
părţi ale Marelui Tot: „Cred, Doamne, / În existenţa sufletului./ În urcarea sa la 
cer/ Cred./ Dar sufletul păsării,/ Sufletul căprioarei?!/ Şi cel al furnicii/ Şi cel al 
stejarului verde/ Şi cel al copilăriei mele/ Şi cel al cântecului nostru -/ Sufletul 
lor/ Tot la ceruri se urcă?!/ Dacă nu, atunci/ Ce să caut eu acolo, / În 
nesfârşirea albastră/ Fără sufletul lor?!/ Dacă tot sunt toate/ În puterile Tale, 
/De ce n-ai muta/ Patria noastră de jos/ În Patria noastră de Sus?!”(14) O 
imagine asemănătoare apare în poemul testamentar Rămas-bun al lui Valeriu 
Gafencu , cuprins în volumul Sfântul închisorilor, apărut la Editura 
„Reîntregirea” din Alba-Iulia, 2007, p.307: „şi-am vrut/ Neamul să-l mut/ De-
aici, de jos, / La Domnul Iisus Hristos.”  

Poezia înnoirii lăuntrice prin descoperirea paradisiacului sufletesc – 
poezia martiriului, ca ridicare a suferinţei la biruinţă, la „împăcare îngerească”  – 
inundă versul lui Grigore Vieru. În coliziunea cu lumea ca spaţiu 
concentraţionar, destructibil, fiinţa îşi caută indestructibilitate în lumina patriei 
cosmice, Patria de Sus, în care devine fiinţă reflexivă, concentrată pe numirea 
„tiraniei” marginii, dar şi pe eliberarea din constrângeri. Sentimentul marginii, 
ca împovărare, devine obsesiv pentru fiinţa ce se reîntmeiază în lumina patriei 
cosmice, prin puritatea lăuntrică şi ruga către Creatorul unic. Pentru poet, 
marginea e zădărnicirea fiinţei, înstrăinarea ei, cântecul de leagăn trecut în 
descântec, ca în poemul La o margine: „Când pe lume-am apărut/ La o margine 
de Prut,/ Lângă râul pătimit,/ O străină m-a răpit/ Şi astfel mă legăna:/ „Nani, 
nani, nani-na,/ Peste Prut trăiesc jandarmi,/ Să creşti mare, să îi sfarmi!/ Peste 
Prut trăiesc potăi,/ Iar nu frăţiorii tăi!” 

Mersul înspre centru (înspre ne-margine, mijloc) esenţializează fiinţa, îi 
sporesc căile de învingere. Iubirea, cântecul, pâinea, ca teritorii ale marginii 
locuite de poet se esenţializează în corespondente superioare ale trăirii, cele ale 
centrului, mijlocului: credinţa, speranţa şi dragostea de semeni. În amplificarea 
tensiunii lirice, dinspre margine spre mijloc, verbul a locui este esenţializat prin 
sinonimul a trăi. Dacă marginea  ca dat al locuirii este ambiguă, este a unei 
iubiri, a unui cântec, a unei pâini, trăirea în mijloc are accente de identificare, îi 
aparţine vădit poetului: credinţa mea, speranţa mea, dragostea mea pentru voi:  
„Locuiesc la marginea/ Unei iubiri./ La mijlocul ei/ Trăieşte credinţa mea.// 
Locuiesc la marginea/ Unui cântec./ La mijlocul lui/ Trăieşte speranţa mea.// 
Locuiesc la marginea/ Unei pâini./ La mijlocul ei - / Dragostea mea pentru 
voi.” (15) Credinţa, speranţa, dragostea ilustrează împărăţia valorilor pure, 
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lăuntricul fiinţei autentice, soluţii izbăvitoare de ieşire din situaţii-limită, precum 
cele invocate de Nicolae Steinhardt în Jurnalul fericirii: a ieşi „dintr-un univers 
concentraţionar, din mrejele unui proces kafkian, dintr-un joc de tip domino, 
labirint sau cameră  de anchetă, din teamă şi panică, din orice coşmar 
fenomenal.” (16) Energia interioară, energia purităţii Sinelui, aidoma slujbei 
demiurgice din „anatomia duhului nostru”, după expresia lui Lucian Blaga (17), 
edifică fiinţa. Ca motto al poemului Cu viaţa, cu dorul, Grigore Vieru invocă 
universul folcloric: „Cine mă vede cântând/ Crede că n-am niciun gând...”, 
amplificând, apoi, în poem, coexistența fiinţă-veşnicie: „M-am amestecat cu 
cântul/ Ca mormântul cu pământul.// M-am amestecat cu dorul/ Ca sângele cu 
izvorul.”  Patria cosmică şi pacea divină sunt refugiile eului liric pândit de 
nimicniciile timpului ce loveşte „în creştet cu placatul”, ca minţile să rătăcească, 
ceea ce Ioan Alexandru numea, metaforic, ceasul greoi. Peisajul lăuntric al 
poetului primeşte vibraţia veciei prin măreţia suferinţei şi sacralitatea ei: „...din 
suferinţă-şi ia fiinţa/ Vecia-n care credem şi cântăm.” (18) Imuabilul cosmic 
înfruntă timpul degradărilor contingente. „Vin lepădaţii,/ vin renegaţii/ cu toată 
furia”, în timp ce eul liric se retrage, apărându-se, în liturghia cosmică: „Cineva 
sus pe coastă/ Spală faţa Lunii/ Cu lacrima noastră.”  Poetul se identifică cu 
timpul cosmic, echinoxial, deasupra  timpului aflat sub semnul solstiţiului (19) : 
Toate se schimbă în viaţa,/ Numai izvorul nu.” Prin elementele Marelui Tot, 
fiinţa poetului se încarcă în plenitudinea luminii. Deasupra timpului istoric, 
degradat, a înserării, se ridică ziua cosmică fără de sfârşit, ca în finalul poemului 
Izvorul: „Veşnic tânăr şi bun, / Sună sub dealuri străbune./ „Bună seara”, îi 
spun,/ „Bună ziua”, îmi spune.” (20) 

Zguduirea fiinţei în nenorocul istoriei îşi caută linişte în liturgicul 
sufletesc, venind din cel cosmic, ca în întreaga poezie a martiriului românesc. 
„Doamne, dă-mi şi mie pacea Ta cerească...”, scria Nichifor Crainic, nutrindu-
se, în Cântecul potirului, din dumnezeirea revărsată pe pământ: „Podgorii 
bogate şi lanuri mănoase, / Pământul acesta, Iisuse Cristoase,/ E raiul în care 
ne-a vrut Dumnezeu./ Priveşte-te-n vie şi vezi-te-n grâne/ Şi sângeră-n struguri 
şi frânge-te-n pâine,/ Tu, viaţă de-a pururi a neamului meu.” Aceeaşi sacralitate 
pulsează în  viaţa de-a pururi numită de Ioan Alexandru în poemul Imnul sacru: 
„Pe temelii de foc ne-am strâns columna/ Casei şi sămânţa în valurile noului 
pământ/ Le-am pogorât spre tainică urzire./ Sacre sunt toate ape şi lumini...” La 
Grigore Vieru, imuabilul valorilor pure, liturgicul sufletesc şi cel cosmic, 
sacralitatea lucrurilor atinse prin libertatea spiritului, în căutarea reordonării 
lumii, sunt relevante în constituirea unei poezii echinoxiale:  „Şi apele unde 
sunt/ Limpezi de sufletul nostru?!/ Şi sufletul unde e/ Limpezit de tremurul apei?                                                                                                                                    
Versul vine din ordo universalis, din întâlnirea dintre uman şi transcendent, 
după principiul chipului şi asemănării; ceea ce fiind în Dumnezeu este şi în om: 
„ Doamne sfinte, plânge-ne! / Nu-ţi suntem noi sângele?!” sau „ Te caut, 
Doamne, de-o viaţă./ De-o viaţă/ Caut fiinţa Ta. Nu ştiam/ Că sălăşluieţti/ În 
cântecul nostru...”(22) Celestul se răsfrânge în teluric, teluricul devine 
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receptacul al celestului, al fiorului cosmic: „Al cui e cerul, / Liniştea lui? / Când 
stelele care cad/ Sunt stelele noastre, / De jale căzând”, scrie poetul în Iubito, 
preluând aceeaşi imagine poetică în Ce tânără eşti! : „Curând/ Va asfinţi 
soarele/ Şi va avea îndureratul/ Meu chip. / Ape îl vor sorbi, / Pământul l-o 
coperi.” Asistăm la cununia cer-pământ, amplificând matricea paradisiacă în 
care dominantă  este „fără de moartea”. Edificatoare sunt versurile din Poem în 
munţi: „ La munte izvorul/ Din cer izvorăşte. / Ca sufletul mamei,/ Ca sfântul ei 
grai/ În care te văr/ Fără de moarte. / Acolo, iubito, / Cetina leagănă/ Mireasma 
plertelor tale. / Dulcea suflare a lor/ Apropie cerul de pământ. / Şi eu în/ 
Adâncu-i cel rodnic/ Ca-n lumina ochilor tăi/ Fără de moarte mă văd.”  Lirica 
lui Grigore Vieru devine răsfrângerea divinului peste vremelnicie, fixarea 
rădăcinii fiinţei în unduirea trupului cosmic generativ (rodnic!), în adâncimea 
înaltului, cu „peceţile” dimensiunii româneşti existenţiale, aidoma celor 
conturate de Mircea Vulcănescu (23). Dacă Grigore Vieru nu a cunoscut, la 
timp, pecetluirile de trăire românească din opere reprezentative, literare şi 
filozofice, sau le-a cunoscut-o doar în parte, cu siguranţă a intuit acel „ceva” 
irepresibil al lăuntricului fiinţei româneşti. În prefaţă la Dimensiunea 
românească a existenţei, Mircea Vulcănescu îndemna  „să descoperim ceva care 
este în noi”. Pentru Grigore Vieru, „faţa proprie” a acelui „ceva” este intrarea 
omului în cosmocentric, prin trecerea semnelor de recunoaştere, cum le numea 
Mircea Vulcănescu, (pământul, sângele, trecutul, legea, limba, datinile, cugetul, 
credinţa, virtutea, durerile, bucuriile, stăpânirile şi asupririle), în valori ale 
„sufletescului”. Prin aceste „peceţi”, fiinţa lirică îşi exprimă modulaţiile – în 
formularea ei ca verb(24) – dinspre fiinţa neîmplinită spre fiinţa săvârşită: „ Se 
aude sunând/ Ora clară a dimineţii (...) // flori/ Care vor povesti copiilor noştri / 
Istoria luminii şi-a Învierii. / Va fi un soare al tuturor...” (25) Întâmpinând 
lumina, poetul întâmpină veşnicia, absorbind, ca şi Lucian Blaga, cântecul lumii. 
Pentru Lucian Blaga, în poemul Biografie  din volumul „Laudă somnului” , 
lumea e cântare: „...mă ispitesc singur să cred/ că lumea e o cântare...” „Făcând 
tăcere în sine – argumentează criticul Ion Pop, cu referire la Lucian Blaga –fiinţa 
umană se deschide de fapt cântecului universal, expresie de dincolo de cuvinte, a 
deplinei armonii a Totului. Realitate transindividuală, cântecul e, ca şi tăcerea, 
solidar cu începuturile tuturor lucrurilor şi aparţine intimei lor substanţe, 
constituind, am putea spune, liantul care le face să comunice în sânul aceleiaşi 
unităţi. El este un alt nume al poveşti evocatoare de obârşii uitate – iar 
contextele în care apare ( sugerează aproape întotdeauna întoarcerea spre 
rădăcinile fiinţei, către adâncul din care purced toate ale lumii, către un timp fără 
timp, frate cu eternitatea.” (26)  În poemul Sus al lui Grigore Vieru, eul liric, în 
plenitudinea armoniilor Totului, devine cântec şoptit, soteriologic, ca element 
doveditor al debarasării fiinţei de contingent: „ În munţii cu brazi/ Alb răsărit. / 
Orice necaz/ M-a părăsit. // Am văzut veşnicia - / Era singură. / Tăcută/ Ca 
laptele mamei.”  În peisajul lăuntricului, acolo unde fiinţa se reîntemeiază, 
cântecul e taină – „Să cânţi într-o pâine/ Nu e uşor” (27) - e semn dominant al 
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păcii liturgice - „ Iar eu mai cânt / Nimica alt’ nu cer...” (28) -  preluând  
„miezul vorbei” şi al „suflării” poetului în reverberaţia unor stări de puritate: 
„Ceea ce, îndepărtat, / Sună în cântec/ Sunt cuvintele noastre. / Dar cântecul? / 
Sărbătorile lui?” (29) Cântecul e imuabilul, „contraponderea” când distructivul 
atentează la armoniile eului: „Suflet scăzut,/ Idee înaltă. / Dar/ Încă-i frumos în 
cântec.” (30) 
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      VITREGIILE  ISTORIEI  CARE AU  DUS  LA  CRUCIFICAREA    
                                                BASARABIEI 
                                                                 
                                          Prof. Corina Bărăgan- Sporea- Vama Buzăului 

 
I.Relaţiile Ţărilor Române cu Rusia în a doua jumătate a sec. al 
XVII-   
   lea.Tratatul din 7 Mai 1656 între Moldova şi Ţaratul Rus. 

 
Imperiile creştine vecine au căutat să atragă de partea lor, Principatele 

Române, prin diplomaţie, înşelând speranţele de libertate ale românilor de sub 
suzeranitatea Porţii. La începutul acestor campanii, românii au fost încrezători în 
ajutorul imperiilor vecine şi au căutat colaborarea şi protecţia lor. Atât austriecii 
cât şi ruşii, urmăreau atragerea ţărilor româneşti în acţiunile lor atât pentru ajutor 
militar şi material cât şi pentru teritoriu devenit adesea teatru de operaţii 
militare. 

La 7 februarie 1654,  ţarul moscovit trimite scrisoare Domnului Ţării 
Româneşti Matei Basarab şi Domnului Moldovei Gheorghe Ştefan, prin care ,, 
cere ca domnii români să nu ajute pe poloni împotriva Ucrainei căci sunt şi ei 
ortodocşi” 1 Ţarul avea nevoie de neutralitatea românilor în viitoarele conflicte 
cu Polonia aliata Porţii. 

Mai puţin priceput în politică Domnul Moldovei Gheorghe Ştefan, a 
sperat în ajutor rusesc şi s-a grăbit să răspundă ţarului că:   ,,turcii şi tătarii 
înpresoară din toate părţile Moldova şi de aceea am fi bucuroşi a fi ajutaţi”2, 
spunea Gheorghe Ştefan prin solul Ivan Grigorovici trimis la Ţarul Moscovei, 
care promitea ajutor dacă îi este acceptată protecţia.   

După 2 ani în martie 1656, o solie moldovenească în frunte cu 
Mitropolitul Ghedeon şi boierul Grigore Neniu a încheiat la Moscova tratatul 
politic cu Rusia, semnat pe 7 Mai, redactat în limba greacă. Preambulul 
Tratatului specifica că cei doi soli ,, au depus jurământ de credinţă în numele 
Domnului lor, împreună cu toţi supuşii săi câţi locuiesc în acea ţară a 
Moldovei”3.  Încheierea tratatului a fost un bun prilej ca ruşii să prindă un 
jurământ de ,,credinţă-fidelitate nu supunere” a Moldovei faţa de ei, jurământ 
făcut în catedrala Uspenia din Moscova. 

Tratatul cuprinde 10 articole, intitulate  ,,punctele domnului şi ale  ţării 
întregi pe care le cer de la credinciosul şi autocratul ţar”.4  

- Primele două puncte stabilesc ca, cârmuirea Moldovei să fie cum a fost 
înainte de supunerea turcească. La moartea Domnului tronul să fie ocupat de un 
moldovean ,, cum a fost de la început rânduiala şi obiceiul ţării”.  Nu se punea 
problema unei dinastii ereditare, ce însemna că boierii, îşi rezervau dreptul de a 
accede la tron, deci şi controlul asupra Domniei. 

 - Articolul III prevedea  confirmarea Domnului şi a autorităţii lui de către 
Ţar. 
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-  Articolul IV prevedea că la biruinţa ruşilor asupra turcilor, cetăţile luate 
de turci şi tătari,  de la Moldova să-i fie restituite. 5 

- Articolul V, reglementează relaţiile dintre Moldova şi Rusia în cazul 
eliberării de sub turci, Moldova nu va plătii tribut ca la turci, ci ,, se vor trimite 
numai daruri în fiecare an ţarului”.6 

- Articolul VII prevedea alianţa militară între Rusia şi Moldova, împotriva 
Imperiului Otoman. Domnul Moldovei era obligat ca atunci când oastea 
rusească va porni războiul contra turcilor ,, să fim pregătiţi şi obligaţi să ieşim 
cu toţi locuitorii ţării împreună cu armatele măriei tale împotriva păgânilor”  

-  Articolele următoare prevedeau hrisoave de la ţar  de confirmare. 
După Tratatul  politic a urmat şi unul comercial. Diploma din data de ,,19 

iunie 1656 la Moscova”7 arată că solii moldoveni ceruseră ţarului şi un înscris 
pentru  negustorii lor. Ca urmare Ţarul dă libertate negustorilor moldoveni să 
ducă marfă, să târguiască în oraşe şi să plece cu marfa cumpărată.  

Evenimentele din Ţaratul Moscovit din a doua jumătate a secului al XVII 
- lea ca şi cele din Imperiul Otoman au mai întârziat o confruntare dintre cele 
două puteri.  

Politica ţărilor române începând din deceniul al patrulea al secolului al 
XVII-lea, se caracterizează prin cooperare, prin alianţe într-un front comun  
românesc antiotoman. Alianţa dintre Vasile Lupu, Matei Basarab şi  Principii 
Transilvaniei, persistă până la sfârşitul veacului, între urmaşii lor, uneori având 
de înfruntat alţi duşmani poftitori a înghiţii părţi din ţărişoarele româneşti.  

 
II. Ţările române în timpul conflictelor austro-ruso-turceştila finele  
      veacului al XVII-lea şi urmările lor. 

 
Dacă turcii până la înfrângerea de la Viena au sancţionat dur pe Domni 

români ,, haini”  cu pierderea rapidă a tronului şi vieţii, după anul 1683, sunt 
nevoiţi să fie mai puţin duri cu românii pentru a avea linişte la Nord de Dunăre, 
pentru a avea o bază de aprovizionare cu alimente a armatei şi pentru a stoarce 
pe domni de tribut şi de plocoane uriaşe, şi munţi de galbeni cu care aceştia le 
adormea bănuiala de trădare dregătorilor otomani, s-au se făceau creduli pentru 
a stoarce saci de galbeni de la Bucureşti şi Iaşi.                 

Poziţia geografică a ţărilor române, între cele trei mari imperii ca şi soarta 
schimbătoare a victoriilor militare, determină pe Domnii români să ducă o 
politică duplicitară, pentru a ţine în echilibru ţărişoarele lor râvnite de toţi 
vecinii, aspect reliefat la tratativele preliminare ale păcii de la Carlowitz. La 
tratative s-au confruntat pentru a li se atribui ,,Valahia  şi Moldova” Imperiul 
Austriac şi Polonia care le cerea drept răsplată a ,,sângelui polonez” vărsat la 
depresurarea Vienei şi salvarea ei de turci.  

Polonezii susţinuţi de francezi  (aliaţii tradiţionali ai turcilor), pretindeau 
Moldova superioară, conform cu ,,Proiectul regelui Ioan Sobiesky, ne spune un 
document din 13 iulie 1698, este de a păstra Suceava şi Câmpulung şi de a lua 
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alte nouă puncte, pentru a pune mâna pe partea Moldovei de la Hotin până la 
munţii Transilvaniei şi de a cuprinde încă odată Iaşul”8 După moartea regelui I. 
Sobiesky, spre  sfârşitul tratativelor, solii polonezi, au avut cereri şi mai 
îndrăsneţe, două proiecte prin care cer ,,cesiunea Valahiei şi Moldovei împreună 
cu Bugeagul precum şi Cameniţa în stare neatinsă” sau în cazul respingerii 
cereau ,,cedarea Cameniţei şi a întregii Moldove, împreună cu Bugeagul”  În 
cazul respingerii şi proiectului al doilea, solii nu puteau renunţa, la al treilea, ca 
,, cesiunea Cameniţei neatinsă precum ş a acelor locuri din Moldova, care erau 
încă atunci ocupate de poloni, precum Cernăuţi, Suceava, Hotinul şi Soroca”. 9 
Turcii s-au opus cu  vehemebţă la toate pretenţiile  Poloniei, asupra teritoriilor 
româneşti, invocând atât perceptele Coranului de a nu ceda teritorii care nu au 
fost luate cu sabia, cât şi vechile lor Capitulaţii cu ţările române. 

Moldova şi Muntenia erau râvnite şi de Austria invocând vasalitatea lor în 
vechime faţa de Ungaria, care era ocupată de trupele imperiale. Din Muntenia 
trupele austriece au fost alungate de către domnii români, prin acţiuni de culise 
ca şi prin împotrivirea  Turciei, au reuşit să rămână în afara ocupaţiei Imperiale. 
Prin pacea de la Carlowitz a fost răpită totuşi Transilvania care nu a fost cucerită 
prin război ci era ocupată militar în anii 1687, 1688, considerată supusă deja 
Imperiului prin Diploma Leopoldină din anul 1691 la 4 decembrie. 

Poarta prin trădarea ambasadorilor ei Mehmet Efendi şi Alexandru 
Mavrocordato, a fost determinată ,,să nu se mai opună cesiunii Transilvaniei”. 
10 Tratatul încheiat la 26 ianuarie 1699, prevedea ,,Împăratul anexează Ungaria 
afară de banatul Timişoarei, apoi Transilvania, cea mai mare parte a Slavoniei 
şi Croaţia până la râul Unna, iar Polonia restituie Moldova şi păstrează 
Cameniţa11.                           

Despre Valahia nu se stipulează nimic la cererea lui Brâncoveanu, pentru 
a nu trezii bănuielile turcilor, despre serviciile pe care le făcuse austriecilor.        

Ocuparea în deceniul al IX-lea al sec. XVII, a Transilvaniei de către  
armata imperială austriacă, a orientat alianţele româneşti spre un front comun 
românesc, pentru a  se apăra de noul duşman mult mai puternic, Imperiul 
Austriac. Speranţa ajutorului ,, nemţesc în eliberare” s-a spulberat. Principele 
Transilvaniei Emerik Thokolyi în lupta lui cu austriecii caută ajutor şi scăpare în 
Muntenia.  Alianţa românească fermă împotriva ,,nemţilor” o vedem în ajutorul 
dat de armata Ţării Româneşti în lupta de la Zărneşti lângă Braşov în anul 1690, 
contra imperialilor, acţiune care arată că,  alianţa românească încă era vie şi 
principatele române făceau front comun când erau ameninţate. 

Apetitul hrăpăleţ al Imperiului Austriac de a înghiţii câte o provincie , a 
determinat pe Domnii români să  fie rezervaţi în alianţa cu Austria, precum 
Şerban Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu, care va duce o intensă activitate 
diplomatică, şi militară, prudentă cu imperialii şi cu Poarta. 

Domnia lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714), în Ţara Românească, s-
a remarcat prin politica de echilibru european, Bucureştiul devenise un centru 
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diplomatic, un nod prin care treceau soliile şi dipomaţii, spre Istambul, Viena 
sau Moscova, cu fiecare Domnul tratând după interesul lui.  

Iscusitul domn Constantin Brâncoveanu, a dat dovadă de multă prudenţă, 
in relaţiile cu  imperiile creştine, ştiind că ,,hăinia” îl costa pe el viiaţa iar pe 
biata ţara suferinţe mari, de aceea îi scria lui Constantin  Bălăceanu, sol la 
Viena, să fie prudent ,,Înca nu este vremea aceea ce gândeşti, că turcul şi 
tătarul încă este în puterea lor”12 

Curtea de la Viena a ţinut strânsă legătura cu Ţara Românească, din 
multiple interese, dar văzând că Domnul nu este naiv să se arunce împotriva 
turcilor în orice situaţie, nici să se închine lor, a lucrat diplomatic, acordând 
Domnului titlul de Principe al Imperiului şi recunoscându-l Domn pe Viaţă, o 
momeală ce ştia că-l interesează pe domn. De acelaşi vicleşug s-a folosit şi ţarul 
moscovit. Prin scrisori autografe şi ţarul Petru I, al Rusiei în anul 1703, către C. 
Brâncoveanu şi stolnicul C. Cantacuzino le oferă protecţie, iar lui Vodă îi 
recunoaşte titlul de,  Domn pe viaţă, ca răsplata a informaţiilor preţioase date lor 
despre turci. 
 

III.  Constantin Brâncoveanu şi legăturile lui cu ruşii 
 

Legăturile Moldovei şi Valachiei cu Rusia au fost în mare taină, adesea 
prin terţe solii. Amintim vicleşugul lui Brâncoveanu, la 1693, când i-a legătura 
cu  Rusia prin Patriarhul Ierusalimului Dositei, iar în anul 1698, trimise o solie 
condusă de boierul grec Gheorghe Castriota, ca să nu fie bănuit de turci. Prin 
această solie Domnul român arată ,,că în cazul în care ţarul se va ivi cu oştile la 
Dunăre se vor răscula românii, sârbii, bulgarii, grecii, albanezii”13 de unde 
vedem legăturile creştinilor supuşi turcilor, în jurul lui Brâncoveanu, ca şi 
speranţa lor în ajutorul rusesc, în lupta de eliberare de sub jugul Otoman.   

Cu solia munteană din anul 1698, a trtimis la Moscova şi Domnul 
Moldovei Antioh Cantemir, pe solul său Sava, care cerea sprijin de la Ţar pentru 
Moldova contra turciilor. Ţarul promite ajutor şi îl roagă pe Domn să-i trimită 
informaţii despre mişcările de trupe turceşti, tătărăşti şi despre situaţiile de la 
Poartă. 

Speranţele creştinilor cresc după ocuparea Azovului la 1696, de către ruşi, 
care fac imediat întărituri şi o flotă pe Azov, ce arată intenţiile lui Petru de 
alungare a  turcilor din zonă. Tendinţele expansioniste ale  Rusiei, se 
concretizează în politica lui Petru I, spre sud la Marea Neagră şi până la 
Constantinopol (unde spunea mereu că vrea să fie înmormântat) şi la sud-vest 
până la Carpaţi, iar  spre vest până la Baltică.          

Ultimul deceniu al sec. al XVII-lea şi primul deceniu al sec. al XVIII-lea, 
a istoriei europene, se caracterizează prin o intensă activitate diplomatică a 
Rusiei pentru atragerea românilor, având nevoie de teritoriul lor şi de ajutorul 
lor, prin promisiuni pentru atragerea Domnilor, dar şi a boierilor. 
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Vicleanul conducător rus Petru, încearcă să atragă partidele boiereşti din 
Muntenia şi Moldova, ca să poată manevra pe domni după interesele lui, 
mascate în ajutorul creştin Pravoslavnic. Prin vicleşuguri diplomatice 
,,muscalii”atrag gruparea Cantacuzinilor din Muntenia şi grupările din Moldova, 
care susţin alianţe cu ruşii contra turcilor.          

După pacea de la Carlowitz 1699, când Transilvania este răpită de 
austrieci nădejdea Principilor români se îndreaptă către ruşi, cu care întreţin  
legături tainice frecvente. În anul 1702 ajunge la Moscova, braşoveanul David 
Corbea, diplomat abil şi inteligent, din partea Cantacuzinilor, care asigura pe 
ruşi că ,, au luat înţelegere cu patriarhii din Orient în vederea unei ridicări 
generale, sub egida Rusiei”14 , acţiune pentru care solul românilor cere ţarului 
să facă pace cu Suedia.  

În anii următori 1705, 1706 David Corbea,  face noi călătorii la Moscova, 
ca trimis al Cantacuzinilor şi al lui Brâncoveanu.  Ţarul chiar intervine în 
conflictul dintre Domn şi Cantacuzini, protejaţii Moscovei, prin intermediu lui 
David Corbea, pe care îl ia apoi în serviciul său diplomatic pentru Europa 
centrală.  

Victoria de la ruşilor la Poltava (1709) împotriva suedezilor, dă speranţe 
românilor şi Brâncoveanu încheie un tratat de alianţă cu Rusia, prin care se 
obliga să sprijine cu o oaste de 20.000 de ostaşi expediţia rusă împotriva 
turcilor, cum spunea Constantin Stolnicul nădăjduind ,,să ne scape de 
necredincioşi şi de eretici” (de turci şi de austrieci)  

Poziţiţia lui Brâncoveanu era critică, după ce în anul 1707, cu greu a 
scăpat de mazilire, fiind spionat din multe părţi, spre a fi dat turcilor pentru 
trădare. Pe lângă duşmanii de la curte, Cantacuzinii, era spionat şi de Carol al 
XII-lea, regele fugar al Suediei, aflat la Tighina (Bender) aliatul turcilor, care 
prin pâra la Poartă a Domnului Moldovei Mihai Racoviţă, a dus la mazilirea lui 
,, aruncat în fiere şi dus la Constantinopole”.15 Cronicarul Neculcea adaugă că 
,,nu numai  Mihai Vodă se ajunse cu Muscalii, ci şi Brâncoveanu”. 

Şi misionarii diplomatici ce treceau prin ţară pândeau pe Domnul 
Munteniei, precum diplomatul francez De Feriol, raportând întâmplarea cu 
Mihai Racoviţă (mazilit şi dus în fiare la Istambul)  la denunţul regelui suedez 
Carol al XII-lea, scria regelui său ,, că ar fi de dorit ca  majestatea sa svedeză să 
facă tot aşa şi principelui Valahiei” 16.  Deşi Contantin Brâncoveanu hrănise 
armata suedeză şi pe regele, fugar după înfrângere acesta îl pârăşte turcilor 
,,Muntenii sunt buni prieteni cu Muscalii, şi ce văd şi ce aud toate le scriu la 
Muscali17  

Încheierea conflictului ruso- suedez prin victoria ruşilor la Poltava în 
1709, a alarmat pe turcii care erau convinşi că acum Petru se va arunca 
împotriva lor ştiind că popoarele creştine din imperiul turcesc, aşteaptă ajutorul 
rusilor în nădejdea  de eliberare. În această situaţie Poarta avea nevoie de Domni 
de încredere în ţările române, şi de o totală supunere a populaţiei în viitoarele 
conflicte.  
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Domnul Munteniei fiind dovedit a fi ,,hain” trebuia mazilit şi pedepsit 
exemplar, pentru spaima celorlalţi principi creştini. Hanul tătarilor Delvet Ghirai  
a intervenit la Poartă cu propunerea ca să fie trimis Domn în Moldova 
beizadeaua Dumitraşcu Cantemir fiul fostului Domn Constantin Cantemir, 
pentru al prinde şi denunţa pe Brâncoveanu, deoarece domnul de atunci 
,,Neculai Vodă Mavrocordat este grec şi nu va putea face această slujbă” 18 

Ajuns Domn Dimitrie Cantemir, renunţă la  rivalitatea lui cu Vodă 
Brâncoveanu, care se dovedeşte a fi şi el interesat de alianţă cu muscalii 
împotriva turcilor, care trimise imediat în solie pe David Corbea, ce i-a relatat  
din gură, nu în scris (din prudenţă) poziţia Valachiei ,, îi cere intrarea lui sub 
protecţia lui Petru, arătându-i legăturile pe care le are  el însuşi cu Ruşii spre a 
dobândi încrederea lui Cantemir”19 

Domnul muntean, un dibaci politician ştia că încheerea conflictului ruso- 
suedez, aducea pe ruşi la hotarele noastre contra turcilor cât mai curând şi era 
necesară o alianţă românească solidă alături de muscali. C. Brâncoveanu, înţeles 
cu ruşii pentru susţinerea lor la Dunăre, primise 300 de pungi de la Petru, ,, spre 
ai face zaharea în ţară” (provizii), la intrarea lor în Muntenia.   

La sosirea lui Petru  în Moldova, Brâncoveanu a întârziat cu angajamentul 
pe motiv că Vizirul cu oastea este pre aproape, căruia pentru ai adormi 
bănuielile îi trimise 300 de pungi, cu galbeni, iar el era cu tabăra la Urlaţi pe 
Cricov. Duplicitatea lui Vodă Brâncoveanu, este dovedită, când spătarul Toma 
Cantacuzino, cu oastea, însoţit de vreo 70 de boieri, încredinţaţi în victoria 
ruşilor şi nemulţumiţi de nehotărârea Domnului, au trecut la ruşi. Speriat, că 
turcii au priceput jocul său, opreşte transportul către trupele ruseşti a carelor cu 
zahareaua cumpărată cu bani muscalilor şi o îndreaptă către turci ca să-i împace 
şi desface rapid tabăra de la Urlaţi şi bolnav de supărare  se închide la 
Târgovişte.  

Lipsa zaharelei şi a fânului a fost cauza principală a învingerii de la Prut, 
nenorocire pe care Petru I nu a putut s-o uite şi se va exprima apoi ,, Iuda cel de 
Brâncoveanu m-au vândut de am răpus oastea şi am păţit aceasta”. 20  La 
sfârşitul războiului după pacea de la Huşi, Constantin Brâncoveanu, a returnat 
ţarului Petru cele 300 de pungi de galbeni. 

Bătrânul Domn ostenit de povara istoriei ce o purta de un sfert de veac, 
lovit şi trădat de toţi cu greu a putut să evite atunci, mazilirea, dar laţul se 
strângea în jurul lui. Turcii deşi victorioşi ştiau că este doar un răgaz până la 
următoarele bătălii, iar ţările române trebuiau să fie supuse fidele Porţii, de 
aceea sultanul dorea să dea cu mazilirea Brâncoveanului un crud exemplu 
ghiaurilor, care mai îndrăzneau a trece la duşman.   

Lovitura de graţie o primeşte Vodă, după cum mărturiseşte cronicarul 
Radu Popescu, de la vărul său Ştefan Cantacuzino fiul unchiului său Constantin 
Cantacuzino Stolnicul, cei care cunoşteau  toate secretele Domniei ,,că îl avea ca 
un tată” Domnul.  Acesta avea copiile întregii corespondenţe cu Austria şi cu 
Rusia  ,, au ştiut şi cărţile de la Nemţi şi de la Muscali, care îi făcuse acei 
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împăraţi hrisoave să fie şi el şi feciorii lui prinţipi, cneji, şi luîndu-le de unde au 
fost le au dat imbrihorului"21…21.. La aceste dovezi de hăinie îngrozitorul 
sfârşit era sigur doar trebuia lucrat cu dibăcie să nu fugă Brâncoveanu în ţara 
nemţească.     

Viziunea din delirul fiicei bolnave a Domnului, dinaintea morţii ei, că 
tatăl ei este prins de turci şi dus la Constantinopol s-a împlinit în 4 aprilie 1714, 
Miercuri înaintea Paştilor când a fost ridicat şi dus la Ţarigrad. Părăsit şi trădat 
de toţi este luat cu întreaga familie ,, în grabă l-au gătit să-l pornească mai 
curând”.  

Până la 15 August stătu,  mândrul Domn la cumplita închisoarea turcească 
a ,,celor 7 turnuri” şi încercat cu promisiuni nedemne de un domn creştin să-şi 
negocieze viaţa şi libertatea pentru el şi fii săi, acesta alege să moară demn, 
creştin, împreună cu fii şi ginerele său, Enache  Văcărescu, decât să trădeze ţara 
şi să se lepede de Hristos..         

Domnia lui Constantin Brâncoveanu,  caracterizează cel mai bine  
sistemul politic căruia erau supuse  prin ,,puterea împrejurărilor, ţările române”. 
Toată domnia este o veşnică cotire între puterea din Nord şi cea din Sud: între 
austrieci şi turci şi între ruşi şi turci, care se băteau peste capul lui. Brâncoveanu 
a căutat ca întotdeauna să aibă o portiţă de scăpare în partea celui mai tare, ţara 
fiind cuprinsă între nişte vultani cumpliţi, având o poziţie pe jumătate 
neatârnată. 

La finele veacului XV, se impunea cu sabia victorioasă între marile puteri 
hrăpăleţe Ştefan cel Mare. După un veac, Mihai Viteazul ţinea tot cu sabia în 
respectul lumii, pe  hienele istoriei noastre, iar după alt veac, C. Brâncoveanu, 
reuşeşte pentru un sfert de veac să ţină pacea ţării cu multă iscusinţă politică, cu 
munţi de aur, cu înrudiri prielnice, cu alianţe şi-n final cu preţul martiriului,  
copiilor şi al lui, o moarte de mucenic al poporului român, pe altarul istoriei.    
Bravul Domn, Constantin Brâncoveanu Basarab, prin valoarea lui a reuşit să 
adune mulţi duşmani. A fost duşmănit de boieri că a mărit fiscalitatea, şi mai 
ales de rudele sale, Cantacuzinii care visau Domnia. Pentru bogăţia lui a fost 
duşmănit de ambasadorii veniţi la noi, în special de turcii lacomi.  Aceşti ,,corbi 
au avut bucuria” să asiste la îngrozitorul spectacol al decapitării Brâncovenilor, 
fiind invitaţii sultanului ambasadorii ,,Rusiei, Germaniei, Franţei, Angliei, 
Veneţiei, Olandei şi Suediei”22.   
 
              IV.   Politica de alianţă cu ruşii a lui Dimitrie Cantemir. 
                                       Semnificaţia tratatului de la Luck. 
 

Ţara Moscului, scrie istoricul A D. Xenopol,  era foarte îndepărtată în 
epoca medievală de români,  şi aveau legături doar când istoria lor ,, urca câte o 
culme din viforoasa lor cale”23 …23…  

Au   fost vremuri în care românii îi considerau pe ruşi egalii lor ,,când 
tratau cu ei ca cu un popor de aceeaşi putere, când ţarii Moscovei, cereau în 
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însoţire pe fiicele  domnilor români”24. Aşa stăteau lucrurile pe timpul lui Ştefan 
cel Mare care şi-a căsătorit fiica Elena cu ţarul Moscovei Ivan Vasilievici al III-
lea.    Mihai Viteazul a tratat cu Boris Godunov  să atace înpreună pe leşi, fără 
vreo subordonare, iar Vasile Lupu îl determină  pe Ţarul Moscovei să nu dea 
ajutor cazacilor contra turcilor, ceiace face ca Azovul să cadă în stăpânirea 
otomanilor spre paguba ruşilor, ce dovedeşte că Rusia era o putere firavă încă, 
nu hrăpăleaţă. Legăturile cu statul Moscovit au continuat până în vremea lui 
Dumitaşcu Vodă Cantemir pe aceleaşi tradiţii fără vasalitate sau dări.  

Vremurile însă s-au schimbat, în timp ce ţările române pierdeau din puteri 
robite de turci, în întinsele stepe de la rarsarit creştea colosul rusesc. Ţaratul 
Moscovit nu se considera încă liderul şi protectorul popoarelor creştine din 
Împărăţia Turcească, deşi adversarii turcilor le punea mereu în faţă acest lucru. 
Nu erau destul de siguri pe  puterile lor ruşii şi încă nu deschid seria luptelor cu 
otomanii, decât sub Ţarul Alexei Romanov promovând o politică mai  activă, 
expansivă.  Apoi la 1681 prin pacea de la Radzim ruşii obţin Kievul şi Ucraina, 
tătarii nu mai pot prăda pământurile ruseşti, turcii recunosc ţarului titlul de 
Împărat al locuitorilor Rusiei, şi dau libera trecere ruşilor la Ierusalim.     

Cu popoarele  balcanice moscoviţii aveau doar legături religioase, ca şi cu 
aşezămintele de la Athos şi  Sion,  la care ţarii trimiteau tributul lor, recunoşteau 
drept cap al bisericii orientale pe patriarhul din Constantinopole, neavând încă 
conşţiinţa puterii lor politice, aspect pe care se străduiau occidentalii să-l pună în 
lumină, prin atragerea statului rus în conflictele cu turcii.    

Luminatul ţar Petru I, interesat în expansiunea rusească spre sud est, vine 
spre ţările române, care au avut înţelegeri cu muscalii mai vechi,  speculând 
interesul lor de a scăpa de robia turcească.  ,, Acei însă care arătară mai de 
aproape Rusiei încotro trebuie să tindă toate silinţele ei fură Românii.  Cu ce 
plătiră ei asemenea învăţătură vom vedea”25 spune istoricul A. D. Xenopol.  
Raporturile ruşilor cu românii, se răstoarnă  când „imperiul lor se apropie de 
hotarele noastre, şi după alungarea suedezilor se vor preocupa constant de 
luptele cu turcii.  Ţările române în deznădejdea lor,  din dorinţa înlăturării robiei 
turceşti, au sperat în salvarea lor cu ajutorul muscalilor, motiv speculat de 
aceştia ca să-i atragă în tabăra lor. Concretizarea politicii ruseşti de expansiune 
în ţările româneşti  începe cu domnia lui Dimitrie Cantemir.  

,,Dumitraşco Vodă Cantemir” vine la tronul Moldovei în condiţii aparte, 
date de apropiatele  războaie cu ruşii, şi de interesul Porţii în prinderea şi 
pedepsirea lui Brâncoveanu pentru a speria pe ceilalţi trădători, misiune ce 
trebuia să o realizeze chiar Cantemir.             

Dimitrie Cantemir ocupă tronul Moldovei la 1o decembrie 1710.  Fiind 
mulţi ani ostatic la Poartă şi apoi reprezentantul lui Antioh Ccantemir, cunoaşte 
foarte bine situaţia din Imperiul Otoman, bazat doar pe forţa militară, corupt şi 
despotic. Participant în tabbăra turcilor la Zenta (1697) Cantemir a înţeles 
declinul colosului turcesc în faţa Europei, a lumii civilizate.  
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Ajuns la tron în doar şapte luni afirmă convingerile lui  în interior de a 
înlocui regimul nobiliar, boieresc, cu unul autoritar domnesc. Înlătură vechii 
pioni ai partidelor boiereşti ca Sturza, Catargiu şi pe vornicul Iordache Ruset şi 
se înconjoară de oameni noi pe care îi ridică în dregătorii, mai  tineri,  fară 
cunoaşterea temeinică a  vieţii politice ca spătarul Luca. 

Înşelat de sultan care-i promisese prin hatişerif scris, Domnia pe viaţă, 
fără tribut şi peşcheşuri cât va sta pe tron, dar la scurt timp prin scrisoare de 
la marele vizir ,,Osman Aga, îi se cere de îndată pentru sultan şi vizir, peşcheşul 
obicinuit la fiecare intrare în domnie şi o mulţime de zaharea pentru oştile cele 
turceşti.  Pe lângă acestea să pună podurile în stare cu cea mai mare grăbire şi 
să procure Cazacilor şi Svedejilor locuinţă pentru iarnă, iar el singur să se afle 
in primăvară cu oamenii săi la Bender şi alte cereri tot aşa de îngreuitoare”26 

Văzând Cantemir mişeleasca înşelare a turcilor, care ar fi trebuit ca putere 
suzerană să protejeze tara care timp de trei ani fusese pustiită de lăcuste, stoarsă 
de biruri nemăsurate, călcând făgăduielile făcute, domnului, vin cu cerinţe grele 
asupra Moldovei, secătuită şi prin schimbările dese de domni, ce impuneau ţării 
dări peste puteri pentru cumpărarea tronului, la care adaugă incursiunile de 
pradă ale tătarilor, cazacilor, suedezilor şi chiar ale trupelor turceşti. În timpul 
celor 26 ani de domnie în Muntenia a lui Brâncoveanu, în Moldova au fost 9 
domni, schimbări ce au păgubit mult ţara.  

De la începutul Domniei Cantemir a dus o politică duplicitară, între  ruşi 
şi turci. Este câştigat de ţar, prin solia trimisă prin medicul grec Policala. Hotărât 
să treacă de partea ruşilor, se străduieşte să-i înşele pe stăpânii lui, de la care 
cere permisiunea ,,să se facă a se ajunge cu Muscalii,  şi ce ar vedea şi ce ar 
înţălege de toate să facă  ştire Porţei”27  chiar şi Capuchehaia Domnului la 
Contantinopole, grecul Iane, ataca pe ambasadorii ruşi din Ţarigrad, ce dădea 
încredere turcilor în domnul moldovean. 

Turcii ştiu că este aproape confruntarea cu ruşii izbăviţi de suedezi, 
văzând pregătirile  ţarului Petru I, la sud, întăriturile şi flota de pe Azov, 
hotărâră să atace primii. În Noiembrie 1710, turcii au declarat război ruşilor.  

Provocat Petru I, ştie să exploateze situaţia şi să dea politicii lui 
expansioniste haina unui război  , o cruciadă de eliberare a creştinilor de răsărit 
de sub robia musulmanilor şi dă o Proclamaţie cu asemenea conţinut făţarnic.  
Pentru a da această impresie la 21 februarie 1711 se ţine o slujbă în catedrala din 
Moscova cu regimentele din Garda Imperială prezente, înainte de pleca spre 
Moldova,  cu drapelul imperial sub semnul CRUCII cu inscripţia ,,În numele 
Mântuitorului şi al creştinătăţii vei învinge”. 
             
              Tratatul moldo-rus din 3/13 aprilie 1711. Ostilităţile de la Prut 
                   între turci şi ruşi şi urmările pentru Moldova. 
 

Dimitrie Cantemir care avea legături tainice cu ruşii încă de la 
Constantinopol, trimise ţarului în mare taină o solie  cu omul lui de încredere  
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Pricopie, iar după apropierea oastei ruseşti şi a Ţarului de Moldova trimise o 
nouă solie, condusă de vistiernicul Ştefan Luca, după ce fusese la Iaşi, 
diplomatul raguzan Sava Vladislavovici, aflat în slujba Ţarului. Noua solie 
încheie la Luck  în Volinia la 3/13 aprilie 1711, un tratat între Moldova şi Rusia. 

Abia acum Domnul dă ,,pe faţă hăinirea lui  şi cere generalului rus  
Scheremetev  ca să-i trimită un corp de oştire spre paza lui, ceea ce  rusul se 
grăbeşte a împlini, trimiţând la Iaşi 4000 de călăreţi28 
 Pentru că moldovenii nu aveau încredere în muscali,  mai ales marii boier, dar 
nici poporenii, de aceea se vede silit să amintească poporului nenorocirile aduse 
de turci peste ţară şi publică un manifest.  
    ,,Noi Dimirie Cantemir din mila lui Dumnezeu domnul ţărei 
Moldovei……….facem ştiut că întrucât duşmanii creştinătăţei, Turcii n-au 
respectat tratatul încheiet cu predecesorul nostru Bogdan, prin care ţara se 
obliga a plăti sultanului numai 4000 de galbeni, 40 de cai şi 24 de şoimi pe an, 
şi au introdus în ţara Moldovei tot soiul de asupriri, dărămând sau ocupând 
cetaţile ei învoind Tătarilor a o prăda, luând în robie pe fiii şi soţiile noastre 
spre aşi face râs de ele, sporind în fie  ce zi tributul până aşa grad  că au 
devenit cu neputinţă de răspuns, noi ne-am unit cu împăratul milostiv şi 
credincios al Rusiei, Petru Alexievici,  care a luat arma spre a mântui pre 
creştini din jugul robiei  mahometane. Prin urmare tot omul din această  ţară să  
iee armele spre a-i venii  în ajutor, că ci care nu va urma astfel i se vor confisca 
averile’’29.  

Prin acest  manifest motivează trădarea lui faţă de puterea suzerană şi 
alianţa cu muscalii şi cere ţării să-i fie alături, prin participare  la ostilităţi,  cu 
armele sub ameninţare cu deposedarea de avere în cazul neparticipării. Păturile 
mijlocii şi sărace, ne pricepute în jocurile politice şi militare erau încrezătoare în 
victoria creştinilor chiar entuziaşti, pe când marii boieri , mai toţi fugiseră. 
Boieri cunoscători ai manevrelor şi intereselor, puţini au fost entuziaşti, unii au 
plecat în băjenii spre munţi. Boierimea, marii dregători nu aveau încredere în 
victoria şi alianţa muscalilor, precum marele vornic Iordache Ruset, care-i  
strigase  domnului în Divan  ,,Te-i cam grăbit Maria Ta cu chiematul 
moscalilor”,  când Vodă a dat pe faţă tratatul cu ruşii, acesta a fost pus la 
popreală la venirea ruşilor în ţară, de către Cantemir până la mazilirea lui, iar 
Ioadache Ruset a fost scos de turci şi pus caimacam.  

Tratatul de la Luck facut cu Ţarul avea 17  articole. În preambulul tratatului 
Ţarul se proclama ocrotitorul popoarelor creştine, iar relaţiile cu marea 
împărăţie sunt aşezate pe puncte.  Vom reda câteva mai semnificative:   

1. Ţara Moldovei cu Nistru să-i fie hotarul şi Bugeagul cu toate cetăţile tot 
a Moldovei să fie; numai odată prin cetăţi să se aşeze Moscali oşteni 
până s-a întemeia ţara, iar apoi să lipsească oastea moschicească   

2. Bir să nu plătească ţara nici un ban. 
3. Pe domn să nu –l  mazilească împărăţia până la moarte pe urmă din fii 

lui să fie, pe- care şi l-ar alege ţara.  
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4. Neamul lui să nu . (Tratatul este reprodus în mai multe izvoare şi copii 
iasă din domnie, numai când s-ar haini, sau şi-ar lepăda legea…….. 

5. Pe boieri să nu-i mazilească domnul din boierii până la moarte, sau cu 
mare  vină să-i scoată. 

6. …………………………………………………………………………… 
7. …………………………………………………………………………… 
8. Zece  mi de oaste să fie gata în ţară şi împărăţia să le dee leafă din 

visteria împărătească. 
9.  Din Muscali să nu se amestece la boieriile Moldovei, nici să se însoare 

în ţară, nici moşii să nu cumpere. 
 Următoarele se referă la situaţia războiului dar mai importantă este 
precizarea cerută de moldoveni ca siguranţă a lui Vodă în cazul mazilirii lui 
,,Pace  Muscalul cu Turcul să nu facă; iar de s-ar întâmpla să facă pace şi să 
rămână Moldova tot sub stăpânirea turcească , atunci să aibă împăratul 
moschicesc a da lui Dumitraşcu Vodă două părechi de moşii în Stoliţa pentru 
moşiile din Moldova şi cheltuială pe zi în toată viaţa lui şi oamenilor lui să nu-i 
lipsească, şi de nu i-ar plăcea acolo , şi s-ar trage într-altă ţară creştinească 
volnic să fie a merge”30 Cu unele diferenţe cerinţe apar şi în izvoare ruseşti, 
I.Neculcea-citat de Xenopol, Carra, şi N. Mustea ). 

Domnitorul se obliga faţă de ruşi să iasă cu oastea de partea lor, cu  
17.000 de oameni ce era greu de realizat.  A dat ordin marelui vistiernic Luca să 
strângă oameni cu plată. Auzind de leafă se grămădiră la oştire în număr mare:,, 
nu numai slujitorii, ci şi ciobotarii, croitorii,  blănarii, şi câte alte bresle de a 
rândul.  Slugile lăsau pe boieri, argaţii lăsau pe stăpâni şi câtă altă 
prostime…… …..fără arme, că nu mai aveau de unde să mai cumpere, că şi 
arcarii sfârşiseră arcele…….Dar ce oştean să fie  prostimea mojicii, ce 
niciodată pre cal n-au încălecat, nici armă în mână n-au  prins de când erau ei, 
nici n-au slujit, ci numai cât perdeau banii,  pe la crâşme ziua, iar noaptea se 
duceau pe la drumuri de jăcuiau pre oameni de ce  aveau, şi băjenii şi furiş, alţii 
umblau de stricau prisacele oamenilor, iar la oaste n-au mers”31                                            

.      
            Cu asemenea oştire se prezenta Cantemir  căci marii boieri cu steagurile 
lor erau ostili acestui război, spre marea dezamăgire a ţarului. Camtemir şi 
Brâncoveanu au promis ajutor militar în special călărime de care era lipsit ţarul 
şi alimente. Pentru zaharea Brâncoveanu primise 300 pungi de galbeni şi 
Cantemir 130. Din Moldova nu se putea strânge hrană, că de trei ani o secătuise 
lăcustele, iar Domnul muntean când a trecut la ruşi Toma Cantacuzino a oprit 
transportul alimentelor către ruşi şi l-a trimis turcilor spre împăcare şi a 
desfiinţat tabăra de la Urlaţi de 20.000 de oşteni, cu care trebuia să se alăture 
ruşilor.   
       În nădejdea hranei pentru oştire şi cai, de la Brâncoveanu armata rusă a 
venit cu provizii doar pentru 20 de zile. Foametea i-a răpus soldaţii şi animalele, 
teritoriul Moldovei fiind sterp, fară surse de provizii, cum cosemnează, raportul 
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de război de la Isaccea din 29 iulie 1711, că ,, Petru care se bazase pe 
făgăduinţele lui  Cantemir găsi Moldova pustiită”. 
           La această păcăleală se adaugă greşelile tactice făcute de Petru I. care a 
lăsat mare parte a armatei contra Tătarilor din Crimeea şi alta la nord contra 
Livoniei, iar o bună parte a cavaleriei cu Gen. Reni, a dat-o lui Toma 
Cantacuzino să atace Brăila. Lipsa nutreţului, a dus la pierderea şi a puţinilor cai 
de la artilerie.  
         Unele izvoare spun că Brâncoveanu i-a trimis vorbă la Iaşi Ţarului prin 
Castriota, să se întoarcă, el oferindu-se să mijlocească pacea cu turcii, dar Ţarul 
nu a ascultat. 
           Confruntarea militară desfăşurată între 17-22 iulie  la Stănileşti pe Prut a 
fost un dezastru pentru ruşi,  fiind înconjuraţi, Ţarul era în pericol să fie prins, 
doar un vicleşug l-a scăpat. La propunerea ţarinei Ecaterina, o scrisoare a 
generalilor care cereau un armistiţiu  de câteva ore pentru tratative de pace, i-a 
păcălit pe turci crezând că Ţarul nu este acolo.  Marele vizir, cumplitul duşman 
al ruşilor Baltagi Mohamed, nesigur pe posibilitatea de a se retrage, convins cu 
darurile şi banii primiţi de la generalii ruşi, acceptă pacea, iar Ţarul a reuşit să 
scape  şi s-a retras prin Polonia.  
          Turcii l-au cerut cu insistenţă pe Cantemir care a scăpat cuibărit în 
caleaşcă Împărătesei, şi împreună cu 24 de boieri ,,daţi cu ruşii” au pribegit în 
Rusia, unii s-au mai întors dar Dimitrie Cantemir nu s-a mai întors. 
          Istoria are jocul ei,  sau bunul Dumnezeu a mai amânat la Stănileşti cu un 
secol calvarul Basarabiei, partea Moldovei dintre Prut şi Nistru, Moldova  
rămânând  întreagă cu statutul anterior.  
          Venirea împăratului Moscovit a fost un eveniment de cumpănă al istoriei 
noastre, pe 11  iunie 1711, la Iaşi,  un personaj aproape mitic, Împărat creştin de 
rit răsăritean de o  credinţă şi cruce cu noi, a mişcat poporul şi clerul. A fost 
primit cu mult entuziasm, iar Ţarul l-a copleşit pe Domn cu deosebite onoruri, la 
fel şi pe boieri ca să-i câştige i-a invitat la ospăţ unde au ,,băut prima dată  vin 
franţuzesc (şampanie), servită chiar din mâna Ţarului, cu mare veselie.   
           I.Neculcea descrie cum a fost întâmpinat Pertu I. înintea Iaşului de 
Mitropolitul Ghedeon, caimacami, cler, bogaţi şi săraci,  l-au primit cu toată 
inima şi ,, dau laudă lui Dumnezeu  că doară îi va cerceta  cu mila sa şi-i va 
scoate de sub jugul robiei turcilor”.33   
       Cronicarul Neculai Mustea confirmă starea aceasta şi spune: ,,lucrul se 
îngroşia şi toată ţara era cu Muscalii”. 
         Cronicarul Acsinte Uricariul, dezaprobă ,, această plecare nesocotită către 
ruşi” şi  spune  dar n-au vrut să înţeleagă  nimene  ,,că erau umflaţi mai toţi 
pământenii  cu nădejdele cele deşerte , neştiind voia lui Dumnezeu,……….când 
se ţineau că sunt scăpaţi de sub jugul robiei, atunci erau să  cază nu numai la 
mai mare robie ci şi la peire desăvârşit.31 
        Nu au rămas ne consemnate de cronicari nici faptele scandaloase comise de 
ruşi. Nicolae Costin descrie un ospăţ la Petru cel Mare când boierii au mâncat cu 
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toţii carne deşi era în postul Sfinţilor Apostoli, ,,mesenii îngreuindu-se au mas 
acolo,  iar peste  noapte aceea n-au scăpat fără pagubă nici un boier şi ne furat 
de Muscali,  cui pistoale, cui, cui rafturi, cui epăngele, nici boier nici slugă ”32 
Aceasta era faţa necunoscută a celor pe care la început moldovenii îi credeau 
fraţii lor creştini, salvatorii lor pe care i-a primit după sufletul lor curat şi plin de 
amărăciune. 
         Noul eveniment politic şi militar era considerat chiar de contemporani ca 
unul ce trebuie bine chibzuit ,, iar plecarea către  ruşi, să nu se facă  ……,,până 
li s-ar fi văzut puterea cum le-a merge” zicea  I. Neculcea, cronicarul şi omul de 
încredere al lui Cantemir. 
          Acelaşi cronicar arată poziţia lui  Nicolae  Costin (fratele lui Miron),  
înţelegând ce urmări păguboase ar fi avut tratatul cu ruşii,  din care pricină 
spune el ,, au purces toate lucrurile ţărei de întâiaşdată spre risipă şi fără 
socoteală”.35 
           Cronicarul I. Neculcea descrie şi partea întunecată a venirii ruşilor în 
capitala Moldovei.  Ca orice armată străină producea pagube,  jafuri călcări de 
persoane etc.  Intrarea ruşilor  atrage venirea tătarilor la pustiire, iar turcii se 
grăbesc să tracă Dunărea.  Pe teritoriul Moldovei la Tighina ( Bender) era şi 
armata regelui fugar suedez, Carol al XII-lea, care până în 1713, când pleacă 
definitiv spre ţara lui îşi întreţine la noi trupele.                                                                                                                                                                                     
              Biata Moldovă pustiită de lăcuste, pârjolita de secetă era supusă şi la 
jaful permanent al armatelor de ocupaţie. Aici a adus ţara graba nesăbuită a lui 
Dimitrie Cantemir despre care prietenul său I.Neculcea spune ,, Acest bine au 
agonisit ţărei Dumitrşcu Vodă cu socoteala lui grabnică, de nu se va mai 
îndrepta în veci”36,       
           Doar o parte a dregătorilor au înţes adevăratul scop al ruşilor, de a se 
apropia de noi . Nu aveau nimic comun cu noi doar religia, şi a speculat acest 
fapt, dându-se drept salvatori ai creştinilor din Imperiu otoman. Ei aveau nevoie 
de noi care eram în calea lor spre sudul Dunării la fraţi lor slavi. 
           Tratatul ruşilor cu Cantemir a destăinui toată politica lor faţă de 
Moldova., care a fost apoi urmărită cu vehemenţă de-a lungul veacurilor. 
Tratatul nu se mărgineşte la relaţiile din afară  ,,ci se îndeletniceşte cu acele 
lăuntrice, cu poziţia boierilor, cu drepturile mânăstirilor şi altele de aceste”.37  
În acest mod Rusia avea dreptul a se amesteca în ,,daraverile din lăuntru a 
ţărei” în problemele interne, pe baza unui drept, a tratatului cu Catemir.  Se 
urmărea schimbarea  suzeranitatăţii abuzive a Porţii cu Protectoratul rusesc. 
             Prin tratat ruşii au căutat să atragă şi pe boieri, limitând puterea 
domnească, ca să nu poată să-i scoată din ,,boierii”, iar dregătoriile să fie pe 
viaţă. 
            Art. I. prevedea ca ,,deîndată prin cetăţi să se aşeze Muscalii oşteni până 
se va întemeia ţara”- fără limită de timp- putea fi permanent. Cu aceste oştiri 
moschiceşti, ruşii supravegheau pe domn, şi pe dregători, prevenind eventuale 
neascultări.  
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              La fel de dăunător era Articolul VIII, care prevedea întreţinerea unei 
armate de 10.000 de oşteni în  ţară, cu leafă de la împărăţia rusă. La atâta 
generozitate  a plăti oastea Moldovei,desigur că ,,s-ar  fi apucat a face şi 
educaţie militară, pentru care se înţălege de la sine că trebuia să pună în 
fruntea ei comandanţi ruşi. Ce era să devină Domnul Moldovei în mijlocul unei 
armate chiar şi naţionale plătite şi comandate de ruşi”,38”. Rusia pregătea 
şerbirea românilor.                              
           Pactul cu marea împărăţie a Rusiei, arată diferenţa dintre robirea 
turcească economică şi politică dar fără atentat la organizare internă la spiritul 
neamului şi naţionalitate. Se vede clar întenţia ruşilor de a ne subjuga nu elibera.  
           Dezastru lui Petru la Prut i-a tăiat aripile spre Ţarigrad, a fost nevoit să 
cedeze Azovul turcilor, pionul de înaintare al ruşilor în Marea Neagră,  poziţie la 
fel de valoroasă şi pentru turci după cum consemnează şi croinicile turceşti: ,, În 
a 18-a zi a lunii –gemazi II 1123-/3 august 1711,  zi de luni a sosit chehaiaua 
marelui vizir, cu telhisu, cu vestea plăcută, prin care se arăta cum a fost învins 
şi zdrobit craiul moscovit la Prut,……..şi încheerea păcii în condiţiile cerute: 
înapoierea cetăţii Azov, împărăţiei, dărâmarea cetăţilor Kamenka şi Taigan”.39 
relatează Mihai Guboglu, în Cronici turceşti.. 
          Pentru Moldova câştigul a fost de proporţii istorice, că s-au mai amânat 
pagubele şi nenorocirile noastre făcute sub scutul unui tratat, cu încă un secol, 
de către acest protector creştin de la răsărit.                        
             
 
  V.Pericolul permanent de la răsărit, Imperiul Ţarist  
                         şi comfruntările militare cu turcii în sec XVIII. 
          
         Situaţia geopolitică a ţărilor române, a atras din timpurile îndepărtate mulţi 
cueritori pentru pământul nostru bogat şi pitoresc spre a fi stăpânit sau doar 
culoar de trecere spre alte ţinte. Cel mai călcat teren de către năvălitori a fost cel 
de  la răsărit de Carpaţi, frecvent în evul mediu de către : tătari, polonezi, cazaci, 
turci nemţi,  iar după 1710 şi de ruşi.  
         Vestitele cetăţi ale lui Ştefan cel Mare de apărare pe linia de est, de la nord 
la sud, pe Nistru ajung  sub diferite stăpâniri străine; leşeşti, căzăceşti, turceşti şi 
ruseşti, pentru vremuri mai scurte sau mai îndelungate. Năvălirile din evul 
mediu erau adesea sporadice de jaf şi pradă, dar cele din timpurile moderne după 
1700 au fost de durată.   
          Aceste nenorociri au apăsat mai greu Basarabia de la mare până la Hotin, 
pustiită, pârjolită, sau robită pe mai mulţi ani. Seria războaielor ruso-turce 
supune Basarabia la ocupaţii militare pustiitoare, fiscalitate excesivă, rechiziţii 
sub legislaţie de război, pustiiri făcute de ostilităţile care adesea se desfăşurau în 
Moldova.   
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  Principatele în timpul confruntărilor dintre anii 1735-1739 şi între 1768-1774. 
              Prevederile păcii de la Kuciuk-Kainargi pentru Principate. 
                                                               
          Eşuarea politicii lui Petru I, de extindere la Marea Neagră a fost preluată 
de Ţaratul rusesc sub urmaşii lui, de către fiica sa Elisabeta  şi apoi de Ecaterina 
a II. Moldova este expusă cel mai mult la incursiunile periodice sau chiar la 
ocupaţiile armatelor ţariste, pe perioade îndelungate. 
             La 1735 guvernul de la Petersburg, pe fondul conflictelor turceşti din 
Balcani, crede că este momentul revanşei cu turcii, se asigură de o alianţă cu 
austriecii şi atacă la sud, unde cu uşurinţă ia Azovul şi toată Crimeea. În anul 
1936, armata ţaristă continua să înainteze către sud-vest spre Nistru iar Moldova 
este călcată de oştirile cuceritoare. La 17 August armatele turco-tătare sunt 
nimicite la Stăuceni (pe teritoriul Moldovei), Hotinul capitulează, şi toată 
Basarabia până la Tighina (Bender) şi Cetarea Albă este pustiită de armatele 
duşmane, iar apoi,  muscalii se îndreaptă spre Iaşi.  
            La Ştefăneşti pe Prut, gen. rus Munnich, este întâmpinat cu mari onoruri 
şi o scrisoare către ţarină, de către unii dregători şi cler, dar Domnul Grigore 
Ghica lăsă caimacam pe Sandu Sturza şi ,, el se lăsă jos spre Dunăre cu unii 
boieri”. Peste câteva zile intră în Iaşi chiar Generalul cu armata, primit la fel cu 
mare cinste de Mitropolitul Antonie şi dregători. Cuvântarea patetică a 
Mitropolitului, laudă pe Împărăteasa ruşilor şi suverana legiuită a Moldovei. 
La asemenea manifestări slugarnice şi promiţătoare de supunere, Munnich arată 
dispreţul şi aroganţa Generalului ţarist (neamţ) care se credea pe pământ turcesc, 
şi Moldova o ţară cucerită. Evident, i-a tratat rău pe boieri şi pe Mitropolit, a 
refuzat să sărute Crucea, iar Mitropolitul i-a urat: ,,Dumnezeu să bine cuvânteze 
intrarea şi ieşirea ta” ! Fiind comandantul armatei ruse dă o la 5 septembrie 
1739, o Proclamaţie prin care Moldova  este declarată ,,liberă sub ocrotirea 
Rusiei”, libertate plătită cu: ,,întreţinerea unui corp de armată de 20.000 de 
oşteni, să fiinţeze un corp de salahori care să lucreze la fortificaţii şi să 
plătească o contribuţie de război”40.       
            Proclamaţia conţinea şi amănunte de implinire dar mai ales multe 
ameninţări în cazul nescultării cum relatează I, Neculcea: ,,şi le-au zis că de nu 
vor primi aşa, a da foc târgului; şi i-au făcut cu d-ea sila de au iscălit, că se 
întâmplase şi boieri de nu voia, şi au iscălit toţi”41Aşa arăta libertatea rusească  
         Această tratare brutală a boierilor avu un efect folositor, arătând adevărata 
faţă a muscalilor şi politica lor de ocrotire creştinească. 
        Prin tratatul de pace de la Pasarowitz, Principatele au rămas tot sub trutci, 
revenind domnii fanarioţi pe tronuri. Ruşii fiind nevoiţi  să părăsească Moldova, 
,,Munnich dă ţara în pradă soldaţilor, ceea ce o expune la o sălbatecă 
despoiere”42 spune cronicarul. 
         Problema Orientală avea efect de avalanşă, se derula cu forţă şi amploare 
mai mare, spre finele sec XVIII, imperiile creştine urmărind să înghită 



 174 

moştenirea otomană, ce va declanşa noi războaie pe seama creştinilor supuşi 
turcilor.                    
          Următoarele războaie austro-ruso-turceşti, timp de peste un veac, au adus 
românilor numai suferinţe. Războiul dintre anii 1768-1774, a produs o cădere 
serioasă a turcilor, care s-a făcut pe spatele popoarelor supuse lor. Războiul 
declanşat de turci la 1768, antrenează marile puteri europene în teatrul de război, 
care urmăreau ca prin căderea Turciei să nu se întărească prea mult nici Rusia 
nici Austria.  
          Ostilităţile se desfăşoară în mare parte la noi Trupele turceşti înaintează de 
la Dunăre la Hotin şi atrag pe ruşi în acest spaţiu. În mai 1769, ruşii trec Nistru 
şi-i risipesc pe turci, ocupând toate cetăţile din Basarabia : Cetatea Albă, 
Tighina, Ismail, Cahul, Brăila şi apoi ajung până la Bucureşti.  
           Moldovenii văzând că iarăşi vin muscalii, au trimis o delegaţie la 
principele Galitzin, comandantul frontului rus, ,, spre a-i oferii închinarea 
ţării”. Pe 26 septembrie 1769 baronul Elmpt intră în Iaşi care ,,fusese dat pradă 
flăcărilor de turci în retragere”, au intrat în biserica Mitropoliei, cu alai mare şi 
au pus să jure credinţă Tarinei, ,, pe bunul Dumnezeu, pe cruce şi pe toţi sfinţii 
din evanghelie, ca cel ce m-am supus de bună voie, sub stăpânirea Măriei 
Sale.”, apoi jurămăntul a fost ţinut în toate târgurile şi satele.Ca un bun 
gospodar baronul Elmpt a luat informaţii despre târguri, despre negoţ şi toate 
bunurile ţării, folositoare armatei ruse, pentru care se făceau ameninţări şi 
represalii în cazul neîmpliniri lor.  
         S-a ales o delegaţie din 2 boieri şi un cleric ,,ca să meargă la luminatele 
picioare ale prea puternicie împărătese, să cază şi să-i mulţumească pentru 
mila, ce au arătat Măria  Sa, cu trimiterea oştilor, cu care i-au scos din robie”43 
delegaţiile românilor dând dovadă de o penibilă umilinţă în faţa Curţi ţariste.   
           Drept răspuns Ţarina Ecaterina trimite scrisori boierilor moldoveni şi 
munteni cu portretul ei ( care era de mare folos), prin care sublinia marele 
serviciu făcut de ruşi ,,creştinilor ce trăesc în Moldova, Valachia, Bugaria, 
Bosnia, Erzegovina, Macedonia……….este o întreprindere prea folositoare 
pentru toată Creştinătatea şi mai cu deosebire pentru acel slavonesc norod”44. 
Românii pentru prima dată, erau incluşi în masa slavilor, ca şi în manifestul 
publicat ulterior de împărăteasă: ,,arătăm şi dăm de ştire tuturor noroadelor 
slavone, aceşti ticăiţi creştini ce locuiesc în Moldova, Caravalahia, Ţară 
Muntenească în Bulgaria şi Bosnia”45 
           Dregătorii ţarişti impuneau dări greu de împlinit şi îi presa pe bieţii 
români cu silnicie a le da şi a întreţine oştirea moscovită ,, care-şi vărsa sângele 
pentru binele românilor , cum se exprimase luminata împărăteasă” . 
           În anul 177o, Principatele române fără Oltenia erau socotite scoase de sub 
turci, domnii fanarioţi alungaţi sau fugiţi, iar ţărişoarele sub ocupaţie militară, 
comandanţii militari se comportau ca nişte guvernatori absoluţi. 
          Noua situaţie impunea un nou regim, o administraţie de care era interesată 
chiar Rusia, ca să-i asigure o dominare atât politică, cât şi economică.   
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          Trecerea ţărilor române la noul regim ruşii îl pregătesc cu demagogie, 
manevrând pe marii boieri să ceară o administraţie pe placul lor. În acest scop s-
au reformele ce se impuneau.  
        Boierii moldoveni, erau aşa de siguri de protecţia rusească, încât ,, jertfesc 
neatârnarea ţărei” 46 spune A D Xenopol.   
        Boierii munteni şi mai înclinaţi (în cele 12 puncte prezentate) către 
supunere  ,,cer de la împărăteasă totala încorporare a ţărei în Rusia”47 
       Aşa ajunse tratatul lui Petru I să fie împlinit şi întrecut. Petru cel Mare lăsa 
o urmă de neatârnare prin Domnul ei, dar Caterina, făcea din ţările române cu 
uşurinţă ,,gubernii ruseşti” folosind lipsa de demnitate naţională a conducătorilor 
acestora, a clasei boiereşti, care din cauza slăbirii ţării şi călcării ei, căzuseră atât 
de jos.         
 Victoriile ruşilor stârnesc mari nelinişti în cancelariile, care vor întra în 
scenă pentru limitarea puterii Rusiei, care pusese stăpânire nu numai pe ţările 
române dar si pe Armenia şi alte teritorii din Caucaz. Rusia este interesată într-
un nou conflict cu Suedia, şi la situaţia din Polonia ca  să nu lipsească de la 
dezmembrarea ei. 
          Interesele Moscovei pentru Polonia o determină să renunţe la Principatele 
române în decembrie 1771, care revin în vasalitatea Porţii.                  
           Puterile interesate în jocurile teritoriale deschid un Congres de pace, după 
armistiţiul de la Giurgiu, la Focşani la 30 mai 1772 şi a continuat la Bucureşti. 
            La tratative a fost prezentă o delegaţie a Moldovei şi Ţării româneşti, 
formată din boieri şi clerul înalt. Aceştia au invocat vechile Capitulaţii ale ţărilor 
române, care garantau independenţa, cerând revenirea la vechile rânduieli, ca să 
plătească doar tributul. Românii cereau chiar independenţa Principatelor sub 
oblăduirea imperiilor creştine rus şi austriac.   
             Reizbucnirea conflictelor ruso-turceşti în 1773-1774, terminate în 
folosul ruşilor duce la pacea de la Kuciuk-Kainargi, care dă multă putere ruşilor 
şi slăbirea turcilor la Marea Neagră. Pentru ţările române se prevedea: ,,Imperiul 
rusesc înpoieşte Sublimei Porţi, toată Basarabia cu oraşele Akerman, Kilia, 
Ismail, cu oraşele şi cu satele şi cu tot ce conţine această provincie: mai 
înapoieşte şi cetatea Benderului. Tot aşa Înapoieşte Sublimei Porţi cele două 
Principate ale Valachiei şi a Moldovei cu toate cetăţile, oraşele, orăşelele şi 
satele şi tot ce conţin”48 .  La punctul 6 Poarta se obliga să nu ceară dări din 
urmă pe timpul războaielor, şi nici în următorii 2 ani . Tributul dus la turci de o 
delegaţie ca să nu sufere alte abuzuri. Punctul 9 prevedea permisiunea 
Principatelor de a avea la Poartă reprezentanţi. Rusia nu renunţă de tot la poziţia 
de Protectoare şi la punctul 10 se stipula permisiunea ambasadorilor ruşi să 
susţină la nevoie cauzele românilor. Prevederile păcii din 1774, aduc românilor 
o uşurare, o spargere a monopolului turcesc politic şi economic, este un pas spre 
epoca modernă.  
               Dacă Rusia a fost fost nevoită să renunţe la Principate pentru a nu fi 
exclusă de la împărţirea Poloniei, în schimb Austria a reuşit să se înfrupte din 
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Polonia, dar a ştiut cum să înghită şi Moldova de nord, Bucovina, după ieşirea 
din ţară a feld- mareşalului Romanzov, Chiar înainte de cedarea acestui teritoriu 
de către turci l-au ocupat austriecii. Astfel cea mai frumoasă şi rodnică parte a 
Moldovei cu cetatea de scaun a lui Ştefan cu ctitoria lui de la Putna şi celelalte 
perle ale spiritualităţii noastre au intrat în imperiul nemţesc, iar domnul Grigore 
Ghica, potrivnic hotărârii sultanului de a ceda Bucovina, trădat de cei din jur şi 
de ruşi, este ucis de turci la Iaşi, la 12 octombrie 1777, iar capul dus la 
Constantinopol spre desfătarea sultanului. Prin trădare pierdea Moldova cea mai 
frumoasă parte, prin trădare pierdea ţară Domnitorul, paralele care au urcat şi 
coborât adesea soarta poporului.           
           Nici pacea de la 1774 de la Kuciuk-Kainargi, între marile imperii nu era 
să fie de durată, ci doar de păcăleală, căci fiecare împărăţie se pregătea de 
răfuieli cu cealaltă. Au izbucnit noi conflicte încă din anul 1779 pentru ocuparea 
Crimeei,între ruşi şi turci, conflicte de care nu rămân departe nici austriecii. 
Ostilităţile s-au întins ca de fiecare dată şi asupra teritoriului românesc. Ruşi 
ocupă toată Basarabia, Dobrogea, până la Măcin.  
            Pacea încheiată la Şistov, la 4 August 1791, cu influenţa marilor puteri 
europene speriate de adierile spiritului revoluţiei franceze, sunt păgubitoare 
românilor. Rusia cedează Turciei toată Basarabia, până la Nistru cu specificarea, 
stabilirii graniţei cu imperiul turcesc pe Nistru, teritorul de la est de Nistru 
Bugeagul rămâne la ruşi, iar Valachia primeşte de la Austria Orşova.       
            La tratativele de pace de la Sistov boierimea română a prezentat Memorii 
prin care cereau: desfiinţarea raialelor, graniţa cu turcii pe Dunăre, alegerea 
Domnului de către trei stări, libertatea exportului de vite, neutralitate faţă de 
toţi vecinii şi  independenţă politica a  Principatelor sub garanţia, Austriei şi 
Rusiei, dar să continuie a da Porţii un tribut fix.   
         Ocupaţiile militare ruseşti şi nemţeşti de la sfârşitul secolului şi începutul 
celui următor, a produs panică în rândul boierimi care se aflilia la o tabără sau 
alta, mulţi refugiindu-se la Braşov.    
                  
           VI. Războiul ruso-turcesc dinrte 18o6-1812. Pacea de la Bucureşti. 
                                          şi  răpirea Basarabiei          
 
           
             După anul 1800, scena Europei, este dominată de Franţa, în special după 
18o5, când începe expansiunea lui Napoleon. Toate marile puteri europene întră 
în această horă care în sud-estul Europei se profilează pe ,,Moştenirea Otoman” , 
pe libertatea Strâmtorilor, pe subjugarea popoarelor, şi toate acestea implicau  
stăpânirea teritoriilor româneşti. 
         Napoleon interesat deopotrivă a slăbii şi Rusia şi Austria acţionează din 
culise pentru zona din Balcani şi Dunăre. Sultanul Selim al III încurajat de 
Franţa ,aliata tradiţională, porneşte o diversiune la Dunăre şi revocă pe domnul 
din Muntenia Constantin Ipsilanti şi pe Alexandru Moruzi în Moldova, acuzaţi 
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de alipire la ruşi, dar la protestele ambasadorului rus la Constantinopol şi a celui 
englez, sultanul este nevoit să-i repună în scaun, la 13 octombrie 1806. 
        Armatele ruseşti trec Nistru, sub generalul Michelson ocupă Moldova şi 
ajung la Bucureşti fără a întâmpina vreo rezistenţă ca urmare Poarta la 5 ianuarie 
1807, declară război Rusiei. Trupele ruseşti sunt ajutate de voluntarii români, 
trupe de panduri. În Oltenia ruşii i-au legătura cu revoluţionarii sârbi, pentru o 
răscoală generală antiotomană în Balcani. 

Ambele armate erau slăbite, cea rusească datorită războaielor cu 
Napoleon, iar armata musulmană s-a confruntată şi cu o revoltă a ienicerilor, 
care deveniseră o armată nesupusă.   
         Rusia urmărea dobândirea Principatelor române cum afirmase la începutul 
războiului , dar prelungirea ostilităţilor, a dus la slăbirea armatei şi la 
împuţinarea ei, după cum scria consulul francez din Bucureşti Ledoulx la 20 
iunie 1811: starea armatei ruseşti devine critică……şi dacă curtea rusească nu 
trimite ajutor cu toată lenevirea Ienicerilor, nu ştiu ce va face Kutuzoff”49. Ca 
urmare la câteva zile ruşii sunt bătuţi la Rusciuc, obligaţi să treacă Dunărea, să 
fugă în interiorul Munteniei.  
         La 18 septembrie 1811 ruşii suferă iar lângă Giurgiu o mare înfrângere cu 
2000 de morţi şi peste 1000. de răniţi. După câteva zile sunt iarăşi bătuţi la 
Slobozia cu pierderi mari. Ledoulx scria la 10 Octombrie: „nu este decât un 
strigăt în tabăra să facă pace cu orice preţ,cu turcii50”” speriată de iminenţa 
războiului cu Napoleon.  
        În disperare Kutuzoff a făcut o diversiune la Dunăre şi a reuşit să obţină o 
victorie decisivă, contra marelui Vizir, care ducea la pace, căci armata turcească 
era ,, în destrăbălare” cum scria consulul francez, şi Poarta era nevoită să 
accepte pacea.  
        În numele sultanului pentru negocierile de pace cu ruşii au fost însărcinaţi 
Galib Effendi şi dragomanul Dimitrie Moruzi, care au trădat interesele Porţi, 
acceptând condiţiile ruşilor. Panaiotachi Moruzi, fratele împuternicitului, 
Dimitrie Moruzi, este informat de francezi, despre atacarea Rusiei, dar 
scrisoarea nu o trimite sultanului ci fratelui său pentru a grăbii încherea păcii, 
până nu se află despre atacul francez, căci atunci ruşii presaţi trebuia să accepte 
ei condiţii turcilor.    
        Situaţia dificilă a scenei europene şi graba ruşilor de a-şi retrage armata a 
făcut ca să se mulţumească cu avantaje mai mici, renunţând la Valachia şi toată 
Moldova, acum o cerea doar până la Siret, dar a  primit până la Prut. Pacea s-a 
semnat la Bucureşti la 26 Mai  1812, la hanul lui Manuc bei, dar nici după 8 zile 
nu era cunoscută la Poartă, pentru a câştiga timp trădătorii să lucreze spre binele 
ruşilor, Când a aflat sultanul condiţiile păcii cei 2 trădători Moruzii au fost 
decapitaţi iar turcul Galib Effendi a fost surghiunit. Cei trei trădători au aruncat 
la gheena istoriei jumătate din ţara Moldovei. Pedeapsa lor însă nu a scăpat 
,,Moldova de amputarea ei teritorială, nici pe basarabeni de cumplita soartă a 
înstrăinării”.   
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        Tratatul de pace în cele 16 articole, stabilea relaţiile dintre imperiul rus şi 
turcesc ,,de pace veşnică” după ce trebuia să fie semnat de cei doi împăraţi.      
        Tratatul de pacea prevedea la articolele 5, 6, 7, măsuri concrete de cedarea 
teritoriilor româneşti ocupate de ruşi în timpul războiului şi delimita teritoriul 
răpit de la Moldova la est de Prut, Basarabia: ca de la intrarea Prutului în 
Moldova până la vărsarea în Dunăre, aceasta să fie graniţa între cele două 
împărăţii, deci Basarabia intra în graniţele Imperiului Ţarist, iar locuitorii 
Principatelor să fie scuti de bir pe perioada războiului şi pe următorii doi ani.     
         Pacea din anul 1774, de la Kuciuk-Kainargi, răpise Moldovei Bugeagul, 
teritoriul de la est de Nistru, stabilind graniţa dintre cele două imperii pe Nistru, 
iar acum la pacea de la Bucureşti în 1812, Prutul devine graniţă. Basarabia de 
acum este pământul românesc crucificat de istorie, sacrificat de interesele 
marilor imperii vecine.  
         Rapturile teritoriale româneşti s-au datorat poftelor hrăpăleţe ale nemţilor, 
şi ruşilor, a neputinţei militare a Puterii, suzerane, de a apăra statele vasale, cât şi 
a corupţiei şi venalităţii  marilor dregători, (unii prezentaţi mai sus începând de 
la 1699), care au vândut interesele Porţii, cauzând românilor mari tragedii.     
          
                  Suferinţele românilor în războiul dintre 1806-1812. 
 
          Armatele de ocupaţie însemnau adevărate dezastre pentru locuitori. Se 
dedau la jafuri, violenţe de tot felul, pârjoliri de localităţi sau terenuri, 
prafonarea locurilor sfinte etc. La asemenea nelegiuiri s-au dedat nu numai turcii 
şi tătarii ci şi armatele creştine salvatoare ruseşti, încât svonul ,, vin muscalii” 
producea groază pe teritoriile româneşti.    
         Venirea ruşilor în toamna lui 1806, produce o teamă imensă, la Bucureşti 
după ocuparea Moldovei, fiind posibile lupte în oraş, cu turcii prezeţi care se 
îndreptau spre capitală. Mulţi plecară în pribegie ,,Boierii, mitropolitul cu 
episcopii, egumenii, arhimandriţii, neguţătorii şi cei cu putere au intrat în ţara 
Ungurească, de au umplut toate oraşele” 51. Cei rămaşi grămădea ce aveau mai 
de preţ în biserici spre a le salva de la ,,prădăciunea pravoslavnicilor ruşi” 52 

unde    erau   ,,mi de lăzii şi sipete în teancuri, calabalâcul orăşenilor”53  
Dezastrul venea şi de la turci care la retagerea lor au pustiit totul. 
         Ruşii au apelat la voluntari pentru armată îmbrăcaţi în uniforma verde 
,,dragonii macedoneni” unde erau multe neamuri ,,Arnăuţi Greci, Sârbi Români 
de ţară, Nemţi Unguri adunătură de felurimi de oameni blăstămaţi, curată ceată 
de tâlhari, care pe unde ajungeau gemea pământul”54.Chiar domnul fanariot 
Constantin Ipsilanti, protejatul ruşilor se plânge la Petersburg de mişeliile   
generalilor, ruşi încât generalul Michelson, chemat şi disgraţiat de împărat, 
acesta se sinucide.   
       Aceştia au pus dări şi corvezi de ne implinit peste ţară, în special pentru 
nevoile armatei. De exemplu generalul Zass pune să sape în jurul Craiovei un 
şanţ pentru care cere mulţi salahori ,,Fiind iarnă aceşti nenorociţi lucrau ziua 
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sub loviturile biciului rusesc şi petreceau noaptea închişi în biserici şi ţarcuri 
spre a nu fugi. Udaţi până la oase, lipsiti de foc şi hrană, ei periau cu miile”55 
,precum şi cei 2000 lucrători întrbuiţaţi la cetetea Hotinului ,, 400 periră în 
câteva zile”56   Corvezile pentru armată erau şi prin cărăuşii, făcute de tărani cu 
carele şi cu vitele lor. În anul 1812 Kutuzoff cerea Munteniei să dee 20.000 de 
care cu 4 boi şi cu 2 ţărani, ce însemna că următorea iarnă tăranii ajungeau la 
foamete deoarece nu puteau să-lucreze şi ogoarele lor, după cum consemnează 
consulul francez Fornetty din Iaşi.  
.        Tot pentru armată se ridicau şi rechiziţionau bucate pentru hrana cailor ca: 
fân 114600 cântare, 80.000 grâu, 40.000 orz, 30.000 hrişcă, doar din Moldova şi 
mai multe din Muntenia.  
           Nu lipsea şi o fiscalitate ridicată asupra ţării, pentru ocupanţii ruşi, dare 
luată de la ţărani dar şi de la boieri. Pedepsele grele, barbare pentru cei ce nu 
puteau împlini dările au facut ca să se pustiască satele.  Ăn anul 1812, la 25 
aprilie gen Kutuzoff a pretins de Moldova 2.ooo.ooo lei.  
         La aceste samavolnicii, se mai adăuga şi corupţia dregătorilor, ca şi jaful 
făcut de trupe adesea cu ştirea ofiţerilor  
          Diplomatul francez Ledoulx  despre armata rusă  scrie  ,,…divizia 
Suvaroff a făcut grozăvii pe unde a trecut ea a răpit, prădat, dărăpănat toate 
satele”.57  La plângerea Divanului principele Suvaroff a răspuns: trupele mele 
fac bine ceeace  fac; eu le-am învoit”.58 
       La acestea se mai adugă proteguirea călugărilor greci care deposedau 
mânăstirile noaste şi introducerea unei monede false cu care cică plăteau ruşii 
unele, produse. Acolo se ajunsese la îceputul sec XIX, în preajma răpiri 
Basarabiei de către ruşi, când prădarea şi nimicirea amărâţilor de români era 
chiar politică imperială. Vedem din atitudinea comandantului general Kutuzoff 
care la plângerile românilor, că ruşii le-au luat tot, acesta le răspunde  că:  ,,li se 
vor lăsa ochii spre a plânge”59  Văzând românii asemenea batjocură s-au plâns 
chiar ţarului Alexandru I, care pentru a-i amăgii pe români a răspuns că: ,,atari 
cruzimi nu trebue tolerate”60 
          Dacă acestea au încetat în Principate la plecarea oştirii ruseşti, în schimb 
în Basarabia, după ocuparea ei la 1812, stăpânirea ţaristă a aplicat sistematic 
asemenea procedee de oprimare şi nelegiuire, nu numai economică dar şi 
naţională.            Atâta dragoste creştinească arăta Împărăţia Pravoslavnică 
fraţilor de religie, românilor din Basarabia, o provincie cu adevărat crucificată, 
după anexarea ei la Imperiul Ţarist. Părintele Moise Iorgovan de la mânăstirea 
Oaşa spnea: ,,Basarabia este cea mai mucenicită parte a pământului 
românesc”    
                     

                                                         *     *      * 
Abstract: This paperwork presents the period preceding the annexation of 
Basarabia, the territory of Moldavia from the eastern side of Prut. 
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       The Romanian states, being at the limits of the three empires: Ottoman, 
Habsburg and Russian have suffered robberies and territorial losses between the 
17th and 19th centuries.Basarabia, the territory located in the eastern side of Prut is 
the most hardly hit province by the conquest by the Russian Empire in 1812. 
      This paper deals with the history of the most amazingly tragic events that have 
led to the loss of Basarabia. 
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20 DE ANI DE LA ACORDAREA ÎNALTULUI TITLU DE CETĂŢEAN 
DE  ONOARE AL ORAŞULUI TOPLIŢA POETULUI GRIGORE VIERU
  
 
                                                           Prof. Ilie Şandru- Topliţa 
 
 Luni, 20 februarie 1995. La Primăria Topliţa are loc prima discuţie 
privitoare ca în cadrul Zilelor Culturii Topliţene(29 mai – i iunie) să i se acorde 
poetului basarabean, Grigore Vieru, înaltul titlu de Cetăţean de Onoare. 
Propunerea se abaza pe imensa constribuţie a poetului la menţinerea şi 
dezvoltarea limbii române pe teritoriul de dincolo de Prut, provincie istorică a 
României Mari; la menţinerea şi apărarea spiritului românesc  şi a conştiinţei 
naţionale la românii basarabeni. Ş-a propus întocmirea unui referat care să fie 
supus dezbaterii şi aprobării Consiiului Local Topliţa.- 
 Joi, 16 martie. La Mănăsăstirea Sfântul Ilie are loc o întâlnire între PS 
Ioan Selejan, episcopul Covasnei şi Harghitei, prefectul judeţului Harghita, Doru 
Voşloban, primarul oraşului Topliţa, Toader Bendriş, prărintele arhimandrit 
Emilian Telceanu, starţul mănăstirii şi subsemnatul. S-au stabilit câteva dintre 
cele mai importante acţiuni ce se vor desfăşura în cele trei zile: deschiderea 
Muzeului mănăstirii şi a Camerei memoriale ,,Miron Cristea”; aniversarea 
centenarului naşterii poetului şi filozofului Lucian Blaga, sărbătorirea poetului 
Grigore Vieru, cu ocazia aâplinii a 60 de ani de viaţă şi acodarea titlului de 
Cetăţean de Onoare al Topliţei; sărbătoarea Înălţării Domnului şi a Zilei eroilor, 
la Monumentul-musoleu de la Topliţa- Gura Secului. 
 Luni, 3 aprilie. Consiliul Local Topliţa s-a întrunit într-o şedinţă 
extraordinară, în cadrul căreia primarul, Toader Bendriş a prezentat referatul 
dpin care se propune acordarea titlului de Cetăţean de Onaore al oraşului Topliţa 
oetului Grigore Vieru. Propunerea s-a votat în unanimitate. Astfel s-a aprobat 
Hotărârea nr.22/1995, prin care poetul Grigore Vieru a fost declarat Cetăţean de 
Onoare al oraşului Topliţa. Consiliul a recomandat primarului să ia toate 
măsurile pregătitoare pentru buna desfşăşurare a acestui eveniment, ca şi pentru 
buna reuşită a celorlalte manifestări din perioada 29 mai – 1 iunie. 
 Sâmbătă, 20 mai. Pe la 18,30 plec spre Reghin, cu maşina personală, 
unde, începând de la ora 20, urma să aibă loc un spectacol susţinut de Cenaclul 
Flacăra, condus de poetul Adrian Păunescu. Ştiam că era prezent şi bunul său 
prieten, Grigore Vieru. Ne-am întâlnit la Casa de Cultură. Era prima noastră 
întâlnire după cea din 6 mai 1990, de la Podul de Flori de pe Prut. I-am înmânat 
Poetului hotărârea Consiliului Local Topliţa, prin care i se conferea titlul de 
Cetăţean de Onoare al oraşului, precum şi Invitaţia oficială, semnată de primar, 
de a lua parte la manifestările cultural-patriotice şi religioase din perioada 29 
mai – 1 iunie, reunite sub genericul ,,Credinţă, Neam şi Ţară”, în cadrul cărora 
urma să i se confere şi înaltul titlu de Cetăţean de Onoare. Grigore Vieru a 
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primit vestea cu entuziasm, cu atât mai mult cu cât a ţinut să precizeze că 
Topliţa este primul oraş din România care i-a acordat acest înalt titlu. 
 Luni, 29 mai. Cu o maşină, de la ziarul ,,Nord Press”, din Suceava, a sosit 
poetul Grigore Vieru, însoţit de prietenul său din Cernăuţi, poetul şi patriotul 
Vasile Tărâţeanu. Seara, pe la 20,30, a sosit şi scriitorul Valentin Borda, 
preşedintele Filialei di Bucureşti a Uniunii Vatra Românească. La restaurantul 
,,Transilvania”, am discutat, până târziu după miezul nopţii, despre desfăşurarea 
evenimentelor ce urmau să înceapă a doua zi, 30 mai. 
 Marţi, 30 mai: Prima zi a manifestărilor din cadrul Zilelor Culturale 
Topliţene, reunite sub genericul ,,Credinţă, Neam şi Ţară”. La ora 9,30 
participăm la Sfânta Liturghie, oficiată a Mănăstirea Sfântul Ilie, iar în 
continuare la deschiderea Muzeului mănăstirii şi a Camerei Memoriale 
,,Patriarhul Miron Cristea”. Sun prezenţi: prefectul judeţului, Doru Voşloban, 
P.S.Ioan Selejan, Grigore Vieru, Vasile Tărâţeanu, Valentin Borda, Mircea 
Sfârlea, de la Departamentul Cultelor, Ilie Şandru, arhimandariţii Mihail Goia şi 
Emilian Telceanu, stareţul mănăstirii şi alţii. 
 La 12,30 simpozionul ,,Muzeiele mănăstireşti – dovezi ale trecutului 
nostru creştinesc şi românesc”. 
 La 17,30, în minunatul decor natural de la Mănăstirea Doamnei, din 
Topliţa-Moglăneşti, a început simpozionul ,,Eu nu strivesc corola de minuni a 
lumii”, dedicat aniversării centenarului naşterii poetului Lucian Blaga. Au 
vorbit: PS Ioan Selejan, Grigore Vieru, Vasile Tărâţeanu, Vaentin Borda şi Ilie 
Şandru. Manifestarea s-a încheiat cu un frumos recital din versurile lui Lucian 
Blaga, susţinut de trei tineri actori de la Teatrul Naţional din Târgu Mureş. 
 Miercuri, 31 mai: La ora 10,30, în faţa Primăriei orăşeneşti, în prezenţa 
unui mare număr de locuitori ai oraşului şi ai localităţilor din jur, s-a desfăşurat 
şedinţa solemnă a Consiliului Local Topliţa, prilejuită de acordarea titlului de 
Cetăţean de Onoare al oraşului Topliţa poetului Grigore Vieru. Preşedintele de 
şedinţă, inginerul Ilie Buzea, a dat citire Hotărârii nr.22 / 1995, prin care s-a 
acorda Poetului acest înalt titlu. Vizibil emoţionat, a luat cuvântul Grigore 
Vieru. ,,Unii au visat toată viaţa să ajungă în Cosmos. Eu, toată viaţa, am visat 
să trec Prutul, ca să-mi văd Ţara. Iar dacă acum mi s-a acordat acest înalt titlu, 
de Cetăţean de Onoare al oraşului Topliţa, şi faptul că sunt membru al 
Academiei Române, pentru mine contează mai mult decât Premiul Nobel. Este 
pentru prima dată când un oraş din România îmi acordă acest înalt titlu, care 
mă onorează. Cred, sunt convis chiar, că prin Topliţa am devenit acum 
Cetăţean de Onoare al ţării mele, România”! 
 Luând cuvântul PS Ioan a spus: ,,De când a început acest ceremonial, am 
impresia că particip la taina Sfântului Botez. Fiindcă azi, la Topliţa, Grigore 
Vieru s-a născut a doua oară. El nu mai are 60 de ani, ci doar o zi! Aşa se 
întâmplă cu marii oameni ai culturii şi civilizaţiei, ei nu se sting niciodată”! 
                                                                  * 
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 Iată, au trecut de la acele evenimente 20 de ani. Unii dintre cei de atunci 
nu mai sunt printre noi. Între ei şi poetul Grigore Vieru. Un accident nefericit a 
făcut ca firul vieţii sale să se rupă înainte ca el să trăiască şi să vadă împlinindu-
se marele său vis: unirea Basarabiei cu România. ,,Nu am nimic împotriva 
Repubicii Moldova, pe care am susţinut-o de la bun început şi a susţin, dar nu 
altfel decât o treaptă spre Reîntregire(...)Cred în restabilirea hotarelor 
strămoşeşti şi doresc această legitimă rstabilire. Pentru că, dincolo de 
patriotismul meu local, basarabean, ştiu că Mioriţa  s-a născut în Vrancea, că 
mănăstirea noastră cea mare şi adâncă este Putna(...), că stâncile din Pererita 
mea natală, pe care le port în sufletul copilăriei mele, nu au tăria Carpaţilor; că 
nu putem fi o cultură, o ştiinţă şi o istorie naţioală fără Eminescu şi 
Creangă(...). Cred, cu toată inima, că Reunirea cu Ţara mamă este inevitabilă”. 
 Pentru noi, românii, Grigore Vieru, aşa cum spunea Vlădica Ioan, va 
rămâne de-a pururi viu. Şi cred, sunt convins, că acel mare şi minunat vis al lui 
Grigore Vieru se va întrupa odată şi-odată. Fiindcă altfel nu se poate. Prutul 
trebuie să devină ceea ce a fost dintotdeauna, un râu românesc şi nu un hotar 
,,împletit din lacrimi şi din sânge”, cum spune Octavian Goga. 
 Vă propun, stimaţi oaspeţi şi dragi prieteni să păstrăm un moment de 
reculegere pentru toţi cei care nu mai sunt cu noi la această a XVIII-a ediţie a 
Zilelor Miron Cristea, fiind trecuţi în lumea veşniciei. Şi să nu-l uităm pe 
Grigore Vieru, cel care este şi va rămâne pentru totdeauna Cetăţean de Onoare al 
Topliţei Române! 
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       70 DE ANI DE LA ÎNCEPUTUL ELIBERĂRII TERITORIULUI    
                  ROMÂNESC DE SUB OCUPAŢIA HORTHYISTĂ            
 
             Prof. dr. Alexandru Porţeanu- Bucureşti 

 
 Actul de cotitură politico-militară fundamentală a României de la 23 
august 1944 a produs intrarea în acțiune “din mers” a Armatei Române, ca 
expresie elocventă a aderării integrale la eliberarea ei din alianța impusă cu 
Germania nazistă. Transformarea atât de radicală a întregului ansamblu de 
componente și structuri ale organismului militar național a fost deosebit de 
complexă, nelipsită de anumite dificulăți, dar îndeplinită rapid și eficient. 
 La 30 august 1944 România a declarat război Ungariei horthyiste, pentru 
eliberarea teritoriului din Transilvania ocupat de inamic. 
 Între 1-20 septembrie 1944 s-a desfășurat prima fază a acțiunii 
eliberatoare. Apărarea cu forțe proprii a noului front, în lungime de 900 km, 
împotriva posibilelor atacuri defensive ale armatelor Ungariei horthyiste și 
Germaniei naziste, pentru pregătirea ofensivei forțelor aliate, de eliberare a 
nordului Transilvaniei, a constituit prima măsură importantă în plan strategic. 
Directiva operativă nr.51 a Marelui Stat Major din 1 septembrie 1944 a 
încredintat Armatelor 1 și 4 Române misiunea ințială de “ a interzice orice 
încercare de pătrundere a inamicului spre trecătorile Carpa151ților Meridionali și 
Apuseni”, în special cu privire la zonele Brașov, Turda, Beiuș, Arad, Timișoara, 
pentru pregătirea ofensivei de eliberare a teritoriului românesc de sub ocupația 
inamică. 
 Armata 1 Română comandată de general de corp de armată Nicolae 
Macici avea Comandamentul la Sibiu, iar de la 7 sepembire 1944 la Deva, 
tocmai în perspectiva misiunii de asigurare a flancului stâng a frontului, până la 
Orșova. Structura ei a fost corespunzător dezvoltată pe tipurile de arme și ca 
dispunere în teritoriu, efectivele ei ridicându-se la aproape 74.000 militari. 
Armatei 4 Române, a cărei comandă a fost preluată de generalul de corp de 
armată  Gheorghe Avramescu, i s-a încredințat întreaga linie de la Întorsura 
Buzăului până la Gilău, pentru împingerea ofensivei spre Zalău, Săcuieni  și 
Satu Mare. Obiectivele principale erau defileul Oltului spre nord, Mureșului spre 
est, asigurarea zonei Brașov-Homorod și a trecătorilor din sud-estul Transilaviei, 
luându-se în calcul inclusiv situații extreme, atacuri inamice masive. Aceste 
misiuni deosebite necesitau forțe umane, materiale și tehnice corespunzătoare, 
cu efective ce însumau peste 113.000 militari. În spatele frontului se intenționa 
menținerea Armatei 3, care urma să-și subordoneze 5 Comandamente teritoriale, 
Corpul grănicerilor, Inspectoratul general al Jandarmeriei și Corpul pompierilor. 

                                                
* Comunicare la Sesiunea Științifică Națională “Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. 
Civilizație”, Ediția  a XX-a, organizată de Episcopia Ortodoxă, Centrul European de Studii Covasna - Harghita 
ș.a., Miercurea Ciuc, 19-21 sept 2014 
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 Schimbarea  strategică  radicală  a  situației  trupelor   germane  din  
România  după  23 august 1944 a determinat adaptarea cu urgență a mișcărilor 
lor generale, în plan operativ și teritorial, de tipul “replieri elastice”, concentrate 
în partea estică și sudică a țării (Moldova, Dobrogea, Bărăgan, București, Valea 
Prahovei). În faza următoare se preconiza organizarea de esență defensivă a unor 
repoziționări și concentrări de armate germane și ungare, în vederea declanșării 
unei puternice ofensive în centrul Transilvaniei. Directiva operativă în acest sens 
a Comandamentului  Grupului  de  armate  “ Ucraina de sud”,  a  fost  transmisă  
în  noaptea  de 1  spre  2  septembrie  1944.  Cele   mai   importante   concentrări  
s-au  realizat  în  zonele  Sfântu Gheorghe-Miercurea Ciuc și Târgu Mureș până 
în 4 septembrie, fiind aduse rapid o Divizie SS de lângă Budapesta și o Brigadă 
moto mecanizată ungară. Grupul “Ardeal” astfel constituit, a fost învestit de 
însuși Hitler cu funcția de “obergruppenfuhrer SS”, atribuit  generalului  Arthur  
Phleps. La 4 septembrie 1944 raportul de forțe era favorabil trupelor germano-
ungare. În rândurile populației circulau zvonuri alarmiste referitoare la o 
posibilă dinamitare a Cheilor Bicazului, în vederea blocării trecerii prin această 
zonă a unor forțe militare române și sovietice. Ofensiva inamică a fost 
declanșată în dimineața zilei de 5 septembrie 1944 de către Armata 2 ungară, 
împreună cu importante unități germane, spre Alba Iulia, Blaj și Târnăveni. 
Dispozitivul Armatei 4 Române nu era încă realizat în întregime. În această 
situație, generalul de corp de armată Gheorghe Avramescu a ordonat ofensiva 
corpului de Munte în direcția Brașov-Sfântu Gheorghe-Odorhei, cu introducerea 
succesivă, din mișcare, a marilor unități debarcate. Aceste acțiuni au putut fi 
realizate numai parțial, din cauza ritmului alert al ofensivei inamice. Forțele 
acesteia au reușit să pătrundă în dispozitivul tactic românesc, dar numai pe o 
porțiune de 15-20 km, eșuând astfel în atingerea țintei dorite (Carpații 
Meridionali). Oprirea ofensivei germano-ungare a făcut ca situația operativă să 
devină favorabilă Armatei  4 Române, realizându-se în momentul decisiv un 
raport de forțe de 2/1, prin introducerea în luptă a unor unități importante. 
 În perioada septembrie-octombrie 1944 mă aflam împreună cu familia la 
Brașov, ca refugiat. Am asistat a plecarea din Brașov a gărzilor „Iuliu Maniu”. 
 Pe frontul de la Sfântu Gheorghe, în zilele de 5-6 septembrie 1944, s-au 
desfășurat discuții de comandament și recunoașteri în teren comune, româno-
sovietice, care au stabilit măsurile de cooperare între unitățile române și Corpul 
de armată 33 sovietic, din care făcea parte și Divizia de  voluntari  români  
“Tudor  Vladimirescu”. Ofensiva  declanșată  în  dimineața  zilei  de 7 
septembrie 1944 în zona  Ilieni  a  înfrânt riposta violentă  a  unui  contraatac  cu  
tancuri. La 8 septembrie 1944, două batalioane ale Diviziei 1 vânători de munte 
și Regimentul 2 infanterie din Divizia “Tudor Vladimirescu” au intrat în orașul 
Sfântu Gheorghe  în urma unor lupte înverșunate, ceea ce marca eliberarea 
primului oraș din teritoriul aflat sub ocupație horthyistă din septembrie 1940, 
timp de patru ani. În zona apropiată de la nordul orașului, la Arcuș, forțele 
inamice au opus o rezistență disperată în vederea reocupării orașului Sfantu 
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Gheorghe. Bătaia tunurilor de pe frontul de la Sfântu Gheorghe se auzea până 
aproape de Brașov. Aceste  lupte încrâncenate au evidențiat eroismul deosebit al 
militarilor români, cu prețul unor pierderi și jertfe inclusiv de comandament 
(generalul de brigadă Grigore Bălan și sublocot. David Păiuș). 

 Corpul 33 armată sovietic inclusiv Divizia „Tudor Vladimirescu” au fost 
regrupate și mutate spre zona de la sudul orașului Târgu Mureș. Din această 
cauză, Corpul român al vânătorilor de munte a trebuit să desfășoare singur 
înaintarea spre Odorhei. Pe acest traseu s-a desfășurat și cunoscutul incident 
tragic de la Aita Mare. Eliberarea orașului Odorhei a avut loc la 11 septembrie 
1944.  

În același timp, Divizia română 103 vânători de munte, Regimentul 7 
artilerie și unități blindate, în cooperare cu unități sovietice, au realizat un atac 
de flanc pe direcția Oltului superior, peste munții Ciucului spre valea Nirajului , 
unde au ajuns la 15 septembrie 1944. 

       Corpul român de vânători de munte a reluat ofensiva spre Mureș la 18 
septembrie, întâmpinând    rezistența  Diviziei  ungare 4 de munte. După șapte 
zile de lupte grele în zona Niraj-Mureș, ca urmare a reorganizării atacului, două 
batalioane (3 si 7) din Divizia română 1 vânători de munte au pătruns în orașul 
Târgu Mureș la 18 septembire 1944 ora 13.00. 
 Luptele de pe valea Oltului superior s-au  desfășurat  pe  un front în 
lungime de aproape 180 km, Corpul român de vânători de  munte realizând o 
importantă reușită operativă. Toate  desfășurările  militare  de   pe  direcția  
principal  inițială Sfântu Gheorghe-Odorhei-Târgu Mureș s-au corelat din 
acțiune, cu operațiunile armate dealungul întregului cuprins al Carpaților 
Orientali, dintre trecătorile Prislop, Tihuța, Tulgheș, Bicaz, Ghimeș și Oituz. 
Aceste desfășurări au creiat condițiile necesare stabilirii contactului și intrării în 
acțiune a unităților Armatei sovietice pe aliniamentele Carpaților Orientali, care 
prin însăși natura lor puneau probleme operative de complexitate și dificultăți 
specifice. În această zonă, de întindere și varietate deosebită a terenului, a fost 
realizată o parte importantă a cooperării militare româno-sovietice în faza finală, 
decisivă, a celui de al doilea război mondial. Această cooperare a dat rezultate 
remarcabile în toate etapele și zonele, în aproape toate principalele momente ale 
luptelor pentru eliberarea teritoriului românesc de sub ocupația horthyistă. 
Dintre acestea, cu privire la acțiunile din Carpații Orientali, subliniem pe cele 
din zona Ghimeș-Palanca-Făget- Frumoasa,  care au avut de înfrânt  o  rezistență  
deosebită  a inamicului. Tanchiștii  români  au  intrat  în  Frumoasa  la 11 
septembrie 1944. Prin  regrupările necesare și corelarea cu acțiunile militare de 
pe Oltului superior a putut fi asftel realizată și eliberarea orașului Miercurea 
Ciuc (11 septembrie), continuată cu ofensiva eliberatoare spre vest (pe direcția 
Vlăhița-Odorhei)  și nord, în corelare cu cele din Cheile Bicazului spre 
Gheorghieni  și de  pe valea  superioară  a  Mureșului   ( Toplița  și  Reghin ).    
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 Comunicarea de față se limitează la începutul eliberării teritoriului 
național, adică la operațiunile de pe cursurile superioare ale Oltului, Mureșului 
și Târnavelor. 

“Prima etapă a operației pentru alungarea forțelor horthyiste-hitleriste de 
pe teritoriul național, desfășurată în Podișul Transilvaniei, în Crișana și Banat, la 
care au fost angajate 28 de divizii române, a avut o importanță deosebită pentru 
evoluția ulterioară a acțiunilor  militare. Valoarea strategică a acestora este dată 
de faptul că pătrunzându-se ferm frontul din nord-vestul și nordul țării, cu 
precădere marele cap de pod din Podișul Transilvaniei, a fost dejucat    planul 
Înaltului Comandament german de a pune stăpânire pe trecătorile Carpaților. 
Reușita operației a permis concentrarea, inițial a marilor unități române, apoi și a 
celor sovietice, la nord și la vest de munți, în condițiile libertății de acțiune. 
Corelarea acestor doi  factori a creiat premisele favorabile organizării și 
desfășurării cu succes a ofensivei finale eliberatoare” (România în anii celui de 
al doilea război mondial, vol.3, Editura Militară, 1989, p.87) 

La aceste importante succese au contribuit decisiv toate comandamentele, 
unitățile și categoriile de forțe militare: infanteria - cu toate formele ei de 
organizare, artileria terestră și aeriană, vânătorii de munte, trupele moto 
mecanizate și de tancuri, aviația, trupele de grăniceri, cele de căi ferate și 
comunicții, de informații, de geniu, de transmisiuni, inclusiv de cavalerie și cele 
de marină și fluviale (îndeosebi în cooperarea inițială cu unitățile sovietice), 
serviciile sanitare, de educație și de intendență ale Armatei Române 

În ansamblul lor operațiunile militare din septembrie-octombrie 1944 din 
Transilvania, Crișana, Banat și Maramureș, au mobilizat circa 600.000 de 
militari. Armata Română a avut în aceste bătălii 28 de Divizii, 1 Corp aerian, 2 
brigăzi de antiaeriană, unități și formațiuni de toate genurile și categoriile. 
Pierderile Armatei Române din septembrie-octombrie 1944 au însumat aproape 
50.000 de oameni (morți, răniți și dispăruți), iar cele provocate inamicului – de 
peste 21.000 militari. 

Armata Română a eliberat 872 localități dintre care un număr de orașe, 
având – în cooperare cu trupele sovietice – un rol deosebit în luptele pentru 
eliberarea unor orașe importante precum Clujul, Oradea, Târgu Mureș, Sfântu 
Gheorghe, Satu Mare, sau altele ca Huedin, Dej, Salonta, Carei.Pentru atingerea 
acestor obiective au fost depășite prin lupte 4 masive muntoase (Baraolt, Meseș, 
Lăpuș și Făget) și au fost forțate 5 cursuri de apă (Mureș, Someș ș.a.). 

 Armatele 4 și 1 au fost marile unități militare române care, prin numărul 
de militari participanți la lupte, prin întreaga lor structură de organizare și 
operativă, prin capacitatea de comandament și dimensiunile fronturilor de luptă 
angajate, prin spiritual lor de eroism, au avut ponderea principală în lupta de 
eliberare a Transilvaniei din toamna anului 1944. Aceste caracteristici esențiale 
au permis ca ofensiva începută de forțele române să continue  în cooperare cu 
trupele sovietice. 
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Cooperarea militară româno-sovietică reprezenta o formă de acțiune nouă 
în istoria militară a celor două țări, inițiată de România în condițiile de la 
sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie 1944. Ea a avut un rol 
deosebit de important în obținerea succeselor comune, atât în Transilvania cât și 
ulterior, până la victoria finală. Studierea analitică obiectivă a desfășurării 
acestei cooperări relevă eforturile principale comune ale factorilor din 
conducerea și structurile părților respective, precum și unele deficiențe, 
inconveniente sau chiar greșeli importante înregistrate pe parcurs, care erau 
numai într-o anumită măsură oarecum inevitabile. Cele mai notorii dintre 
acestea au fost cele produse în desfășurarea marii bătălii de la Oarba de Mureș, 
care a produs un număr nefiresc de mare de pierderi ale Armatei Române.  Apoi, 
o anumită duplicitate a unor unități militare și a unor factori politici sovietici în 
atitudinea lor față de relațiile româno-maghiare din Transilvania și față de 
relațiile statale româno-ungare, au încurajat indirect  elementele maghiare 
profasciste și antiromânești, ajungându-se până la înlăturarea temporară a 
administrației românești din zonele eliberate, timp de aproape 4 luni (15 
noiembrie 1944 – 13 martie 1945). 

Eliberarea teritoriului românesc s-a încheiat după cum se știe, la 25 
octombrie 1944, în mai puțin de 2 luni (54 de zile) prin acțiunile victorioase de 
la Satu Mare și Carei. Armata Română a continuat ofensiva împreună cu cea 
sovietică pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și a unei părți din Austria. 
Ziua de 25 octombrie a devenit de atunci Ziua Armatei Române, fiind înscrisă la 
loc de seamă în istoria României și în istoria celui de al doilea război mondial. 

Eliberarea integrală a teritoriului național de sub ocupația horthyista a 
anulat în fapt Dictatul de la Viena din 30 august 1940, a zădărnicit în mod 
decisiv manevrele politico-diplomatice ungare, inclusiv pe cele ale 
reprezentanților comuniștilor maghiari pe lângă conducerea Uniunii Sovietice, 
privitoare la menținerea unei părți din Transilvania sub administrație ungară. 
Clauza de această natură introdusă în paranteza din Convenția de Armistițiu de 
la 12 septembrie 1944 a devenit caducă, anihilându-se astfel demersurile politice 
ungare. 

Eliberarea teritoriului de sub ocupația horthyistă a permis începerea 
reîntoarcerii la vetrele lor, la serviciile și activitățile lor, a celor peste  250.000 
de refugiați din nord-vestul țării care în septembrie 1940 și în perioada 
următoare și-au găsit adăpost temporar pretudindeni în teritoriul liber al 
României atât de grav mutilate. Reîntoarcerea refugiaților nu a fost lipsită de 
unele dificultăți, s-a prelungit și s-a încheiat în vara anului 1947. 

Rememorarea de acum a celor 7 decenii de la eliberarea teritoriilor de sub 
ocupația horthyistă, a principalelor bilanțuri, concluzii și învățăminte ale acelor 
evenimente, se înscrie în mod semnificativ în actualitatea zilelor noastre , 
îndeosebi în cuprinsul propriuzis al acelor teritorii (cu deosebire în zona de sud-
est a Transilvaniei), precum și în preocupările întregii societăți românești, ale 
spiritualității și culturii noastre naționale. 
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               INCIDENTUL DE LA VIŞAG  DIN TOAMNA ANULUI 1942 
 
                                                                Prof.univ.dr. Ion Giurcă - Bucureşti 
 
 Cedarea și evacuarea către Ungaria a teritoriului românesc, impus prin 
Dictatul de la Viena din 30 august 1940, a generat o stare de lucruri tensionată în 
relațiile politice și diplomatice româno-maghiare, pe fondul atitudinii violente și 
discriminatorii față de populația românească majoritară din spațiul geografic în 
care, în septembrie 1940 s-au instalat autoritățile horthyste.  
 Trasarea liniei de demarcație româno-maghiare, așa cum fusese stabilită 
prin prevederile Articolului 1 din așa numitului arbitraj de la Viena, a căzut în 
sarcina unei comisii româno-ungare, care trebuia să efectueze o delimitare 
detaliată în teren. Delimitarea  în teren a noii linii de demarcație nu a fost de 
natură să mulțumească în unele cazuri partea maghiară, fapt care a stat la cauza 
unor incidente dintre grănicerii celor două state aflați în misiune în zonele și 
sectoarele încredințate.  
 Un incident grav, provocat de către grănicerii maghiari, s-a petrecut în 
ziua de 24 octombrie 1942 în zona de responsabilitatea pichetului de grăniceri 
de la Vișag, unde, conform relatării comandantului acestuia, ,,ungurii au atacat 
cu focuri de armă automată pichetul din direcția Măgura, Movila de la nord de 
pichet și D. Bogdăneasa și de mai la vale.”152 Incidentul nu a fost întâmplător și 
spontan, ci premeditat de către grănicerii unguri, care considerau că zona în care 
era dislocat pichetul românesc făcea parte din teritoriul care fusese cedat 
Ungariei. Situația creată a generat o implicare a autorităților militare române și 
maghiare din zonă, a reprezentanților Comisiei Mixte italo- germane și 
Delegatului Marelui Stat Major român, locotenentul-colonel Virgil Bichiceanu. 
 De altfel, atacul pichetelor române de frontieră de pe linia de demarcație 
româno-maghiară era o practică curentă a grănicerilor maghiari, care, cu 
siguranță, nu acționau din proprie inițiativă. Așa cum se apreciază într-o lucrare 
privind istoria grănicerilor, ,,Numai în anul 1942, maghiarii au atacat 5 pichete 
și 9 patrule românești, au trecut linia de demarcație de 13 ori, au răpit 8 
grăniceri români, între care doi ofițeri, au împușcat 8, dintre care 4 mortal, au 
violat spațiul aerian de 11 ori și au mutat odată bornele pe dealul Feleacului. În 
legitimă apărare, grănicerii români au împușcat mortal, în raioanele lor de 
responsabilitate, 22 și au rănit 40 de soldați unguri.”153 

Documentele elaborate pe timpul cercetării și analizării cazului permit o 
prezentare a contextului și cauzelor care au determinat incidental și modul de 
soluționare a acestuia.  
 Caracterul premeditat al acțiunii grănicerilor unguri rezultă cu claritate din 
discuțiile anterioare care au avut loc între comandantul pichetului de grăniceri 
                                                
152 Arhivele Naționale Istorice Centrale, fond Delegatul Marelui Stat Major, dosar nr. 45/1942, f. 8 
153 General de brigadă(r) Sever Neagoe, General de brigadă(r) Ilie Tender, General de brigadă(r)dr. Gheorghe 
Văduva, Istoria grănicerilor și a  începutului Poliției de frontieră, Editura Scaiul, București, 2003, p. 281 
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maghiar de la Tranisu și cel al pichetului român de la Vișag. Dintr-un raport al 
comandantului Regimentului 7 grăniceri, colonelul Dumitru Sunda, transmis la 
27 octombrie 1942 delegaților împuterniciți să cerceteze cazul154, rezultă că la 
11 octombrie 1942 a avut loc, la solicitatrea comandantului maghiar al 
pichetului, o întâlnire între comandanții pichetelor de la Vișag și Tranisu, prilej 
cu care s-a solicitat ultimativ ca în 48 de ore românii să părăsească pichetul.  

Conform procedurilor existente, solicitarea a fost raportată pe linie 
ierarhică, context în care s-a primit ordin de rămânere pe loc și luarea măsurilor 
de apărare pentru eventualitatea unui atac din partea maghiarilor, cunoscut fiind 
modul de acțiune al acestora din incidente anterioare pe linia de demarcație.  În 
ziua de 13 octombrie 1942, la Călățele a avut loc o întalnire și discuție pe 
această temă între comandanții de companie de grăniceri român și maghiar, 
Hatmany Peter  și Nicolae Ion, având ca translator pe căpitanul Armanu Ion, 
prilej cu care s-a covenit ca a doua zi cei doi să reia discuțiile la Vișag, la care să 
participe și cei doi comandanți de pichete. Partea maghiară a reclamat din nou că 
pichetul românesc se afla pe teritoriul atribuit Ungariei și a solicitat evacuarea 
acestuia. Pe bună dreptate, căpitanul Nicolae Ioan a cerut ,,să se închidă această 
discuție, deoarece el nu are atribuțiunea să discute sau să modifice actuala linie 
de demarcație, aflată pe teren și pe care o păzea de doi ani, de la data instalării 
pe această linie.”155 
 La 15 octombrie 1942 comandantul maghiar al pichetului a cerut din nou 
ultimativ ca pichetul român de la Vișag, comandat de către sergentul Hoțu 
Tache,  să fie retras în 48 de ore. Mai mult, în aceeași zi, 20 de grăniceri unguri 
au intrat în comuna Vișag și a cerut locuitorilor din imediata apropiere a liniei de 
demarcație ca a doua zi să-și facă, la Huedin sau Valea Drăganului, acte de 
recunoaștere ca cetățeni maghiari. Situația s-a tensionat cu ocazia unei noi 
întalniri dintre comandanții companiilor de grăniceri, care a avut loc în punctul 
Călata la 23 octombrie 1942, prilej cu care partea maghiară a reluat cererea de 
evacuare a pichetului de la Vișag, iar comandantul român a exprimat hotărârea 
de a apăra linia de demarcație stabilită. 

Situația a devenit gravă în dimineața zilei de 24 octombrie când, la ora 9.30 
grănicerii unguri au atacat pichetul românesc, la care românii au răspuns cu foc. 
Confruntările dintre grănicerii români și unguri, relatate în detaliu de către 
comandantul Regimentului 7 grăniceri în urma cercetărilor efectuate, au durat pe 
întreg parcursul zilei, și s-au încheiat cu respingerea atacatorilor.  

Pichetul român de grăniceri a fost întărit și sprijinit eficient de către un 
pluton din Regimentul 1 graniceri și un pluton fix regional* care fusese recent 
constituit. Documentele elaborate în urma cercetării incidentului evidențiază că 
la confruntările care au durat pâna în ziua de 25 octombrie, ora 23, când s-a 
dispus încetarea focului, la lupte au participat, conform aprecierii neadevărate a 
comandantului companiei ungare de grăniceri : de partea maghiară inițial 20-22 
                                                
154 Ibidem, f.24-32 
155 Ibidem, f.25 
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de grăniceri de la Pichetul Tranisu, iar din dimineața zilei de 25 octombrie încă 
două două plutoane trimise ca întărire, cu un efectiv de 70 de oameni; celor 20 
de grăniceri români de la Vișag li s-au alăturat circa 40 de oameni din 
subunitățile menționate anterior.  

În urma luptelor s-au înregistrat pierderi de ambele părți156. Din rândul 
grănicerilor români au căzut la datorie sergentul major  Ristea Ion, comandantul 
plutonului din Regimentul 1 grăniceri și soldatul Beucă Nistor de la Pichetul 
Vișag,  iar 4 militari(sergent Hoțu Tache și soldatul Birău Ioan de la Pichetul 
Visâșag, plutonierul Vlăhuță comandantul Plutonului grăniceri călări și soldat 
Narta Teodor din Plutonul fix regional Vișag) au fost răniți ușor. Maghiarii au 
avut ca pierderi un ofițer și un soldat morți și 4 răniți.  

Relatarea detaliată asupra incidentului de la Vișag, probabil cea mai 
corectă, aparține căpitanului Nicolae Ion, care a dat o declarație scrisă comisiei 
de cercetare sosită la fața locului: ,,În ziua de 24 octombrie 1942 mă găseam la 
Plutonul 2 grăniceri Mănăstireni. La ora 9.30 am fost chemat de către șeful 
pichetului Vișag, care mi-a raportat că ungurii au atacat cu focuri de armă 
automată pichetul din direcția Măgura, Movila, de la nord de pichet și D. 
Bogdăneasa și că aproximativ două plutoane de pușcași au trecut pe teritoriul 
românesc și înaintează dinspre D. Bogdăneasa și de mai la vale. Am dat ordin 
telefonic de la Mănăstirea ca Plot.Major Cetarcea Nicolae, comandantul 
plutonului, să plece imediat de la pluton din Săcueu cu grupa de rezervă la 
Vișag. Tot telefonic am dat ordin de la Mănăstireni ca Plutonul 1 de grăniceri 
călări să se deplaseze imediat la Vișag unde va găsi pe comandantul plutonului 
și i se va pune la dispoziție. În ziua de 23 octombrie am dat ordin Serg. Major 
Ristea să se deplaseze la Săcueu și apoi la Vișag să fie întărire pichetului dacă 
eventual îl va ataca ungurii.  

Această măsură am luat-o în urma amenințării căpitanului maghiar de 
apărăsi pichetul care s-ar găsi după harta lor pe teritoriu maghiar. De la 
Mănăstireni am plecat imediat la reședința companiei unde am vorbit la telefon 
cu batalionul, căruia a doua oară am raportat că pichetul de la Vișag  a fost 
atacat, reușind să vorbesc direct cu domnul maior și căruia am raportat știrile 
aflate între timp.  

Am plecat la orele 11 din Călățele și am ajuns la Vișag la orele 15. Aici 
situația se prezenta în felul următor:  
- Pe Măgura se găsea o parte din pichet și Plutonul de pușcași Săcueu din 
Batalionul Fix, care continuau atacul asupra observatorului maghiar. Plutonul 
de grăniceri călări stăpânea înălțimile de la nord de pichet și deschisese focul 
spre vest asupra trăgătorilor unguri care atacase casele de pe D. Bogdăneasa.  

                                                
*La 26 iunie 1942, prin Ordinul nr. 89100 al Marelui Stat Major au fost constituite Batalioanele fixe regionale, 
subordonate oprativ și administrativ Corpului grănicerilor.  În Carpații Occidentali a fost constituit Batalionul fix 
regional ,,Bihor”, cu reședința la Câmpeni, având companiile la Călățele, Beliș, Scărișoara, Vidra, Câmpeni, 
Lupșa și Abrud. 
156 Ibidem, f. 31 
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- Una piesă de mitralieră de pe un dâmb de la vest de școală care trăgea  
în mai multe arme automate maghiare care se găseau pe Dealul Bogdăneasa și 
trăgeau spre pichet. 
- Una piesă de mitralieră nu funcționa și era trasă înapoia satului spre 
moara Tarcu. Aceasta era grupa de mitraliere de întărire care plecase cu 
sergentul major Ristea. 

Am găsit mort pe sergentul major Ristea la colțul de sud al curții școlii și 
rănit la mână pe șeful de pichet sergentul Hoțu Tache, care era la pichet.  
După ce am văzut care este situația am căutat să opresc atacul de pe Măgura, 
care progresase mult. Am retras pe cei înaintați pentru a nu fi prinși de înserare 
și apoi era atins obiectivul, reușind a respinge de pe teritoriul nostru pe 
maghiari.  

Seara a sosit și Plutonul de pușcași de întărire. I-am așezat cu o grupă în 
stânga Plutonului de grăniceri călări pe mamelonul de la nord de pichet, două 
grupe pe Măgura, iar o grupă pe D. Bogdăneasa. În acest dispozitiv am rămas 
în noaptea de 24/25 octombrie 1942. 

Către seară la orele 17 s-au prezentat pe drumul care vine de la Tranisu 
spre Vișag cu un steag alb în mână doi parlamentari maghiari, care au cerut a 
înceta focul și a mă prezenta pe drum la linia de demarcație pentru a lua 
contactul cu căpitanul maghiar.  

Am ordonat încetarea focului și împreună cu elevul plutonier maghiar, 
unul dintre cei doi parlamentari, m-am oprit la punctul unde am fost chemat de 
către căpitanul maghiar.  

Celălalt parlamentar maghiar, împreună cu un ostaș român, s-a dus să 
cheme pe căpitanul maghiar. În loc să se prezinte căpitanul maghiar, ungurii au 
tras focuri de armă automată spre locul unde mă găseam și așteptam.  

După vreo 30 de minute s-a prezentat ostașul român care fusese cu 
parlamentarul maghiar și mi-a raportat să aștept că va veni căpitanul maghiar 
și că a pornit spre noi, dar nu s-a prezentat. Am trimis și pe celălalt 
parlamentar maghiar să ne comunice dacă vine în seara aceea sau a doua zi și 
la ce oră. Nu am primit niciun răspuns și nici căpitanul maghiar nu a venit.  

În timpul nopții au fost câteva schimburi de focuri. În dimineața de 25 
octombrie 1942 au atacat cu aproximativ o companie, după câte am apreciat, și 
cu aproximativ patru grupe de mitralieră, grenade de mână și aruncătoare de 
grenade partea de deal ocupată de noi.  

Apropierea aceasta a ungurilor și progresele atacurilor lor s-a putut face 
ușor din cauza formei de teren care i-a avantajat mult, fiind în pantă dulce 
acoperită și putând avea baze puternice de foc. Rezistența a fost până la 
grenade când ungurii în număr superior au pus stăpânire pe cota 1096 și stânca 
de piatră.  

Grănicerii și Plutonul fix Săcueu au ocupat poziții pe Chicera. Ungurii 
punând stăpânire pe Măgura au început să bată cu arme automate puternic 
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Măgura Mică(mamelonul din nordul pichetului) unde se găsea una grupă din 
plutonul de întărire și Plutonul de grăniceri călări. Din această cauză s-au 
retras pe dâmbul de lângă școală unde au ocupat poziție. Pe la orele 12 a sosit 
și grupa de mitraliere de rezervă a companiei pe care am instalat-o pe Dealul 
Chicera, unde interzicea coborârea inamicului de pe Măgura. 

După amiaza zilei de 25 octombrie 1942 a mai venit una grupă mitraliere 
din Batalionul Fix pe care am instalat-o pe Dealul Bogdăneasa, la un grup de 
case, de unde putea bate bine movila de la nord de pichet. Ungurii, ocupând 
Măgura, au adus arme automate cu care băteau tot platoul  din fața pichetului 
și pichetul, neputându-se intra sau ieși din pichet. 

În după amiaza zilei de 25 octombrie 1942, cu 4 grupe formate din 
grăniceri și oameni din plutoanele fixe, înarmați cu grenade multe, au atacat 
Măgura pe versantul de est, reușind să ajungă pe cotă numai grănicerii, unde 
au început o luptă la grenadă, reușind să bage panică în inamic. 

În sprijinul acestui atac au tras toate armele pe care le aveam. Dar din 
cauză că oamenii din plutoanele fixe nu au putut să se țină de grăniceri, 
rămânând pe versant, care este foarte drept, nu s-a putut pune stăpânire și 
păstra cota mult timp. Pe la orele 20 în ziua de 25 octombrie1942, mi-au mai 
sosit în ajutor Plutonul Scrind și Mănăstireni din Batalionul Fix, de care nu m-
am folosit, venind ordinul de încetare a focului. 

Am raportat că văzând neprezentarea căpitanului maghiar la întâlnirea 
pe care a cerut-o dânsul prin cei doi parlamentari în ziua de 24 octombrie 1942 
la orele 17, am cerut căpitanului maghiar printr-o comunicare scrisă să se 
prezinte în ziua de 25 octombrie 1942 dimineață la punctul pe care l-a fixat în 
ziua precedentă și să înceteze orice agresiune, dând ordin de încetare a focului. 
Nu am primit niciun răspuns, și nici nu s-a prezentat. 

În după amiaza aceleiași zile am repetat tot prin punctul Calata, pe unde 
trimisesem înștiințarea și dimineața, trimiterea în scris a unei alte comunicări. 
Nici de data aceasta nu s-a prezentat și nici nu a răspuns nimic. 

La întâlnirea pe care am avut-o în ziua de 26 octombrie 1942 la orele 8, 
fixată de Comisia italo-germană, căpitanul maghiar a afirmat că a primit cele 
două comunicări, la prima neputând veni zicând că i-a fost frică să nu fie 
împușcat de trăgătorii noștri, iar la a doua că ar fi primit-o prea târziu și cum 
știa că se va înceta focul și că ne vom întâlni în ziua de 26 octombrie 1942, nu a 
mai venit.”157 

Incidentul declanșat în dimineața zilei de 24 octombrie 1942 a alarmat 
autoritățile militare române și maghiare, cât și reprezentanții Germaniei, Italiei, 
României și Ungariei din Comisia italo-germană însărcinată să soluționeze 
diferendele apărute în relațiile româno- ungare pe diferite teme.  

Informat despre atacul maghiar de la Vișag, comandantul Companiei 6 
grăniceri de la Călățele a raportat situația comandantului Batalionului 2 grăniceri 

                                                
157 Ibidem, f. 8-10 
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aflat la Turda, maiorul Simonescu  Vladimir, care, la rândul său, a informat pe 
comandantul Regimentului 7 grăniceri, care avea punctul de comandă la Alba 
Iulia, cât și pe locotenentul-colonel Virgil Bichiceanu, care a comunicat imediat 
situația căpitanului Haag, aflat la Cluj. Aflat în control în zona de respon-
sabilitate a Regimentului 7 grăniceri, generalul Ion Negulescu, comandantul 
Corpului grănicerilor, s-a implicat în cercetarea cazului. A fost informată despre 
incident, de către partea română și maghiară, Comisia Mixtă italo-germană, ai 
căror reprezentanți s-au implicat în cercetarea și soluționarea acestuia. În ziua de 
25 octombrie 1942 la Turda a avut loc, la sediul Companiei 5 graniceri, o 
întâlnire la care au participat generalul Ion Negulescu, căpitanul Haag, 
comandantul Batalionului 2 grăniceri și locotenentul-colonel Virgil Bichiceanu. 

În cadrul întâlnirii generalul Ion Negulescu i-a comunicat căpitanului 
Haag ,,că   noi n-am provocat incidentul și nu avem niciun interes să atacăm, 
vrem liniște, că suntem în război, iar inamicii noștri pot exploata acest 
incident.”158  În cadrul întâlnirii s-au stabilit de comun acord câteva măsuri 
pentru aplanarea incidentului: încetarea imediată a focului de către ambele părți, 
revenirea grănicerilor în dispozitivul existent anterior zilei de 24 octombrie, 
intrarea imediată în contact a comandanților de batalioane de grăniceri, pentru 
cercetarea incidentului, conform prevederilor Protocolului de la Cluj, deplasarea 
membrilor Comisiei Mixte italo-germane  la locul incidentului pentru cercetarea 
cazului. În acel context comandantul Corpului grănicerilor a ordonat colonelului 
Dumitru Sunda ca împreună cu locotenentul-colonel Virgil Bichiceanu, maiorul 
Simonescu Vladimir și maiorul Corean Aurel,  să efectueze la fața locului o 
cercetare proprie în legătură cu cele întâmplate la Vișag. Comandantul 
Regimentului 7 grăniceri și cei enumerați mai sus au ajuns la Vișag în după 
amiaza zilei de 26 octombrie, începând imediat cercetarea cazului.  

Amploarea și gravitatea incidentului este demonstrată și de numărul mare 
de persoane implicate în cercetarea cazului. La Vișag în după amiaza zilei de 26 
octombrie 1942 se aflau deja: căpitanul Haag din cadrul Comisiei Mixte, care 
trebuia să informeze guvernul de la Berlin despre situația creată; căpitanul 
Negulescu Alfred, delegatul Marelui Stat Major român pe lângă Comisia Mixtă; 
căpitanul Dunst, delegatul Marelui Stat Major Maghiar în Comisia Mixtă;  
comandantul batalionului maghiar de grăniceri; comandantul companiei 
maghiare de grăniceri, însoțit de un locotenent și un stegar; căpitanul Nicolae 
Ion, comandantul Companiei 6 grăniceri Călățele. Acestora li s-au adăugat 
ofițerii români trimiși de către generalul Ion Negulescu. 

Interesant de observat este faptul că reprezentanul Germaniei în Comisia 
Mixtă, însoțit de către căpitanul Negulescu Alfred,  a început informarea asupra 
situației la pichetul maghiar de la Tarnisu, unde a fost întâmpinat de către 
comandantul batalionului de grăniceri maghiar, locotenentul-clolonel Jikelyi, pe 
care l-a dezinformat asupra situației din zona din conflict, acuzînd pe nedrept 
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grănicerii români de nerespectarea ordinului de încetarea focului, când de fapt 
ungurii fuseseră cei care atacase din nou în dimineața zilei de 25 octombrie. 
Discuțiile au vizat forțele angajate în conflict, pierderile părților, situația liniei 
de demarcație în sectorul celor două picchete de gtăniceri, aspect asupra căruia 
partea maghiară a insistat asupra faptului că aceasta nu este delimitată conform 
hărții de care dispunea, în timp ce reprezentantul nostru a explicat că acest lucru 
nu era de competența comandanților subunităților de grăniceri. Pe timpul 
cercetarii unor afirmații ale părții maghiare, conform cărora grănicerii români ar 
fi întrebuințat bombe de Brandt, s-a constatat că de fapt erau urme de explozii de 
grenade de mână întrebuințate în zilele de 24 și 25 octombrie 1942. Cercetarea 
efectuată la Tarnisu  de către căpitanul Haag a demonstrat inconsistența 
afirmațiilor și argumentelor maghiarilor, dar și o atitudine partinică a acestuia, 
favorabilă lor.  

Dovada este că deși era evident că atacul a fost executat premeditat de 
către unguri, căpitanul Haag i-a comunicat în ziua de 26 octombrie 
locotenentului-colonel Virgil Bichiceanu că nu a putut stabili cine a provocat 
incidentul. Partea română a argumentat atacul ungurilor prin discuțiile din 
perioada 11-23 octombrie și cererile ultimative de părăsire a pichetului de 
grăniceri de la Vișag, cât și urmele gloanțelor trase de maghiari existente pe 
pereții clădirii pichetului. Recunoașterea de către comandantul companiei de 
grăniceri unguri că i-a comunicat căpitanului Nicolae Ion că pichetul românesc 
se află pe teritoriul atribuit Ungariei în 1940, este dovada cea mai elocventă 
pentru a se demonstra că incidentul a fost provocat de către maghiari.  

În legătură cu acțiunile militare declanșate în dimineața zilei de 24 
octombrie, din cercetările efectuate rezultă clar că atacul a fost declanșat de către 
grănicerii unguri, pe tritoriul rămas României au fost găsite elemente de muniție 
aparținând armatei maghiare, iar ungurii au executat lucrări genistice orientate 
spre trupele române de grăniceri. Afirmația stegarului maghiar conform căruia 
primarul din Vișag umbla înarmat nu s-a confirmat, iar prezența masivă a 
oamenilor în centrul localității era determinată de nemulțumirea față de ordinul 
de a se prezenta pentru a cere cetățenia maghiară. 

Cercetarea la fața locului a mai demonstrat că cerința ungurilor ca 
grănicerii români să părăsească pichetul Vișag era absurdă, fiind conștienți că 
niciunul dintre comandanții militari nu era abilitat să discute sau să hotărască în 
legătură cu delimiterea liniei de demarcație. Era cât de poate de evident că 
cererea ungurilor era o provocare fățișă, cu siguranță ordonată tacit de la 
Budapesta, atâta timp cât până atunci nimeni nu ridicase o asemenea problemă.  

Discuțiile în legătură cu liniile de patrulare ale grănicerilor maghiari și 
români nu au dus la un rezultat pozitiv, comandantul ungur al companiei de 
graniceri susținând că trebuie să se patruleze conform hărții pe care el avea 
trasată linia de demarcație. Cert este că discuțiile care s-au purtat la locul 
incidentului, încheiate la 27 octombrie 1942, nu s-au soldat cu rezultate pozitive,  
în sensul încheierii unui acord cel puțin verbal, pentru evitarea pe viitor a unor 
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situații similare. Deși s-a stabilit ca adoua zi la ora 13  să aibă loc o nouă 
întâlnire între comandanții celor două companii de grăniceri, pentru a stabili 
atitudinea viitoare a subordonaților, acesta a spus în ungurește: ,,La ce bun, tot 
nu ne vom înțelege.”159 

După încheierea cercetărilor asupra incidentului de la Vișag, locotenentul-
colonel Virgil Bichiceanu a elaborat un document în care a formulat concluziile 
la care a ajuns, din care rezultă:  

,,Ungurii au premeditat, început și pregătit amănunțit atacul pichetului 
românesc de la Vișag din ziua de 24.X ceea ce se dovedește prin următoarele 
fapte reale: 
a) Provocările organelor de pază maghiare, repetate de mai multe ori pentru 
evacuarea pichetului românesc; 
b) Încunoștiințarea populației civile din Vișag, partea de nord, ca să-și 
procure acte de cetățenie maghiară; 
c) Apariția ungurilor pe teritoriul faptic românesc în dimineața zilei de 24.X 
pe 3 puncte diferite în forță de cca. 2 plutoane întărite cu armament greu, 
înaintând spre pichet și acționând cu foc. 
Ungurii au intenționat probabil printr-o lovitură de șoc rapidă să cucerească 
pichetul românesc, presupunând că față de acțiunea lor, grănicerii români 
surprinși, vor fugi părăsind pichetul și astfel românii se vor găsi în fața unui 
fapt împlinit.  
Numai sângele rece, prezența de spirit și inteligența caporalului locțiitor al 
șefului de pichet român, care a fost rănit când a voit să iasă din pichet, a 
răsturnat acest calcul al maghiarilor. 
Actul de agresiune al maghiarilor, prin încălcarea teritoriului românesc faptic 
reiese clar din următoarele: 
a) Focurile trase asupra pichetului nu puteau porni față de direcțiile 
constatate în pereți, decât de la ridicătura sudică din fața pichetului, care prin 
obișnuința stabilită tacit, n-a fost încălcată de unguri înainte. 
b) Dacă ungurii nu cunoșteau teza românească asupra liniei de demarcație, 
observatorul de la Măgura Vișagului l-ar fi construit cu siguranțăla petrile din 
partea de sud. Prin acest fapt tacit se recunoaște linia de demarcație și aici. 
Intenția agresivă a maghiarilor în opoziție cu dorința românească de încetare a 
incidentului reiese din următoarele: 
a) Atât la 24 cât și la 25.X a.c. toate organele au primit sugestiile mediate de 
căpitanul Haag. Ele n-au fost primite de unguri în ziua de 24.X a.c. Ba ce e mai 
mult, au comunicat fără rezervă chiar căpitanului Haag, că au dat ordin de atac 
pentru cucerirea Măgurei Vișagului care n-a fost ocupată de români pe partea 
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ungurească (marcată de observator) atunci când știau precis că românii sunt 
dispuși să treacă în situația inițială fără luptă. 
b) În 24.X ora 17, când au sosit parlamentarii maghiari, cu toată dorința vie 
și insistența repetată a căpitanului român, nu a putut realiza legătura cu 
căpitanul ungur, care nu a venit la întâlnire, tocmai pentru a nu fi nevoit să 
încheie incidentul cu eșec propriu și pentru a avea pretext să atace ziua 
următoare. 
    Pare că numai orgoliul propriu al acestui căpitan a prelungit incidentul. 
Pare curios momentul ales de maghiari pentru dezlănțuirea acestui incident. 
Pregătit din punct de vedere al pretențiilor încă din 11.X. a.c. repetatele 
amenințări din 14 și 15 X. a.c., incidentul nu l-au declanșat decât în ziua de 
23.X. prin o nouă amenințare, apoi prin atacul din 24 și 25.X., tocmai când 
Comisia ministerială Henke-Roggeri se găsea la Budapesta. 
Pare că maghiarii urmăresc un scop precis prin această acțiune cu atât mai 
vârtos, că în 27.X.a.c.au regizat și manifestația ostilă României de la Cluj. De 
ce s-a așteptatdupă 3 luni de liniște tocmai aceste zile pentru provocarea 
incidentului. 

Concluzia ce se impune este, că maghiarii au voit să dovedească tocmai în 
prezența Comisiei, că pe linia de demarcație există incidente grave din cauză că 
nu este delimitată vizibil recunoscută de ei. 

Vor cu orice preț, ca o frontieră cu aspect și aparență de provizorat să se 
definitiveze. Prin acest incident, lucrează în direcția ca să ceară fixarea 
definitivă a frontierei prin organe ale Axei, care să consfințească eventual, prin 
semnăturile lor, întegritatea și garanția frontierelor ungurești.”160 

Incidentul de la Vișag se înscria în șirul de activități și acțiuni ale Ungariei 
față de România, care vizau între altele și eventuale modificări ale liniei de 
demarcație dintre cele două state în favoarea guvernului de la Budapesta.  

Marele Stat Major român sesizase în 1942 pericolul pe care armata ungară 
putea să-l constituie pentru țara noastră, adoptând o serie de măsuri de ordin 
militar, între care: constituirea unor batalioane fixe regionale, crearea de unități 
și subunități de grăniceri și dislocarea lor în Transilvania, întărirea forțelor 
Armatei 1 aflate la nord și vest de arcul Carpaților, elaborarea unei ipoteze 
pentru apărarea liniei de demarcație din Transilvania, emiterea Ordinului nr. 
309403 referitor la misiunea Armatei 1 în eventualitatea unei agresiuni din 
partea Ungariei, față de care mareșalul Ion Antonescu și-a exprimat 
dezaprobarea.161  

  Incidentul de la Vișag a fost urmat de manifestările antiromânești de la 
Cluj din 27 octombrie 1942, ambele evenimente alarmând Comisia Henke-
Roggeri, care s-a deplasat la București și a inițiat discuții cu reprezentanții 
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guvernului român pe problematica relațiilor dintre cele două state, ambele aflate 
la remorca Germaniei și Italiei, dar cu obiective de politică externă pe termen 
scurt și mediu total diferite. 

Gravitatea situației în relațiile româno-ungare este demonstrată și de 
atenția care a fost acordată de către Consiliul de Miniștri, care, la 27 noiembrie 
1942, sub președenția lui Mihai Antonescu, a discutat și acestă problemă. În 
deschiderea ședinței Mihai Antonescu a făcut referiri la întâlnirea pe care o 
avusese la București cu miniștrii Henke și Roggeri, cărora le-a prezentat punctul 
de vedere românesc cu privire la situația românilor din teritoriul cedat Ungariei 
în anul 1940. Referindu-se la modul de respectarea prevederilor actului dictat de 
la Viena, din 30 august 1940, vicepreședintele Consiliului de Miniștri a arătat 
următoarele: ,,Ungurii n-au respectat acest lucru, ci au continuat provocările și 
vexațiunile. La 27 octombrie am avut chiar o manifestație gravă împotriva 
românilor, care a dus la spargerea geamurilor consulatului de la Cluj și la 
manifestații de stradă. Firește, am pretins să se ceară scuze în 48 ore, 
rămânând ca în caz de refuz să reexaminez politica noastră cu Ungaria. Am 
semnalat Guvernului Reichului că în cazul când aceste vexațiuni ar continua 
vom fi siliți să reexaminăm și politica militară românească, pentru că Guvernul 
Regal Român nu poate să suporte asemenea ofense din partea unui guvern aliat, 
care nu face altceva decît să ofenseze și datoria și mândria noastră și 
obligațiunea de protecție a românilor din Transilvania de Nord.” 162 

În același cadru, Mihai Antonescu a făcut o prezentare și analiză a activității 
Comisiei Henke-Roggeri, context în care s-a referit și la incidentul de la Vișag: 
,,Cînd Comisiunea Henke –Roggeri a venit, pentru ca în București să se discute 
cu Guvernul Român consecințele incidentelor de la Cluj,(provocate de căte 
unguri cu ocazia înmormântării ofițerului maghiar mort în timpul luptelor cu 
grănicerii români la Vișag, n.n.) urmare ele înșile a unui incident de frontieră de 
la Vișag, atunci mi-am făcut datoria, domnilor miniștri, ca să spun deschis 
Comisiunii Henke-Roggeri, care m-a întrebat, dacă nu se face o țărușire 
provizorie a acestei granițe-fiindcă, din cauza nedeterminării ei formale, de 
aceea sunt incidente de graniță, pentru că nu știu grănicerii care este frontiera 
și care sunt punctele de graniță-atunci am răspuns formal: Neamul Românesc, 
prin Guvernul său răspunzător a făcut, la 15 septembrie 1941, o declarație, prin 
care a constatat caduc actul de la Viena.( În cadrul ședinței Consiliului de 
Miniștri din 2 septembrie 1941 Mihai Antonescu  a vorbir despre ,,un program 
întreg de acțiuni diplomatice, pe care îl urmez în toate amănuntele și care a 
început cu un memorandum, pe care l-am trimis Guvernului Reichului și 
Guvernului de la Roma, în care atrag atenția că Arbitrajul de la Viena este 
caduc, printr-o cauză de neexecutare unilateral, din însăși voința Ungariei, care 
n-a respectat stipulațiunile.”163 n.n.)  Am mândria-poate va fi ultima avieții mele-
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a fi acela care am gândit, scris și semnat această declarație de caducitate la 15 
septembrie 1941...Nu pot să mai discut o graniță care nu există și să încerc o 
țărmuire a neantului. Prin  urmare, luați act că această graniță pentru noi nu 
mai există și nu pot să mai discut o determinare a ei nici material nici 
morală.”164 

În cadrul aceleiași ședințe Mihai Antonescu a precizat că Henke și Roggeri au 
luat act de punctul său de vedere, că au renunțat a mai susține problema 
determinării formale a liniei de demarcație, dar au solicitat ca de partea română ( 
nu știm dacă acest lucru era valabil și pentru partea maghiară) să fie luate măsuri 
pentru ca pe viitor astfel de incidente să fie evitate ,,fie prin așezarea grăni-
cerilor la distanțe mai mari, fie prin patrule mobile, care să circule în aceste 
regiuni, ca să evite orișice fel de agravare a raporturilor româno-ungare.165 

Discuțiile care au avut loc la diferite nivele nu au rezolvat problema 
incidentelor de frontieră, chiar dacă ele nu au mai fost de amploarea celui de la 
Vișag în zilele de 24 și 25 octombrie 1942. Documentele întocmite la nivelul 
structurii Delegatului Marelui Stat Major pe lângă Comisia Mixtă de la Cluj, 
evidențiază că până la sfârșitul anului 1942 în zona Vișag au fost reclamate de 
către partea maghiară noi încălcări ale liniei de demarcație.  

Un proces-verbal întocmit la 12 decembrie 1942 de către comandanții 
companiilor de grăniceri din sectorul Vișag-Tarnisu consemnează incidente în 
zilele de 28-30 noiembrie, 1, 9 și 10 decembrie, pe care căpitanul Nicolae Ion le-
a apreciat ca reclamații neadevărate a părții maghiare. Afirmațiile 
comandantului companiei de grăniceri români sunt, credem, suficient de clare 
pentru a înțelege jocul murdar practicat de către maghiari în privința așa ziselor 
incidente de frontieră pe care le reclamau Comisiei Mixte: ,,Niciodată grănicerii 
români nu au patrulat într-un număr mai mare de patru; Niciodată de la 
discutarea încidentului din 24 octombrie 1942 vreo patrulă română nu a văzut 
vreo patrulă maghiară în timpul patrulării în sectorul Vișagului; În 
numeroasele cazuri de încălcare a liniei de demarcație înșirate de către 
comandantul companiei de grăniceri maghiari și măestrit brodate pe zile, de 
către grănicerii români, se vorbește continuu de linia de demarcație față de 
care se dau distanțe anumite fără a se preciza însă și puncte de reper. De aceea 
rog pe Dl. Comandant al companiei grăniceri maghiari, să aprecieze pe teren și 
în scris care este linia de demarcație de care vorbește și care sunt precis 
locurile unde au fost văzuți grănicerii români și de unde au văzut granicerii 
maghiari cele arătate mai sus.”166 

Reclamațiile maghiarilor la Comisia Mixtă erau transmise Delegatului 
Marelui Stat Major român, care urmărea și cunoștea în detaliu situația. La una 
din sesizările Comisiei Mixte referitoare la incidente de pe linia de demarcație la 
Vișag, la 17 decembrie 1942 locotenentul-colonel Virgil Bichiceanu răspundea 
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clar și categoric: ,,Autoritățile române de frontieră române caută să evite 
neapărat un nou incident de frontieră la Vișag. Autoritățile noastre nu recunosc 
însă că patrulele românești ar fi încălcat teritoriul unguresc, deoarece linia de 
demarcație se respectă sever și astăzi și înainte de incident.  

 În ceea ce privește linia de demarcație, atât Comisia cât și autoritățile 
maghiare cunosc teza noastră și sunt perfect edificate asupra liniei care din 
septembrie 1940 și până azi a fost ținută fără modificare de grănicerii români. 

 Pericolul unui nou incident de frontieră prin urmare nu poate veni de la 
români, ci ar putea fi evitat tocmai de maghiari foarte ușor prin aceea, ca să nu 
încerce o modificare a unei situații de fapt care durează de doi ani. 

 Cu atât mai mult nu-și găsește azi locul această nouă pretenție 
ungurească, cu cât armatele ambelor țări se găsesc într-o grea luptă contra 
Rușilor, iar liniștea în spatele frontului a devenit astfel o necesitate.  

 Rugăm onorata Comisie să ia în considerare această poruncă a zilei și să 
influențeze asupra autorităților maghiare, ca și acestea să arate înțelegere în 
această privință.  

O reluare a cazului Vișag, după ancheta făcută de Onorata Comisie 
Ministerială, din partea noastră o considerăm ca nepotrivită.”167 

Incidentul de Vișag a fost doar unul din evenimentele, poate dintre cele mai 
grave, provocate de către grănicerii maghiari în cursul anului 1942. 
Documentele vremii consemnează numeroase cazuri, care au făcut obiectul 
activității de cercetare a unor comisii la nivelul companiilor, batalioanelor și 
regimentelor de grăniceri români și maghiari, a Comisiei Mixte italo-germane, 
încadrul cărora se aflau delegați români și maghiari. Până în august 1944 
incidentele au continuat, cu intensitate diferită, partea maghiară fiind cea care a 
provocat cu bună știință o situație tensionată la nivel local, extinsă la nivel 
național și obiect de discuții cu ocazia întrevederilor la diferite nivele a 
reprezentanților României cu cei ai Germaniei și Italiei. 

                                                *     *     * 
In October 1942, along the Romanian-Hungarian demarcation line, there was 

an incident caused by Hungarian border guards, wich resulted in casualites, 
dead and wounded, for both sides. The incident was the subject of on-site 
investigation, conducted by the Romanian and Hungarian border guard units 
commanders and the Italian-German Commission representatives. Following 
the events in Visag and Cluj, the Henke-Roggeri Commission arrived in 
București to analise situation on together with Mihai Antonescu, who had a 
demarcation line on site, in the context in which the Romanian Government 
considered the Vienna Award obsolete. On 27 November 1942, Mihai Antonescu 
made thorough presentation of the situation, following the incidents in October 
and the discussions with Henke and Roggeri, during a meeting of the Councile 
of Ministers. 
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ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ DESPRE REVOLUŢIA DE LA 1848-1849 

DIN TRANSILVANIA 

 Studiu de caz: Capitolul VIII din Istoria Românilor, Volumul VII, Tom 
apărută sub egida Academiei Române 

                                                              Vasile Lechinţan – Cluj-Napoca 
 
 În anul 2003 apărea volumul VII, tom I, din seria Istoria Românilor, 
apărută sub egida Academiei Române, Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologice. 
Partea referitoare la Transilvania este semnată de istoricul Liviu Maior, 
consideraţiile generale şi concluziile de istoricii Dan Berindei şi Gh. Platon168. 
 În consideraţiile generale de început se arată, pe bună dreptate, că în 
cursul Revoluţiei Române, „unitatea naţiunii a ieşit în relief şi s-a manifestat cu 
forţă”, deşi problema unităţii nu a figurat în programele revoluţionare oficiale. 
Trebuie totuşi menţionat faptul că în Transilvania, poporul şi-a exprimat 
dezideratul unităţii, atât la Blaj (unde s-a strigat „Noi vrem să ne unim cu 
Ţara”), cât şi în discuţiile deschise dintre ţărani (cazul românului din Căpuşu de 
Câmpie, comitatul Turda, care s-a pronunţat public pentru unirea cu Ţara). Şi 
apoi, marea spaimă a nobilimii din primăvara anului 1848 era spectrul daco–
românismului. 
 De asemenea, este corect precizată indestructibila legătură dintre 
dezideratele sociale şi cele naţionale ale românilor din Transilvania. Eliberarea 
de sub iobăgie şi alte drepturi sociale nu erau suficiente fără dreptul la limbă şi 
naţionalitate, fără statut politic egal cu celelalte etnii din Transilvania. O 
observaţie se cuvine aici, la partea de început a capitolului, şi anume că pe toată 
pagina 247 este pus portretul lui Nicolae Bălcescu (fig. 103), iar la pagina 248 
(fig. 104) este pus portretul foarte mic (circa a zecea parte din pagină) al lui 
George Bariţiu, mai mic decât portretele lui Costache Negri (fig. 105) şi Alecu 
Russo (fig. 106).  

Despre începuturile Revoluţiei în Transilvania, istoricul Liviu Maior scrie 
că în martie 1848 au avut loc „manifestaţii populare, la care au participat şi 
reprezentanţi ai populaţiei româneşti”. Evident că sintagma „şi reprezentanţi ai 
populaţiei româneşti” este valabilă doar cu referire la primele manifestaţii de la 
Cluj, Lugoj, Odorheiu Secuiesc, nu şi pentru perioada de la sfârşitul lunii martie, 
de exemplu, când la Cluj a avut loc cunoscuta întrunire a unor intelectuali 
români în frunte cu Papiu Ilarian, când s-au pus bazele primului program al 
Revoluţiei Române din Transilvania, semn că deja, din cauza programului 
exclusivist ungar, în Transilvania nu mai exista doar o singură Revoluţie. De 
asemenea sunt semnalate la sfârşitul lui martie, mai multe adunări româneşti 
iniţiate de preotul Simion Balint, amintite de fapt de autor în subcapitolul 

                                                
168 Academia Română, Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologice, Istoria Românilor, vol. VII, tom I, coordonator acad. Dan 

Berindei, Editura Enciclopedică, Bucureşti 2003, pp. 241–314. 
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Pregătirea şi desfăşurarea primei Adunări de la Blaj. Istoricul Liviu Maior riscă 
să afirme că fruntaşii români din vestul Transilvaniei s-ar fi angajat „în 
mişcarea revoluţionară generală” – terminologie riscantă şi improprie, deoarece 
referirea este clară la Revoluţia ungară, şi că aceşti fruntaşi români ar fi primit 
un „răspuns satisfăcător”, de la Dieta ungară din Pojon (azi Bratislava, 
Slovacia), prin acordarea de drepturi sociale şi parte din cele de ordin politic.  

Se arată apoi că fruntaşii români transilvăneni au salutat la început 
cuceririle pe plan social, iar dezideratele naţionaliste ungare: naţionalitate 
politică unică maghiară, limba maghiară - unică limbă oficială, stat naţional 
ungar indivizibil, ar fi trecut pe planul al doilea. În continuare se arată că tinerii 
români încep să se afirme, în frunte cu Simion Bărnuţiu, şi să răspundă printr-un 
program românesc promovării exclusive a imperativelor Revoluţiei ungare, 
intelectualii români situându-se „la înălţimea colegilor lor din ţările europene 
dezvoltate”. 
 Pe bună dreptate istoricul Liviu Maior afirmă că după adunările din martie 
şi înfiinţarea gărzilor cetăţeneşti (de fapt maghiare), s-a trecut la canalizarea 
vieţii de stat (Guberniu şi Armată), exclusiv spre obiective ale Revoluţiei 
ungare. Tinerii români practicanţi la Tabla Regească din Târgu–Mureş (istoricul 
Liviu Maior scrie greşit tribunalul, de fapt era Curtea de Apel), în frunte cu 
Avram Iancu şi cu Al. Papiu–Ilarian s-au pronunţat pentru desfiinţarea iobăgiei 
şi nu pentru uniunea Transilvaniei cu Ungaria. S-a hotărât convocarea Adunării 
Naţionale româneşti de la Blaj din 30 aprilie, din Duminica Tomii. Simion 
Bărnuţiu a elaborat cunoscutul manifest intitulat Provocaţiune, prin care se 
respinge dezideratul Revoluţiei ungare de alipire a Transilvaniei la Ungaria. De 
menţionat că nici Avram Iancu, nici Andrei Şaguna, Aron Pumnul, Timotei 
Cipariu, Simion Bărnuţiu şi nici Ioan Buteanu nu au în volum portretul de 
mărimea unei singure pagini, aşa cum au Nicolae Bălcescu şi Ion C. Brătianu, 
precum şi grupul de fruntaşi ai Revoluţiei din Ţara Românească.  

În aprilie, au fost instituite tribunale excepţionale în Transilvania, pentru 
reprimarea mişcărilor ţărăneşti, dar nu se precizează faptul care a stârnit 
stupoare printre români, de a se ridica spânzurători, ca în Evul Mediu, de a se 
aplica pedepsele cu lovituri de bâtă, de la 30 până la 100 de lovituri. În 
pregătirea Adunării de la Blaj, din Duminica Tomii, autorităţile vedeau un mare 
pericol, nu numai prin amploarea Adunării, ci şi prin posibilii emisari din ţările 
româneşti de peste munţi care ar putea incita la „restabilirea Regatului Daciei”. 
Adunarea s-a ţinut în perfectă ordine şi s-a hotarât o nouă Adunare de proporţii a 
românilor, tot la Blaj, în 3/15 mai, pentru a se demonstra voinţa şi forţa 
poporului român. 
 Marea Adunare de la Blaj, din 3/15 mai a fost impresionantă, prezenţi 
fiind peste 40.000 de români şi „a reprezentat o înaltă afirmare a spiritului 
naţional”. S-a afirmat că libertăţile sociale şi liberalizarea politică nu pot fi 
condiţionate de acel deziderat al Revoluţiei ungare, devenit pe prim–plan, şi 
anume uniunea Transilvaniei cu Ungaria. Această poziţie a fost afirmată de 
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Simion Bărnuţiu în discursul său în Catedrala din Blaj, care va deveni platformă 
politică românească până la Marea Unire din 1918. Adunarea s-a ţinut a doua zi, 
pe câmpul din afara oraşului, numit de atunci „Câmpul Libertăţii” (greşit, în 
două rânduri, „Câmpia Libertăţii”, la Liviu Maior). S-au redactat cele 16 puncte 
ale Petiţiei Naţionale, care urma să fie înaintată Dietei (printr-o delegaţie 
condusă de episcopul Lemeni), şi monarhului (printr-o delegaţie condusă de 
Andrei Şaguna). S-a constituit atunci şi Comitetul Naţional permanent, în frunte 
cu Andrei Şaguna (ortodox) şi Simion Bărnuţiu (greco–catolic), care „a devenit 
nucleul primului partid politic naţional românesc”. În această Adunare s-a 
afirmat şi faptul că „Ardealul nu mai e Ardeal, ci România”. 

 În 29 mai s-a întrunit Dieta de la Cluj, în aceeaşi compoziţie 
aristocratică de dinainte de Revoluţie. În total erau 204 regalişti, din care 60 de 
conţi sau grofi şi 34 de baroni (greşit 204 maghiari şi 60 conţi, la Liviu Maior). 
Numai din familia Bethlen erau 14 conţi sau grofi, din familia Banffy 3 baroni şi 2 
grofi, din familia Kemeny 3 baroni şi 2 conţi, din familia Teleki 9 conţi sau grofi. 
Din punct de vedere etnic, majoritatea absolută a regaliştilor erau maghiari şi secui, 
doar 5–6 saşi/germani şi 1 român, episcopul Lemeni. În lista deputaţilor dietali 
figurau 88 de reprezentanţi, dintre care 5 conţi şi 6 baroni, în total fiind în Dietă 292 
de deputaţi, din care 105 mari magnaţi: 65 de conţi şi 40 de baroni, desigur, situaţie 
asemănătoare cu cea din Evul Mediu. În lista membrilor aleşi figura şi Alexandru 
Bohăţiel, ales în Dietă din partea locului taxalist Haţeg, împreună cu un alt român, 
pe nume Constantin Papfalvi (Greşit la Liviu Maior că 4 deputaţi erau de origine 
română). Istoricul Liviu Maior afirmă că episcopul unit Lemeni, votând pentru 
uniunea Transilvaniei cu Ungaria, „avea să fie repudiat de conducătorii Revoluţiei 
române”. Este un clişeu preluat de la istoriografia comunistă. Lemeni nu a fost 
repudiat, George Bariţiu a vorbit întotdeauna cu respect faţă de bătrânul episcop, 
care era de fapt victima unei terori nemaipomenite în timpul votului din Dietă. 
Supus terorismului şi umilinţei, Ioan Lemeni a fost dus de mulţimea de maghiari 
fanatizată „pe stradă şi-i deteră un scaun, iar unul îi puse în mână un steag 
[unguresc] şi-l făcu să-l ţie în sus. Acesta era tocmai unul din steagurile pe care 
stătea tipărit: Unio vagy halál! – Uniune sau moarte!”. Umilinţă şi teroare mai 
mare nici că se putea. De aceea trebuie revăzută şi împărţirea pe etape a Revoluţiei 
paşoptiste transilvane, unii istorici afirmând că perioada martie–iunie este etapa 
paşnică a Revoluţiei, pe când în realitate este perioada violenţei politice, morale şi 
psihice. Bariţiu aminteşte şi de violenţa suferită de episcopul Inochentie în Dietă şi 
de arhiepiscopul din Paris, care a fost împuşcat pe baricade când ruga pe popor să 
înceteze vărsarea de sânge. Lemeni a scăpat cu viaţă neopunându-se mulţimii 
fanatizate. De fapt tot Bariţiu scrie că nu a fost bine ca să se pună în faţă cei doi 
episcopi români. 

 În acest capitol nu figurează drama delegaţilor saşi la Dietă, supuşi şi ei 
umilinţelor şi terorismului maghiar de la Cluj. Monarhia practic a capitulat în faţa 
Revoluţiei ungare şi a sancţionat hotărârea Dietei de la Cluj de uniune a 
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Transilvaniei cu Ungaria. Până şi regimentele imperiale au fost puse în slujba 
Revoluţiei Ungare. 
 În septembrie are loc cea de-a treia mare Adunare românească de la Blaj, 
unde s-au stabilit formarea Gărzilor Naţionale Româneşti şi înarmarea românilor. 
În urma conflictului dintre Guvernul revoluţionar ungar şi Monarhie, împăratul a 
decis represiunea contra Revoluţiei ungare, iar uniunea Transilvaniei cu Ungaria a 
fost anulată. S-a început astfel Războiul Civil în Transilvania. Comitetul Naţional 
Român în frunte cu Bărnuţiu a organizat în Transilvania 15 prefecturi româneşti şi 
s-a instaurat astfel administraţia românească în ţară. 
 Despre Adunarea de la Lutiţa a secuilor din 15–16 Octombrie 1848, istoricul 
Liviu Maior scrie că „în Odorhei şi Trei Scaune, ţăranii români, au devastat curţile 
nemeşeşti şi i-au ucis pe proprietari” şi că „Armata secuilor a devenit astfel braţul 
înarmat al Guvernului maghiar, în tentativa sa de a-şi menţine controlul asupra 
Transilvaniei”. Nu spune în mod clar nimic despre devastările şi atrocităţile făcute 
de secui în Transilvania după Adunarea de la Lutiţa. Afirmă doar că Transilvania s-
a transformat într-un teatru de război a cărui bază „a constituit-o ampla ridicare 
ţărănească împotriva nobilimii, soldată cu mii de vieţi pierdute, o jacquerie, rar 
întâlnit în istoria europeană modernă”. Atât asemănarea cu o jacquerie, cât şi 
afirmaţia că ţăranii s-au ridicat împotriva nobilimii sunt profund greşite. Războiul 
civil a fost un război etnic între români şi revoluţionarii unguri, un război de 
apărare a fiinţei naţionale româneşti. Este de asemenea greşită afirmaţia că „Nici 
Comitetul Naţional, nici prefecţii, nici autorităţile austriece sau maghiare nu au 
mai putut controla mulţimile dezlănţuite, ieşite din matca existenţei lor obişnuite”. 
Această afirmaţie lasă impresia că de fapt Războiul Civil ar fi fost o năpustire oarbă 
a unei tabere neindentificate etnic asupra celeilalte. 
 La sfârşitul anului 1848, generalul Bem intră în Transilvania, înfrângând 
trupele imperiale. Avram Iancu a organizat apărarea în Munţii Apuseni ai 
Transilvaniei, care nu au putut fi cuceriţi. În Transilvania ocupată, mii de ţărani 
români au fost ucişi. Rezistenţa eroică în Apuseni a durat până în iulie 1849. 
Încercarea lui Bălcescu de înţelegere cu Kossuth la Seghedin, din 14 Iulie 1849, nu 
mai era oportună, deoarece armata ungară a fost aproape total învinsă de trupele 
austriece şi ruse. 
 În concluzie la capitolul dedicat Revoluţiei de la 1848-1849, istoricul Gh. 
Platon scrie că în Transilvania „au existat două revoluţii: una a maghiarilor, în 
centrul obiectivelor politice, ale căreia era înscrisă, esenţial, Uniunea 
Transilvaniei la Ungaria, şi altă revoluţie, a românilor, care luptau pentru 
recunoaşterea individualităţii naţionale şi politice, respingând Uniunea cu 
Ungaria”. De fapt, cercetări recente169 au demonstrat că în Transilvania au fost 
patru revoluţii: românească, maghiară, săsească şi evreiască. Despre revoluţia 
                                                

169 Războiul Naţional din T.ransilvania de la 1848–1849. Date, realităţi şi fapte 
reflectate în documente bisericeşti Greco–Catolice 1848–1852, volum întocmit de Dumitru 
Suciu (coordonator), Alexandru Moraru, Iosif Marin Balog, Diana Covaci, Vlad Popovici, 
Loránd Mádly, Cosmin Cosmuţa, Argonaut, Cluj–Napoca, 2014. 
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săsească foarte puţin s-a scris şi nimic despre revoluţia evreiască, pentru 
emancipare socială şi naţională. De fapt Capitolul VIII este intitulat Revoluţia 
Română de la 1848–1849. 
 Întrucât capitolul dedicat Revoluţiei de la 1848-1849 din Istoria Românilor, 
bine scris şi bogat în informaţii corecte, exprimă o poziţie ştiinţifică oficială, 
apărând sub egida Academiei Române, desigur că se cuvine a fi revăzut şi 
completat pentru a se înscrie şi mai mult pe linia adevărului istoric, conform 
recentelor cercetări istoriografice dedicate acestui mare episod al istoriei româneşti 
moderne.  

                                    
*     *    * 

 
Thanks to new researches on the Revolution of 1848-1849, it needs to critically 
look again some studies published in an earlier historical stage or latest. In 2003 
appeared volume VII, tom I,  from Romanian History series, under the aegis of 
Romanian Academy. Because of the 1848-1849 Revolution chapter in 
Romanian history, well written and accurate, it expresses an official scientific 
position, of course it ought to be revised and supplemented in order to enroll 
more in the line of historical truth, according to recent researches dedicated to 
this great  historiographyc episodes of modern Romanian history 
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POLITICA EXTERNĂ A UNGARIEI ANALIZATĂ ÎNTR-UN STUDIU 
AL SERVICIULUI SPECIAL DE INFORMAŢII DIN SEPTEMBRIE 1943 

                                                    
                                                     Drd. Daniel Niculae - Bucureşti 
 
După ce Parlamentul maghiar a ratificat Tratatul de la Trianon semnat la 4 

iulie 1920, toţi participanţii, ridicaţi în picioare, au scandat, în mod repetat: „ 
Nem, nem Soha” ( Nu, nu, niciodată) formula rămasă ca o emblemă simbolică a 
iredentismului şi revizionizmului maghiar.170 

Pentru îndeplinirea scopului propus, revizionismul maghiar a acţionat pe 
câteva direcţii de bază: propagandă, acţiune de sabotaj, terorism.171 

Mijloacele de propagandă erau cele comune tuturor statelor: radio, presă 
propie, presă străină coruptă prin bani, broşuri, cărţi, manifeste, filme de 
propagandă, echipe de teatru. Prin propagandă se urmăreau obiective diferite: în 
străinătate, în ţările de la cre revendicau teritorii şi în propia ţară.172 

În străinătate se acţiona pentru defăimarea statelor de la care Ungaria 
revendica teritorii, câştigarea opiniei publice mondiale pentru cauza ungară, 
pretextând tratamentul şi teroarea aplicată minorităţilor de origine maghiară, 
susţinerea ideii că în această zonă a Europei nu va fi pace dacă nu se va face “ 
dreptate Ungariei mutilate”.173 

Toate aceste aspecte, cu referire, în special, la ceea ce priveşte politica 
externă, se regăsesc într-un studiu redactat de reprezenaţii Serviciului Special de 
Informaţii din anul 1943, după fatidica zi de 30 august 1940, rezultat al unei 
politici externe duplicitare şi oprtuniste al cărui scop era Ungaria Mare. 
Ungaria. Duplicitatea politicii ungare 
    
I.Introducere 

Cunoscuta declaraţie a Contelui Karolyi făcută în Parlamentul din 
Budapesta în septembrie 1916 şi sintetizată in fraza „Suntem prietenii Antantei” 
, marchează începutul trădărilor succesive ale Ungariei contemporane, faţă de 
aliaţii săai declaraţi. 
 De la această dată, o naţiune sau un stat, are tot dreptul să-şi aleagă la un 
moment dat drumul apreciat ca cel mai bun pentru apărarea intereselor sale 
vitale. 
 Dar acest drum odată ales, legile morale internaţionale nu-i îngăduie unui 
popor care se respectă să uneltească dosnic împotriva aliatului său, aceasta 
echivalând cu trădarea. 
 Este cazul Ungariei de după război, a cărei duplicitate politică o vom 
vedea în cele ce urmează. 

                                                
170 Ion Giurcă, Anul 1940 Drama României Mari, Bucureşti, Editura Pro Transilvania, 2000, p.103. 
171 Ibidem, p 104. 
172 Ibidem, p.105 
173 Ibidem. 
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II.Duplicitatea politicii externe a Ungariei până la aderarea la Pactul 
Tripartit. 
 După armistiţiul din 1918, oficialitatea ungară reprezentată prin presă şi 
oamenii politici, îşi reneagă foştii aliaţi din război şi susţinând pe toate căile ca 
răspunderea războiului nu cade în sarcina Ungariei, al cărui cuvânt nu era 
ascultat la Viena, ea cauta să câştige bunăvoinţa învingătorilor, prezentând 
poporul maghiar ca o victim a politicii austro-germane 

Această conduită a Ungariei oficiale, apărea cu atât mai penibilă cu cât în 
timpul războiului presa maghiară adusese puteriilor Antantei cele mai grosolane 
injurii. Antanta era pentru Ungaria o „alianţă.de bandiţi” („Pesti Hirlap“din 6 
iunie 1916), engelzii erau „cel mai perfid popor, cu mentalitate de senegalezi 
(„Pesti Hirlap” din 21 septembrie 1914), soldatul francez era „un laş care pleacă 
la război obsedat de ideea banului, nu din iubire de patrie” („Pesti Hirlap” din 6 
iunie 1916), iar Italia “prietena tradiţională” în 1940, era „stigmatizată de 
pecetea infamiei pe care i-a aplicat-o trădarea, ruşine care o face nedemnă şi 
care niciodata nu va putea fi spălată de istorie („Pesti Hirlap” din 24 mai 1915). 

Cu toate acestea, diplomaţia ungară reuseşte să caştige în bună parte 
bunăvoinţa unora din învingători şi prin surâsuri servile şi insinuări de tot felul, 
să-şi asigure susţinători în rândurile oamenilor de stat englezi, italieni şi 
francezi. 

Aşa se explică faptul că deşi la Conferinţa Păcii174 s-a afişat principiul 
etnic ca bază a noii organizări politice a Europei, totuşi Ungariei recunoscută ca 
prototipul unui stat polinaţional asupritor de neamuri, i s-au lăsat teritorii cu 
populaţii minoritare compacte ca de exemplu ţinutul Odenburg (Sopron) unde 
majoritatea o formează germanii, precum si alte regiuni care aparţin spaţiului 
etnic român, slovac sau croat. 

În toată perioada de după armistiţiu, repudiind orice răaspundere în alianţa 
cu Reichul, Ungaria reneagă deasemenea toate lagăturile cu germanismul. 

Ceva mai mult. Când în august 1921 trupele austriece pătrundeau în 
Burgenland, singura achiziţie teritorială făcută atunci de germani pe baza 
principiulkui etnic, soldaţii germani erau atacaţi de garzile otganizate de către 
guvernul ungar în acea provincie care număra abia 15.000 de maghiari, faţă de 
220.000 de germani. 

După pacea de la Trianon, Ungaria continuă a desconsidera pe foştii săi 
aliaţi, apreciaţi prea slabi pentru a servi cauza ungară. Ca urmare, toată atenţia 
oficialităţii maghiare este îndreptată ănspre foştii adversari, pornind o intensă 
propagandă în ţările occidentale, prin presă, conferinţe şi publicaţii de tot felul. 

                                                
174 Conferiţa de pace  de la Paris 1919-1920.  La 4 iunie 1920, la Trianon, era semnat tratatul cu Ungaria, în 
calitate de succesoare a fostei monarhii dualiste, alături de Austria. Noul stat era redus la graniţele naturale, pe 
principiul etnic, cedând importante teritorii vecinilor. Italia primea Rijeka (Fiume), Iugoslavia intra in posesia 
Croaţiei şi a vestului Banatului, Slovacia şi Ucraina subcarpatică se alăturau noului stat cehoslovac şi 
Burgenlandul trecea în componenţa Austriei. Era consimţită în plan diplomatic realitatea deja existentă, respectiv 
unirea Transilvaniei cu România. La rândul ei, armata regulată ungară nu avea voie să depăşească un efectiv de 
30.000 de soldaţi. 
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Iar această propagandă urmărea nici mai mult nici mai puţin decât să arate lumii 
că Ungaria trebuie reconstituită în vechile sale hotare, întrucât nu poate fi vorba 
de o pace stabilită în Europa fără o Ungarie Mare aici în bazinul dunărean care 
să se opună expansionizmului german şi rusesc. 

În interior, exaltarea iredentistă împotriva naţiunilor vecine prezenta un 
deosebit interes pentru conducătorii Ungariei, dornici să-şi menţină privilegiile 
feudale faţă de poporul robit latifundiarilor. Într-adevăr, exercitarea urei 
împotriva vecinilor în afară de obiectivul extern mai prezenta şi un mijloc sigur 
de a canaliza nemultumirile populaţiei provocate de catastrofalul regim din 
trecutul şi de tirania economică pe care aristocraţia ungară îţi propune să o 
continue şi în viitor. 

Timp de 9 ani a durat această primă fază a acţiunii ungare cu răsunet 
îndeosebi în Anglia, mai accesibilă datorită asemănării de regim economic şi 
legaturilor vechi pe care unii magnaţi lr aveau cu familiile din aristocraţia 
engleză. Şi pentru o mai deplină reuşită, această propagandă alimentată de o zră 
neîmpăcată contra statelor succesorale, este dublată la un moment dat de 
acţiunea legitimistă urmărind reîntronarea Habsburgilor pe tronul Uhgariei Mari 
refăcută, care deigur urma să inglobeze şi Austria, de astă dată preponderenţa 
revenind însă Ungariei. 

O falsă schimbare de atitudine intervine în 1927, când începe a doua fază, 
cunoscută sub numele de „acţiunea revizionistă”. De acum Ungaria recurge la o 
stratagemă, afisând principiul etnic şi cerând revizuirea pe baze etnice. 

Acest revizionism îmbrăţişat şi de Anglia prin acţiunea lordului 
Rothermere175, nu prezintă însă decât o manevră menită să ascundă în faţa 
străinătăţii adevărul obiectiv al aspiraţiilor sale, adică „Ungaria Mare” în vechile 
hotare. Aceasta însă nu împiedică Ungaria să ceară sprijinul Italiei, iar mai târziu 
pe al Germaniei, pentru un moment trecând sub tăcere pretenţiile asupra 
ţinuturilor Fiume si Burgenland, deşi figurau şi acestea în hărţile revizionoste. 

Publicistul maghiar Nandor Urmanezy confirmă acest indiscutabil adevăr, 
în ziarul „Pesti Hirlap” din 15 aprilie 1932, unde după ce pledase ani dearândul 
pentru refacerea Ungariei în graniţele Coroanei Sfântului Ştefan, scria între 
altele: „Dacă ne reluaăm vechile teritorii, nemaghiarii se vor acomoda din nou 
cu starea de lucruri milenară. Tratându-i mai blând, ei se vor acomoda imediat. 
Noi nu vom cultiva slabiciunea vechi Ungarii. Vom acorda drepturi 
nationalităţilor, însă atât. Naţionalităţile trebuie să dispară de pe pamântul 
maghiar. Teritoriile furate sunt pământ maghiar, chiar dacă sunt locuite de 
populaţii de altă naţionalitate” 

                                                
175 Harold Sydney Harmsworth (26 April 1868 – 26 November 1940 crează un baronet- titlu de nobleţe în Anglia 
- în Norfolk în anul 1910. Devine Baron Rothermere de Hempstead, Kent, în 1914. A susţinut cu tărie revizuirea 
Tratatului de la Trianon, în favoarea Ungariei În 1927, marele magnat al presei engleze si americane, lordul 
Rothmere, cel care detinea 71 de ziare in Anglia, Canada si SUA, si care aveau un tiraj total de 2 milioane de 
exemplare, a declansat o furibunda campanie revizionista, atacând prevederile Tratatului de la Trianon. În acest 
sens, cel mai concludent material dintr-o suită întreagă de articole a fost cel publicat pe data de 21 iulie 1927 şi 
care se intitula "Locul Ungariei sub soare" 
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Această mărturie a unui publicist ungur consacrat, ilustrează mentalitatea 
clasei conducătoare maghiare şi scopul urmărit, căci Ungaria nu caută o 
revizuire pe temeiuri etnice, ci pur şi simplu o recuperare a vechilor teritorii. 

Că revizionismul ungar pe baze etnice nu reprezintă decât o tactică de 
circumstanţă, o mărturiseşte şi publicistul maghiar Gh.Paragi, care pe la sfârşitul 
lunii noiembrie 1938, demonstrează că principiul etnic este în detrimentul 
intereselor vitale ale Ungariei, fapt care a stârnit o vie polemică între ziarul 
unguresc „Maghyar Nemzet” şi ziarul german „Frankfurter Zeitung” ( 23 
noiembrie 1938). 

Intenţiile ascunse ale Ungariei mai sunt demascate adesea de ieşiri 
nestapânite. Asa de pilda, apelul publicat în august 1934 de ziarul budapestan „ 
Nemzeti Elet” pretinde retrocedarea teritoriilor „furate” şi cere categoric Fiume 
şi Burgenland, revoltându-se că nu pot pune mâna pe armă pentru alua cu forţa 
ceea ce cred ei că li se cuvine: „Se pare că ni s-a epuizat orgoliul şi curajul de 
odinioara. Inainte cu o mie de ani ungurii cuceriseră Europa, iar astăzi sunt 
nevoiţi să cerşească la uşile altor naţii”. Tot atunci s-au organizat şi câteva 
demonstraţii în faţa legaţiilor italiană şi germană din Budapesta, cerănd acele 
teritorii. 

Hărţile revizionoste, cuprind dealtfel toate teritoriile vechi Ungarii, 
inclusiv cele care aparţin astăzi Germaniei şi Italiei. 

Totuşi, propaganda ungară desfăşurată intens în Italia, Germania, Franţa, 
Anglia şi America, sub semnul revizuirii etnice, a câştigat numeroşi susţinători, 
uneori diplomaţi şi chiar oameni de ştiinţă din care desigur o bună parte 
susţineau pretenţiile ungare din motive străine de morala şi de disciplina 
ştiinţifică. 

Pe de altă parte, ungurii spuneau că revizuirea cerută de ei nu ameninţă 
pacea, întrucât Ungaria vrea să-şi atingă scopul cu argumentele dreptăţii şi pe 
cate paşnică, interesele Europei în această privinţă fiind identice cu ale Ungariei. 
Afirmaţii destinate publicităţii, căci în fond Ungaria gândeşte şi acţionează altfel 
după cum s-a văzut în cazul ocupării cu forţa a Ucrainei Carpatice fără 
autorizarea unui for internaţional sau a Marilor Puteri. Este semnificativ 
limbajul belicos al presei ungare din acel timp, spre deosebire de tonul cuminte 
şi moderat pe care îl adoptă când neputinţa îi interzice să facă altfel. „Ungaria 
este hotarâtă să elibereze pe confraţii săi prin forţă” scria ziarul „Uj Nemzedek” 
din 14 octombrie 1938 şi întreaga presă nu mai vorbea atunci de principii etnice 
ci de „dreptul istoric al Coroanei Sfântului Ştefan”. Iar în ordinal de zi dat de 
Regentul Horthy către trupe se spune textual: „Inaintaţi până la hotarele 
milenare, până la piscurile Carpaţilor, unde veţi strânge mâna camarazilor 
polonezi” 

Echivocul în care se complace mereu diplomaţia ungară este menit doar 
să ascundă aspiraţiile teritoriale, care vizează deopotrivă pe toţi vecinii, inclusiv 
puterile Axei. 
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Pentru a fixa definitiv caracterul de duplicitate al politicii externe ungare, 
trebuie să reţinem faptul că în timp ce Ungaria caută să obţină sprijinul Rechului 
pentru realizarea revendicărilor asupra Cehoslovaciei şi în timp ce ocupa teritorii 
redate prin arbitrajul de la Viena al puterilor Axei, emisari unguri unelteau pe 
sub mână, reuşind să realizeze frontiera comună cu Polonia, în scopul de a 
constitui o barieră contra Germaniei, a cărei prietenie era astfel trădată. 

Uneltirile continua apoi, în scopul de a încorpora Slovacia, cu motivarea 
faţă de Aliaţi, de a constitui un ghimpe în flancul Germaniei naţional-socialiste. 

Această politică de duplicitate se manifestă mai accentuat după 
declanşarea crizei polone şi a războiului actual. Acum Ungaria începe să bată în 
struna Aliaţilor anglo-francezi, cu perspective de a câştiga războiul. O legiune 
de voluntari unguri, luptă chiar în rândurile armatei poloneze. Avea nevoie 
guvernul ungar de o participare simbolică la zdrobirea în perspectivă a 
Germaniei, pentru a-şi susţine pretenţiile revizioniste faţă de prezumptivi 
învingători. 

În acest timp, propaganda legitimistă se intesifică tot mai mult, încurajată 
fiind chiar de eficacitatea ungară. Astfel, când contele Szigray, şeful 
legitimiştilor îşi convocase partizanii pentru a le expune rezultatul călătoriei sale 
de informaţii în Anglia şi Franţa, primul-ministru Teleky, evită să răspundă unei 
interpelări a deputatului Hubay, care cerea ca Guvernul să-şi precizeze 
atitudinea faţă de mişcarea legitimistă şi în mod particular îl roagă să-şi amâne 
interpelarea. Pe de alta parte într-un discurs rostit la 15 martie 1940 în Kassa, 
primul ministru Telekz insistă semnificativ asupra dorinţei de libertate a 
poporului maghiar, în timp ce contele Szigray susţine că numai reuşita mişcării 
legitimiste va pune o stavilă definitivă pericolului german. Într-adevar, 
spunându-şi cuvântul în chestiunea restaurării Habsburgilor şi a reconstituirii 
unui imperiu dunarean, cu ocazia mesei ce i s-a dat la restaurantul Gellert în ziua 
de 24 aprilie 1940, contele Szigray exprimându-şi convingerea că Anglia şi 
Franţa nu pot fi învinse şi arătând că chestiunea legitimistă a devenit actuală, a 
afirmat că Ungaria este singură în masură şi ea trebuie să ia iniţiativă unei 
coaliţii a popoarelor dunărene, întrucât toată lumea are interes ca Ungaria să-şi 
reia rolul de santinelă în bazinul dunărean. 

Desigur, poporul maghiar era îndreptăţit să-şi aleagă liber tabăra la care se 
ralia, însă, loialitatea şi cavalerismul de care face atâta bravadă, trebuia să-i 
oblige pe conducătorii Ungariei să mărturisească deschis noua atitudine. 

Amiciţia gernama este însă dosnic trădată din nou, iar „tradiţionalele bune 
relaţii” cu Germania sunt învăluite de mister. Într-adevăr în tot acest timp nu 
există o singură declaraşie a conducătorilor maghiari şi nici măcar un singur 
articol de ziar cu răspundere, care să mărturisească sincer şi răspicat prietenia 
ungaro-germană. 

Este izbitor echivocul în relaţiile cu Germania în contrast cu declaraţiile 
răsunătoare de prietenie cu Italia, faţă de care interesele ascunse ale Ungariei nu 
impun deocamdată o atitudine ocultă. 
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Rezerva pe care presa ungară dirijată de Ministerul de Externe o păstrează 
faţă de relatiile cu Germania, evidentând încă odată ipocrizia politicii maghiare 
politicii maghiare. Pentru a-şi asuma duplicitatea, ziarele maghiare au adoptat în 
relatarea şi comentarea faptelor un sistem ingenios în formă, în loc de a face 
relatări sau comentarii propii asupra evenimentelor în curs în ce priveşte relaţiile 
cu Germania, ziarele maghiare se mărginesc să reproducă toate acestea din presa 
germană. În felul acesta ungurii cred că au spus tot ce trebuia cunoscut, fără a 
angaja câtuşi de puţin răspunderea ungară. 

Evident că nici faţă de Italia, prietenia ungară nu este sinceră. 
Această amiciţie a ungarilor mărturisită prea insistent, nu este de fapt 

decât o lingușire ce depăseşte bunul simţ, mergând până a se declara drept 
„vechi latini”, pe motiv că limba latină a fost cândva limba oficială a Ungariei, 
sau facând afirmaţii de-a dreptul ridicule, ca de exemplu cea din ziarul „Magyar 
Szo” din 30 decembrie 1942: „Attila şi Hunii nu au atacat Roma, întrucât 
simţeau în mod instinctiv, că o luptă a lor contra Romei ar fi o luptă fratricidă”. 

În fine, când cumpănă războiului înclina puternic spre Reich, iar armatele 
franceze cer armistiţiu, oficialitatea şi presa maghiară devin subit germanofile şi 
descopără că „Ungaria a fost întotdeauna în mod sincer alături de Germania şi 
de Axă. „Prietenia noastră cu puterile Axei este cea mai firească, alături de 
germani am luptat în războiul mondial şi împreună am suferit o pace impusă”, 
declară primul-ministru Teleky la 10 iunie 1940, în cuvântarea ţinută la 
mormântul lui Appony şi Gombos, iar contele Csaky,  ministrul  de externe face 
declaraţii răsunătoare de amiciţie tradiţională pentru Germania, în timp ce 
ziarele maghiare se întrec în osanale la adesa naţional-socialismului şi 
Fuhrerului, desigur în credinţa că această prefăcută atitudine le va aduce numai 
câştiguri teritoriale, cum de altfel s-a şi întâmplat. 

Ceva mai mult. În noiembrie 1940, după al doilea arbitraj de la Viena, 
Ungaria aderă în mod oficial la Pactul Tripartit, declarându-se solemn de partea 
Puterilor Axei. 

Presa şi oficialitatea maghiară califică răsunător acest act internaţional ca 
fiind „de însemnătate istorică”, lăsând să se creadă că prin aceasta Ungaria şi-a 
precizat definitiv atitudinea, că a ieşit din echivoc şi că va merge hotărât alături 
de Puterile Axei.176 

 
III. Politica externă  actuală a Ungariei 
Prin aderarea la Pactul Tripartit, calificată, aşa cum se preciza in 

documentul Serviciului Special de Informaţii,  ca o realizare răsunătoare, 
omagiată de presa şi oficialitatea ungară, ca fiind un act de însemnătate istorică,  
se naşte supoziţia că acest gest marchează în adevăr un moment important în 
orientarea politicii externe ungare. Prin această aderare s-a pus capât politicii de 
duplicitate de până acum şi Ungaria devine în sfârşit aliata fidelă  a Germaniei. 

                                                
176 ANIC,fond PCM,dosar 45/1934, f. 335-346 
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Iată, însă, că evenimentele dezmint neîndurător această supoziţie. Noul 
arajament solemn este cu cinism desconsiderat, căci Ungaria continua să joace 
candid şi pe tabloul advers. 

Astfel, în decembrie 1940, adică o lună mai târziu, acelaşi şef de govern şi 
acelaşi mimistru de externe, Contele Telekz şi Csakz, semnează pactul de „ 
amiciţie eternă” cu Iugoslavia, vizând o apropiere ocultă de statele slave, 
inclusiv Rusia Sovietică. 

Că ratificarea acestui pact se tărăgăneşte până în martie 1941, pentru ca 
apoi după o luna să fie călcat ăn picioare,- nu face decăt să demonstreze odată 
mai mult echivocul în politica Ungariei şi lipsa de loialitate a diplomaţiilor 
unguri. 

Într-adevăr, pactul cu Iugoslavia se ratifică în martie 1941, apoi se reiau 
legăturile feroviare cu U.R.S.S., iar Sovietele restituie Ungariei drapele 
maghiare capturate de ruşi in 1848. 

Paralel cu această acţiune de apropiere de blocul slav, diplomatţia ungară 
lucrează ocult pentru menşinerea bunelor relaţii cu Puterile anglo-americane. În 
acest scop cunoscutul om de stat Tibor Eckharot, şeful partidului micilor 
agrarieni, pleacă în Statele Unite ca emisar al Ungariei, având rolul de a-i 
convinge pe americani că Ungaria este legată sufleteşte de Puterile democrate şi 
că numai forţată de împrejurări se găseşte alături de Axă. Alţi emisari caută să 
acrediteze aceeaşi  convingere în Anglia, unde acşiunea lor este înlesnită de 
afinitatea dintre aristrocaţii unguri şi englezi. 

Cu alte cuvinte, în timp ce afişa relaţii de „amiciţie tradiţională” cu 
Germania şi Italia de care se legase oficial, Ungaria căuta pe toate căile să 
adâncească relaţiile cu statele ostile sau chiar inamice declarate ale Axei. În 
această ordine, Ungaria urmărea pe de o parte creearea unui bloc ungaro-
bulgaro-iugoslav sub egida Moscovei, iar pe de altă parte, ea căuta să-şi asigure 
simpatia şi sprijinul Puterilor anglo-saxone, pentru cazul când Puterile Axei ar fi 
invinse. 

Dar evenimentele se precipită. Tensiunea diplomatică survenită în aprilie 
1941 între Iugoslavia şi Germania, a fost fatală pentru duplicitatea Ungariei, 
demascată de alternative în care era pusă, fiind nevoită să aleagă între politica de 
colaborare efectivă cu Puterile Axei şi între politica de uneltiri dosnice cu 
adversarii acestora. Aurmat după cum se stie, sinuciderea primului-ministru 
ungar contele Paul Telekz,  precedată de moartea “ subită”  a ministrului său de 
externe contele Csaky, apoi intraea trupelor ungare în Bacica şi Baranya, fapte 
ce constitue o recunoaştere şi o consacrare definitive a politicii de duplicitate a 
Ungariei. 

Demascarea acestei duplicităţi nu a incomodat însă prea mult guvernul 
ungar, care sub conducerea lui Bardosay continua să afirme şi mai zgomotos 
prietenie indestructibilă şi camaraderie de arme germane-italo-ungară. 

Dar izbugnirea războiului contra Rusiei Sovietice pune din nou la grea 
incercare loialitatea Ungariei. 
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Strânsă între angajamentele luate prin semnarea Pactului Tripartit şi 
înţelegerea ocultă cu Sovietele, Ungaria caută să le satisfacă pe amândoua, 
terminând prin a nu satisface pe niciuna. 

Astfel, Ungaria intră în razboi alături de Germania, România şi Finlanda, 
însă numai cu întârziere de o săptmână şi numai după atacul discutabil al aviaţiei 
sovietice asupra teritoriului ungar. 

Era necesară această tărăgănare, pentru a nu-şi strica relaţiile oculte cu 
Puterile democrate, respectiv cu tabara adversă. 

În prezent, ca şi în cursul războiului actual, Ungaria continuă aceeaşi 
politică de duplicitate, nu numai în ideea că Germania ar pute pierde războiul, 
dar chiar considerând aceasta ca necesr pentru atingerea scopurilor sale 
imperialiste în bazinul dunărean. 

Această duplicitate se manifestă pe plan extern prin străduinţa de a 
menţine şi mai departe relaşiile cu puteriile anglo-saxone, pe plan intern, prin 
tergiversarea reformelor menite să integreze Ungaria în noua Europă preconizată 
de Puterile Axei, iar în plan militar prin eschivarea continua de la o contribuţie 
efectivă la razboiul antisovietic şi prin persistenţa Comandamentului ungar de a 
menţine majoritatea forţelor în interior, pândind momentul favorabil, adică 
eţecuş scontat al Germaniei, pentru a realiza cu forţa aspiraţiile teritoriale în 
detrimentul vecinilor. 

Pentru documentare, enumerăm o serie de fapte concrete care ilustrează 
actuala duplicitate a Ungariei: 
- Emisari speciali continua să lucreze în Statele Unite şi Anglia, pentru 
menţinerea bunelor relaţii cu Puterile anglo-saxone: Tibor Eckhardt şi contele 
Karolyi la Washington, unde s-a constituit ţi un pseudo-guvern al Ungariei, apoi 
contele Szigray Almassy şi Falusy Ferencz la Londra. Că Guvernul ungar nu 
este străin de activitatea acestora, este suficient să amintim faptul că Tibor 
Eckhardt a fost trimis dr Guvernul Teleky şi că soţia sa aflată în Ungaria 
continuă să primească pensia de fost ministru şi să aibă o deosebită trecere în 
cercurile conducătoare ungare, inclusiv familia Regentului Horthy; 
- Acelaşi cabinet ministerial, care sub Teleky a pactizat cu Iugoslavia şi 
Sovietele, continuă a conduce destinele Ungariei, fărăr modificări la 
departamentele principale; 
- În diferitele demnităţi politice şi diplomatice, precum şi în centrul vieţii 
politice ungare, se menţin persoane cu legături în ţările anglo-saxone ca de 
exemplu: Contele Ştefan Bethlem consilier intim al Regentului Horthy, regizorul 
tuturor acţiunilor din ultimii ani, care în calitate de Preşedinte al Consiliului de 
Miniştri a formulat şi menţinut apropierea Ungariei de puterile democratice; 
Ministrul plenipotenţiar Ullein Revitaky Antal, Directorul Presei din Ministerul 
de Externe şi sef al Secşiei a –II- a din Preşedenţia Consiliului, un anglofil 
recunoscut, căsătorit cu o englezoaică; Barczyhazi Barczy Istvan subsecretar de 
stat si locţiitor permanent al ministrului de externe, cu numeroase legături de 
rudenie în Statele Unite; Colonelul Vitez Naray Antal, preşedintele societăţii de 



 217 

radiodifuziune şi şef al agenţiei telegrafice ungare, de origine americană; Chorin 
Ferenc, membru al Casei Magnaţilor şi prieten intim al Rgentului Horthy, 
înrudit de aproape cu Lordul Halifax, ambaadorul Marei Britanii la Washington; 
- Se menţine Parlamentul  în vechea structură, precum şi alte instituţii 
neacdevate timpului ş ice este mai mult, se menţine partidul social-democrat şi 
sindicatele profesionale muncitoreşti, împreună cu organele de publicitate ale 
acestora, pretextându-se libertatea asigurată de Constituţia ungară; 
- Nu se iau măsuri de restricţiuni contra evreilor; 
- În Budapesta se lasă liber numeroşi cetăţeni englezi şi americani; 
- S-a lăsat deschisă problema succesiunii la Regenţă după sfatul contelui 
Bethlem, întrucât se mizează pe o Ungarie Mare sub Otto de Habsburg aflat la 
Washington; 
- În mesajul dat de Horthy la 7 noiembrie 1942 şi citit în Parlament la 11 
noiembrie, Regentul nu aminteşte nimic despre luota Ungariei alaturi de Axă, 
spunând că „politica ungară se bazează pe logica vieţii”şi că el „nu va acţiona 
decât aşa cum cer interesele ţării”. În acelaşi timp, la 10 noiembrie 1942 
ministrul de Interne Keresztes Fischer, ameninţa în parlament partidele de 
dreapta, că „dacă nu se vor cuminţi, va face ordine cu pumnul”, cu toate că 
inainte de 8 noiembrie era iminentă îndepărtarea sa din Guvern; 
- La 21 noiembrie 1942, primul-ministru Kallay făcând un expozeu în 
Parlament, a lăsat să se înţeleagă ca Ungaria nu va lupta contra Anglo-
Americanilor şi că nu este dispusă nici să mai trimită trupe în Est, pentru a nu 
indispune pe aliaţi; 
- Guvernul ungar face eforturi pentru a câştiga simpatia popoarelor sub 
ocupaţia germană. Astfel, se incearcă a dovedi sârbilor că intrarea trupelor 
ungare în Iugoslavia, nu s-a făcut decât din nevoia de a se asigura viaţa minoriţii 
ungare din Bacica şi Baranza. Prizonierii francezi evadaşi din lagărele germane 
din Ungaria sunt trataţi cu deosebită atenţie; 
- Marchizul Pallavicini Gyorgy şi contele Szigray Antal, cunoscuţi şefi ai 
legitimiştilor, au fost numiţi membri în Camera Magnaţilor; 
- La începutul lunii ianuarie 1943, directorul presei din ministerul de 
externe Ullein Revitzky Antal, intr-o conferinţă secretă atrageatenţia directorilor 
de ziare să nu critice sau să insulte Statele Unite, deoarece Ungaria va avea 
nevoie de Amenica; 
- În ianuarie 1943, Otto de Habsburg a conferit lui Tibor Eckhardt titlul de 
„ Conte”; 
- „Institutul pentru Probleme Externe” înfiinţat la 10 decembrie 1942, 
precum şi organul central de conducere al iredentei maghiare, adică Secţia a-II-a 
din Preşedenţia Consiliului de Miniştri începe să lucreze la pregătirea 
materialului documentar pentru susşinerea faţă de Anglo-Americani a 
pretinselor drepturi ale Ungariei în bazinul dunarean, având ca tema nevoia unei 
Ungarii Mari care să se opuna expansionismului german spre răsărit; 
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- În fine , eschivarea continuă a Guvernului şi a Comandamentului ungar de 
la o contribuţie corespunzătoare la războiul antisovietic, nu este decât un corolr 
al duplicităţii politicii externe a Ungariei. Îndepărtarea generalului Bartha de la 
ministerul Honvezilor şi aducerea actualui titular Nagy Vilmca, este în legătură 
directă faţă de cererile germane pentru nevoile frontului. 

Guvernul şi Comandamentul ungar fac totuşi eforturi considerabile pentru 
înaărirea  armatei şi înzestraea ei cu material de război modern având însă grijă 
să-şi conserve forţele şi să le menţină la îndemână, pândind momentul oportun 
pentru achiziţie de noi teritorii în dauna vecinilor. 

 
IV. ÎNCHEIERE 
Nota caracteristică a politicii externe ungare este echivocul şi duplicitatea. 

Urmărind reconstituirea Ungariei vechi, diplomaţia ungara s-a străduit să 
întreţină relaţii de prietenie cu toţi factorii politici care la un moment dat i-ar fi 
putut aduce câştiguri teritoriale. 

Cum însă factorii determinanţi în politica europeană nu erau mereu 
aceiaşi, diplomaţia ungară a căutat intotdeauna să speculeze conjuctura generală 
internaţională, alăturându-se pe rând însă intotodeauna nesincer, la tabăra de la 
care putea aştepta un profit imediat, fără însă a neglija pe cealaltă, care mai 
curând sau mai târziu putea servi cauza maghiară. 

Numai în această lumina, politica externă a Ungariei îşi găseşte cel puţin 
o explicaţie firească, dacă nu o justificare admisă de morala internaţională. 

În asemenea condiţi, este greu de precizat care era de fapt atitudinea 
politică a Ungariei la o anumită epocă, astfel că propaganda maghiara va putea 
găsi la timpul său argumente suficiente pentru orice ipoteză. 

Aceiaşi duplicitate stăruie şi astăzi în atitudinea conducătorilor de la 
Budapesta. În timp ce oficial Ungaria se găseşte alături de Puterile Axei, ea 
continuă să întreprindă relaţii oculte cu puterile democrate, eschivându-se de la 
obligaţiile fireţşti ca parteneră în războiul antisovietic şi pândind monemtul 
favorabil pentru a trece în tabăra adversă. Şi în timp ce face paradă de aderarea 
la noua ordine europeana pe baza principiilor naţional-socialiste şi fasciste, 
Ungaria continua totuşi să rămână anchilozată într-o structură socială 
anacronică, refuzând să introducă reforme adoptate timpului. 

Dealtfel, în cursul istoriei, Ungaria a marcat intotdeauna o notă 
discordantă în concernul naţiunilor europene împiedicând cristalizarea de state 
naţionale în regiunea dunăreană, iar ordinea socială a poporului maghiar a 
constituit un permanent obstacol în evoluţia spre mai bine, opunându-se 
curentelor generoase de emancipare şi nivelare a claselor sociale. Ideile 
revoluţionare revoluţionare ale national-socialismului şi fascismului, ca şi 
curentul de liberalism social şi naţional din secolul trecut, au fost ţi sunt 
răstălmăcite de către conducătorii Ungariei, folosindu-le ca paravan în dosul 
cărora să-şi poată exercita privilegiile medievale de asuprire şi de exploatare a 
neamurilor vecine din bazinul carpatic. 
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În concluzie, politica externă ungară se caracterizează printr-o orientare 
pe doua direcţii, uneori nedefinite, complăcându-se într-un echivoc suspect, 
alteori definind una din ele, în timp ce a doua rămânea în umbră. 

Un joc permanent pe doua tablouri, chiar dacă uneori miza era mai mare 
pe unul din ele şi o înaintare continuă pe doua culoare, mai tare când una când 
alta, însă îmtotdeauna păstrând o rezervă suficientă pentru a putea trece accentul 
pe cealaltă. 

O alăturare nesinceră la una sau la alta din taberele adverse, întotdeauna 
gata de trădare, urmărind machiavelic acelaşi scop ascuns: „Ungaria Mare cu 
orice preţ”.177 

                                              *    *    * 
From 30 August 1940, the Romanian Government attaches great importance to 
the revizioniste politics promoted by Hungary within its international 
relationships. The Hungarian foreign policy after the Treaty of Trianon, on 14 
July 1920, was duplicitous and opportunistic. Consuming large amounts of 
money, and with the complicity of the Western European countries, Hungary 
promotes its irredentist propaganda in order to restore the Great Hungary. 

 
 

 
 
 

                                                
177 ANIC,fond PCM,dosar 45/1934, f. 347-356 
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EXEMPLE ALE ALIANŢEI DINTRE A DOUA REPUBLICĂ 

POLONĂ ŞI ROMÂNIA MARE ÎN PRESĂ ŞI ÎN ALTE 
PUBLICAŢII POLONEZE DIN PERIOADA INTERBELICĂ 

 
                                  Prof. drd. Marcin Marynowski- Cracovia- Bucureşti 

 
Dedic acest text regelui Mihai I, care în calitate de mare Voievod l-a 

însoţit pe tatăl său, regele Carol al II-lea în timpul vizitei sale în Polonia, în mai 
1937. 
 
PARTEA I 
 
 În perioada interbelică, Polonia s-a numit a Doua Republică Polonă, iar 
răscoala din 11 noiembrie 1918 a încheiat cei 123 de ani de Impărţiri ai Poloniei 
care au avut loc în anii 1772, 1793 şi 1795 între Prusia, Rusia şi Austria. Prin 
urmare, Prima Republică Polonă, perioada regalităţii, s-a încheiat în anul 1795, 
după cea de-a treia Împărţire. Astăzi, după căderea comunismului din 1989, 
spunem că este cea de-a Treia Republică Polonă, continuatoarea guvernării 
democratice din perioada 1918-1939178.  
 Polonia în perioada interbelică se învecina cu Germania (la vest şi în 
partea de nord cu Prusia de Est), Letonia, Lituania, Uniunea Sovietică (URSS), 
România şi Cehoslovacia (din 1938 cu Slovacia şi Ungaria). În timpul formării 
graniţor Poloniei, după primul război mondial au existat numeroase războaie şi 
conflicte cu majoritatea vecinilor ei: cu Germania, Cehoslovacia, URSS, 
Lituania și Ucraina care încerca să devină independentă. Acest lucru s-a datorat 
situaţiei politice complexe din Polonia, care după câştigarea independenţei, 
trebuia să se confrunte cu diferite atacuri din partea ţărilor care încercau să 
împiedice Polonia să intre în posesia ţinuturilor ei istorice. Luptele pentru 
frontiere au durat până în anul 1921, iar cel mai cunoscut şi cel mai mare succes 
a fost câstigarea războiului împotriva bolsevicilor si înfrângerea Armatei Rosii 
la Varşovia pe data de  15 august 1920 denumită „A optsprezecea bătălie 
decisivă în istoria lumii''. Numai cu două dintre ţările învecinate Polonia nu s-a 
luptat la acea vreme. Este vorba despre România şi Letonia, două ţări, care în 
toată perioada interbelică au fost în relaţii de prietenie cu Polonia, iar în cazul 
României, acest lucru a fost subliniat prin alianţa militară încheiată în martie 
1921, care a fost o aliantă defensivă împotriva Uniunii Sovietice. Tocmai 
ameninţarea de atac din partea URSS a reprezentat începutul unei alianţe fireşti 
pe termen lung dintre cele două tări învecinate. 

                                                
178 Autorul a pregatit şi a prezentat acest articol la Simpozionul Internaţional dedicat Zilei Naţionale a 
României „96 de ani de la Mare Unire de la 1 Decembrie 1918”, Muzeul Banatului, Timişoara 21-22 noiembrie 
2014, unde pentru publicat a fost predat text in limba polonă. 
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 Urmează descrierea exemplelor ale alianţei dintre a Doua Republică 
Polonă şi România Mare în presă şi în alte publicaţii poloneze din perioada 
interbelică179. Dovezile autenticitătii ale alianţei româno-polone putem observa 
de-a lungul întregii acestei perioade, până la izbucnirea celui de-al doilea război 
mondial, si chiar - sau mai ales tocmai atunci - după izbucnirea acestui război 
teribil, când autoritătile poloneze si zeci de mii de cetăteni de rând s-au refugiat 
în România. Vă voi prezenta exemple ale alianţei şi prieteniei polono-române 
care apar în presa poloneză şi în alte publicaţii de la acea vreme. Nu m-am 
referit doar la alianţa militară, ci şi la alianţa şi prietenia evidentă şi în alte 
domenii şi relaţii. De ce presa şi publicaţiile sunt cuvintele-cheie din textul meu? 
În primul rând presa - pentru că este, ca şi în zilele nostre păstrând anumite 
proporţii, un mediu de opinii, prezentând un anumit nivel de intelectualitate şi o 
pregătire corespunzătoare pentru a descrie realitatea înconjurătoare. În al doilea 
rând publicaţiile – pentru că au prezentat oficial poziţia autorităţilor poloneze şi 
a elitelor care influenţează viaţa şi opinia cetăţenilor. În ambele cazuri, se poate 
vedea o mare apreciere a alianței dintre Polonia și România, precum și respectul 
pentru liderii și locuitorii săi. Acest mare respect pentru regii români veniţi în 
Polonia în perioada interbelică, cât şi pentru alți reprezentanți ai autorităților, 
este demn de urmat.  
  
PARTEA II 
 
 Printre grupul de reviste de opinie, una dintre cele mai interesante a fost 
„Vede Lumea” (''Światowid''), revista socio-culturală ilustrată180. O atenţie 
deosebită o merită numărul 21 al revistei „Światowid'' din mai 1939, cu 
aproximativ trei luni înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial. În 
acest număr este prezentată sărbătoarea națională a Regatului România, 
celebrată în România, dar şi felul în care cei din Polonia s-au alăturat acestei 
zile. Printre informaţiile însoţite de două fotografii, putem citi: „Condus de 
mâna puternică a Domnitorului său, Regatul România Mare aliat cu noi a 
sărbătorit în mod solemn Ziua Natională din acest an. Aceasta a fost asociată cu 
un omagiu adus primului rege, Carol I, a cărui statuie a fost dezvelită la 
Bucuresti, de asemenea, a avut loc o paradă a forţelor armate române pe care a 
ales-o regele Carol al II-lea cu moştenitorul tronului, Marele Voievod Mihai. 

                                                
179 Autorul a pregatit mai multe studii şi materiale despre relaţii polono-română. Comparaţi între alte: 
Marcin Marynowski „Patriarhul Miron Cristea in Polonia (20-23 Mai 1938)"  [în:]SANGIDAVA (4), Târgu-
Mureş 2010, p. 41-50; Marcin Marynowski „Miron Cristea printre liderii politici români decoraţi cu Ordinul 
Vulturul Alb" , [în:] SANGIDAVA 1 (7) SERIE NOUĂ, Târgu Mureş 2013, p. 45-51; Marcin Marynowski 
„Câteva aspecte ale alianţei militare polono-română în perioada interbelică – în documente şi publicaţii"  
[în:]Tradiţie, Istorie, Armată, Colecţia Studii, Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a Muzeului 
Militar Naţional Regele Ferdinand I, Ediţia a II-a, Constanţa 2015, Vol. II, p. 39-46, Ediţia Muzeului Militar 
Naţional Regele Ferdinand I, Bucureşti 2015. 
180 Sunt prezentate multe ziarele poloneze din perioada interbelică, printre care: „Światowid”, „Tygodnik 
Ilustrowany”, „Kurier Literacki i Naukowy”, „Na Szerokim Świecie”, calendare patriotice şi alte edituri 
menţionate (din colecţia autorului). 
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Capitala Poloniei a luat parte la această sărbătoare a aliatului, pregătind o slujbă 
solemnă la catedrala ortodoxă și la academie”. Pe lângă text, au fost ataşate două 
fotografii, dintre care prima arăta defilarea militară din Bucureşsti cu 
participarea regelui şi a moştenitorului la tron, iar in cea de-a doua fotografie 
erau reprezentanţi ai celor mai înalte autorităţi din Polonia ieşind din catedrala 
ortodoxă din Varşovia după slujbă, printre care miniştri, reprezentanţi ai 
preşedintelui şi ai guvernului. Imaginea catedralei ne aduce în minte vizita din 
mai 1938 a primului ministru, Patriarhul Miron Cristea pe care a avut-o în 
Polonia. Vizita oficială de câteva zile, încărcată de simboluri pe plan politic şi 
religios, în timpul căreia oaspetii români au vizitat Lviv, Varșovia, Cracovia, 
delegaţia română a fost întâmpinată călduros de locuitorii polonezi.  
 Cred ca perioada vizitelor autorităţilor române în Polonia, deseori având 
loc în luna mai nu este întâmplătoare. Aşa cum citim într-un alt număr foarte 
popular din Polonia „Saptamanalul Ilustrat” (''Tygodnik Ilustrowany'') din mai 
1934: „Românii au două sărbători naţionale, ambele la fel de dragi şi sărbătorite 
cu entuziasm. 24 ianuarie – este sărbătoarea unirii Principatelor. 10 mai – 
aniversarea unirii naţiunii cu dinastia, sărbătoare cu semnificaţie simbolică”. 
Vizitele familiei regale române din luna mai în Polonia au avut şi acest simbol 
de Sărbătoare.  
 Să ne mai oprim puţin la sărbătorile naţionale româneşsti. În numărul 8 
din 1937 al revistei ''Tygodnik Ilustrowany'' este scris: „Cu ocazia Zilei Marine 
Române, la Constanţa a fost dezvelit monumentul reginei Carmen Sylva, o mare 
poetă română”, adăugând o fotografie a monumentului imediat după dezvelirea 
lui.  
 În perioada interbelică presa poloneză, de asemenea, a servit ca un 
instrument de educatie a societătii poloneze. De multe ori găsim texte care 
introduc cititorii în tematica românească, deoarece nu toți au avut cunoştinţe 
suficiente despre această ţară. În revista „Curierul literar şi ştiinţific” găsim 
articole foarte interesante despre România și istoria ei din cele mai vechi timpuri 
și până în prezent. Nu au fost evitate şi subiectele dificile. Articole cuprinzătoare 
pe câteva pagini, îmbogătite cu multe fotografii și schite, au reuşit să capteze 
atenţia şi să ofere o mulțime de informații interesante. În această revistă au fost 
publicate, printre altele, lucrări ale istoricilor intitulate „Originile poporului 
român'' sau un alt text sub titlul „A cui este Basarabia?" Aşa cum citim intr-unul 
din pasajele: „Prietenia ne leagă de naţiunea română, ţara vecină, relaţiile dintre 
fosta Polonie cu strămoşii săi Vlahi, urme ale drumeţiilor lor în ţinuturile 
poloneze, în special în Munţii Carpaţi, stârnesc curiozitatea despre originile 
acestui popor''. Sunt surprinse foarte precis toate motivele pentru care a fost 
acordat un spaţiu însemnat în presa poloneză despre România. Revista despre 
care am amintit „Curierul literar şi ştiinţific” a apărut între anii 1924-1939 şi a 
fost o publicaţie politico-informaţională de mare circulaţie din Cracovia.  
 Un titlu important, bogat în texte despre România în perioada interbelică a 
fost „Săptămânalul Ilustrat”. Cu această publicaţie au colaborat mai mulţi 
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scriitori polonezi, printre care Henryk Sienkiewicz, Eliza Orzeszkowa. Ne-ar 
putea interesa eseele istorice, printre care „Foișor de Dunare. Din schiţele 
romaneşti''. Cititorul polonez a  putut afla despre Curtea de Argeş, mănăstirile 
din Bucovina, Castelul Bran. În textele „Săptămânalul Ilustrat” era vorba despre 
terenurile istorice românesti, punând accent pe dreptul la pământul strămoşesc 
care cuprindea dupa război toate terenurile Romaniei Mari. Au existat în eseuri 
şi citate ale marelul mareşal polonez Józef Piłsudski, cum ar fi acesta: „s-ar 
putea spune că de la Marea Baltică la Marea Neagră este o singura naţiune cu  
două drapeluri naţionale”, cu rolul de a apăra râurile de la Vistula până la 
Dunărea. S-a scris despre acest lucru în martie 1937. 
  În alta parte, în „Săptămânalul Ilustrat” au aparut pagini întregi cu 
fotografii despre vizitele conducătorilor celor două ţari. Astfel, de exemplu, un 
reportaj bogat în fotografii intitulat „Ecourile vizitei regelui Carol în Polonia'' a 
fost prezentat în iulie 1937 după vizita în timpul careia Regimentul 57 de 
Infanterie Wielkopolska din Biedruska aproape de Poznan a fost numit după 
numele regelui Carol al II-lea. Acordarea regelui României conducerea unuia 
dintre Regimentele poloneze a avut o dublă semnificatie. În primul rând, a fost 
un gest de curtoazie, de răsplata pentru acordarea anterioară a mareşalului 
polonez Jozef Pilsudski demnitatea de Şef al Regimentului 16 de Infanterie 
Română din Fălticeni, care Poartă Numele Primului Mareşal al Poloniei Jozef 
Pilsudski. În al doilea rând, a fost o referire la tradiţia veche de secole de 
cooperare militară poloneză si româna. Această traditie datează din a două 
jumătate a secolului al XIV-lea până în secolul al XVIII-lea, din moment ce din 
1387 până în 1717 în armata poloneza au existat steaguri de cavalerie usoară 
valaha.  

A atras deja atenţia despre acest lucru, „Curierul literar şi ştiinţific”, deja 
amintit, care în iunie 1937 de asemenea a descris vizita din luna mai a regelui 
Carol al II-lea în Polonia. În articolul solemn intitulat „Regele Carol al II-lea, 
moştenitorul tradiţiei militare polono-române” autorul – doctor in istorie, a 
numit sosirea lui Carol al II-lea în Polonia ca fiind „un mare eveniment politic 
asociat cu tradiţia istorică" iar pe însuși „conducătorul naţiunilor române 
unificate" l-a numit „unul dintre cei mai vrednici succesori ai voievozilor din 
Moldova şi Ţara Romanească, care au fost cândva legaţi de Polonia prin acte de 
alianţa si prietenie.” 

 
 

PARTEA III 
 
  Aş dori acum să ne întoarcem la evenimentul care a avut loc în anul 
1935. Un accent deosebit românesc şi militar – al armatei române - l-a avut 
numărul 22 din Săptămânalul ''În lumea largă'' ('„Na Szerokim Świecie'') din 
iunie 1935, care a apărut imediat după înmormântarea Mareşalului Poloniei 
Józef Piłsudski în mai 1935. Ne putem imagina importanţa acestor zile, când a 
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murit întemeietorul Poloniei renascute, cel mai mare erou naţional polonez al 
secolului trecut, îngropat împreuna cu regii în Catedrala din Wawel, în Castelul 
Regal din Cracovia, alături de cei mai mari polonezi. În astfel de momente, orice 
detaliu al presei, care a amintit de mareşalul decedat, a fost încărcat de cea mai 
mare importanţă. Şi tocmai în acest Săptămânal de doliu, aşteptat de intreaga 
Polonie, chiar pe copertă se regaseşte o fotografie mare, colorată care îl prezintă 
pe Mareşalul Piłsudski, stând la masă alături de principele Nicolae al României, 
în timpul vizitei sale la Varşovia din 21 august 1931. Reprezintă un mesaj 
deosebit care arată o simpatie neschimbatoare a Mareşalului Poloniei faţă de 
aliatul sau, România, însă, după părerea mea acest lucru arată şi testamentul 
conducatorului polonez, care a văzut în alianţa polono-româna un mare viitor şi 
era plin de încredere în generaţia tânăra a ambelor naţiuni. Acestea nu sunt 
singurele aspecte românesti din aceasta ediție speciala a Săptămânalului. În 
textul care descrie momentul înmormantării lui Piłsudski la Catedrala din 
Wawel, s-au gasit câteva fotografii remarcabile. Una dintre ele îi prezintă pe 
soldaţi în uniforma și cu arma, cu panglici negre de doliu pe braţe. Descrierea de 
sub fotografie este foarte elocventa şi conţine propozitia: „Singurii soldaţi 
străini, care au luat parte le înmormântarea lui Józef Piłsudski: divizia de 
infanterie româna.” 
 Ca o manifestare a memoriei lui Piłsudski după moartea sa putem numi 
calendarele patriotice apărute în Polonia înaintea celui de-al doilea razboi 
mondial, care cuprindeau fotografii cu Piłsudski precum şi fragmente din 
discursurile sale importante. Citez descrierea lor, deoarece reprezinta exemple 
deosebite cu privire la alianţa polono-româna. Prima dintre ele este descrisă in 
partea de jos după cum urmeaza: „Józef Piłsudski şi Regele Ferdinand al 
României la Sinaia în septembrie 1922’’ și cuvintele lui Piłsudski: „Nici în 
trecut, nici în prezent, nici în viitor nu a fost şi nu va fi – să speram – nimic ce 
va putea separa cele două naţiuni vecine – polonă şi româna.’’ (Ce păcat ca 
totuşi s-a întâmplat acest lucru…) Deasupra descrierii se află o fotografie a 
Regelui Ferdinand cu Józef Piłsudski în timpul unei discuţii libere la Sinaia, 
aceeași fotografie care a fost publicată în albumul românesc „Ferdinand I, 
Regele Întregitor de Ţară – istorie militară în imagini'' Editura Miltară, Bucureşti 
2011, pag. 140. 
 De unde mai puteau polonezii să afle informații despre România 
contemporană din perioada interbelica? Avem câteva dovezi de studii foarte 
detaliate cu privire la diverse domenii.  
 „Săptămânalul Ilustrat'' - deja amintit - din anul 1924 a editat o prezentare 
pătrunzatoare a actualei prese româneşti. În textul amplu intitulat „Din presa 
românească’’ autorul a realizat prezentarea şi caracteristicile presei românesti. A 
menţionat că descrie direcţiile și năzuintele corespunzatoare nevoilor minţii „ale 
vecinului nostru, din păcate atât de puţin cunoscut în Polonia, dar care merită 
atât de mult sa fie cunoscut.'' Mulţumită acestei lucări, cititorul polonez a putut 
cunoaşte mai bine istoria şi starea actuala, inclusiv şefii redacţiilor, titlurile 
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suplimentelor şi numărul de exemplare tiparite a unor publicaţii, precum : 
Universul'', „Dimineaţa'', „Adevărul'', „Neamul Românesc'', „Viitorul'', „Lupta'', 
„Presa'', „Viaţa Românească'', „Ramuri'', „Gândirea'', „Flăcarea'', „Viaţa Nouă'', 
„Buletinul Cărţilor''. Într-un cuvânt - cotidiane, săptămânale, apariţii de două ori 
pe săptămână, publicaţii la un nivel înalt dar şi la un nivel inferior, şi chiar numit 
de autor „Viata Nouă” un pic ciudată ieșită din neregularitatea fantastica'' – atât 
de multe titluri au fost descrise în mod profesionist şi obiectiv de către 
redactorul polonez, că şi expert al ziarelor. Descrierea lui putea fi atât de 
detaliata datorita contactelor personale şi vizitelor din România, în timpul cărora 
a cunoscut redactori şi editori, să amintim doar de relaţiile de prietenie cu 
Stelian Popescu, redactorul revistei „Universul'', Alexandru Cusin redactorul 
revistei „Neamul Românesc'', dar înainte de toate cu Nicolea Iorga care a fost 
redactorul-sef al revistei „Neamul Românesc'' şi autorul articolelor introductive. 
Despre Nicolae Iorga s-a scris – era în anul 1924 – că este „cel mai remarcabil 
învățat român din zilele noaste şi totodată un istoric renumit în Europa (…) acest 
celebru învățat este membru aproape al tuturor universităţilor europene, și în 
ciuda prieteniei apropiate pentru polonezi și a lucrărilor sale despre relaţiile 
polono-române, nici o universitate din Polonia nu a invitat această mare 
personalitate. Acest studiu despre presa într-adevăr impresionează cu exactitatea 
sa.  
 
 
PARTEA IV 
 

Meticuloasă și profesională este dezvoltarea dramei şi a teatrului 
românesc, care este asociata cu un mare caracter: Lucian Blaga. Acest poet, 
filosof, dramaturg, traducător, jurnalist, profesor universitar și diplomat român, a 
lucrat între anii 1926-1927 ca ataşat de presă la Ambasada română de la 
Varşovia și a fost, de asemenea, consilier de presă la Varşovia și în alte capitale 
europene. Lucian Blaga avea în Polonia mulţi prieteni, interesele sale și 
numeroasele abilităti au facut ca, pe lângă planul profesional, să-şi câstige 
renumele ca şi dramaturg. În anul 1927 Blaga a scris o dramă în cinci acte 
„Meşterul Manole'', care a fost foarte apreciata în Polonia şi a fost prezentata, 
printre altele, la Teatrul Municipal din Lwow în sezonul 1933-1934. La 
spectacolul în premiera a fost tiparită o broşura speciala - un program181, în care 
cunoscutul istoric profesorul Emil Biedrzycki a publicat lucrarea sa „Dramă şi 
teatrul românesc.'' A descris cu exactitate începuturile creaţiei dramatice, 
influenţele, dezvoltarea şi realizările teatrului românesc până în zilele noastre. 

                                                
181 Premiera dramei „Meşterul Manole” lui Lucian Blaga la Lwow pe 27 
martie 1934 descrisa şi prezentata [în:]„Scena Lwowska”, Sezon 1933/34, 
Zeszyt VI, Lwów 1934 (din colecţia autorului). 
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Opera sa reflecta în cel mai înalt grad cunoaşterea teatrului românesc. Pe lângă 
publicaţiile despre teatru, a scris în limba română cuvântul întroductiv referitor 
la spectacolul „Meşterul Manole'', pe care l-a dedicat lui Lucian Blaga. Un 
exemplar al acestei broşuri, copertat special, a fost înmânat lui însuşi Lucian 
Blaga, iar Directorul Teatrului Municipal din Lwow Wiliam Horzyca a scris 
personal o dedicaţie. Exemplarul broşurei dramei în premiera „Meşterul 
Manole'' este o dovadă unică de prietenie dintre Lucian Blaga cu reprezentanţii 
de seamă ai teatrului polonez. Pentru a sublinia şi mai mult acest lucru prezint 
dedicaţia din exemplarul original primit de Lucian Blaga: „Domnului Lucian 
Blaga, pentru a comemora premiera dramei sale Meşterul Manole în Teatrul 
Municipal din Lwow, Wilam Horzyca director al Teatrului Municipal, Lwow 27 
martie 1934.'' Iar profesorul Biedrzycki în întroducerea programului tipărit a 
scris în limba română: ''Lui Lucian Blaga. Cu dor am aşteptat momentul, când 
vom putea admira pe scenă piesa Meşterul Manole. Astăzi, asistând la aceasta 
înfăptuire, nu putem să nu ne exprimăn adânca satisfacţie şi bucurie. (...) Îţi 
mulţumim, Scumpe Maestre, pentru această desfătare artistică. Îţi mulţumim 
pentru prezenţa Ta personală. Îţi zicem cel mai cordial Bine ai venit!''. 
 Merită remarcate şi alte publicaţii, care se adresează unei game largi de 
cititori, de exemplu, o carte din seria „Polonia şi lumea contemporană, 
Biblioteca Tineretului, Europa, tări şi oameni'' intitulata „În frumoasa Românie''. 
Ne putem menţiona şi o altă cartă intitulata „Nowele i szkice rumuńskie” 
(„Novele şi schiţe românească”) editura din Varşovia din 1934182. Prefaţa la 
carte a fost scrisa de către Nicolae Iorga, iar în cuprinsul ne găsim texte lui 
Demeter Anghel, I.Al.Bratescu-Voineşti, Ion Caragiale, Ion Creangă, N. 
Davidescu, Victor Eftimiu, E. Gîrleanu, Mihai Sadoveanu, și Nicolae Iorga ca și 
Regina Maria. Toate traduse în limba polonă. Carta a ţinut partea cu cunoscut 
ziar „Săptămânal Ilustrat” și a fost înscrisă ca „Biblioteca Săptămânalul 
Ilustrat”. 
 În schimb, în limba română, dar în Polonia, a fost publicată o carte 
interesantă a lui Vicontele d`Abernon sub titlul „A optsprezecea Bătălie 
Decisivă în istoria lumii lângă Varşovia în anul 1920''. Editorul a fost Senatorul 
Republicii Polone Artur Dobiecki, iar cartea lordului d`Abernon a apărut în 
original la Londra în 1931, apoi a fost tradusă în limba română şi publicată în 
Varşovia în 1934183. Prefaţa la ediţia românească a fost scrisa de profesorul 
Nicolae Iorga, pe care îl amintim din nou în această lucrare atunci când 
prezentam relaţiile polono-române. 
 Să revenim la presă. Începutul anilor 30 a stârnit în Polonia interes pentru 
problemele legate de România, mai exact legate de familia regală din două 
motive. Primul a fost, aşa cum a descris „Saptamanalul Ilustrat” din octombrie 
1930:„întoarcerea romantica a regelui Carol al II-lea în  patria sa, răsturnarea 
                                                
182 „Nowele i szkice rumuńskie”, Warszawa 1934. 
183 Vicontele d`Abernon, „A optsprezecea Bătălie Decisivă in istoria lumii lângă Varşovia în anul 1920”, 
Varşovia – Bucureşti 1934. 
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politica idilicaă și peripețiile matrimoniale ale tânărului monarh.'' Ziarul polonez 
comentând aceste aspecte, s-a pus în rolul unor surse obiective și bine informate, 
regretând ca aceste evenimente „discutate pe larg în paginile presei europene” au 
fost comentate „în cea mai mare parte de cei care nu cunosc îndeaproape 
România contemporană.” 
 Al doilea eveniment descris pe larg în presa poloneză a fost „Nunta 
principesei Ileana a României.'' Aceasta prinţesă de o frumuseţe extraordinara s-
a căsătorit în anul 1931 cu prinţul Anton de Habsburg. Nunta a avut loc la 
Palatul Peleş din Sinaia. Principesa Ileana a fost condusă la altar în capela 
palatului de către regele Carol al II-lea. Ileana purta o rochie argintie şi un voal 
cu fir de argint, lung de zece metri şi lat de doi metri. Acest voal era purtat de 
doua fete şi doi băieti scout deoarece însaşi prinţesa Ileana a fost un cercetaş 
activ şi comandant al grupului scout din Bucureşti.  
 Din păcate, în această zi solemnă, a avut loc o întamplare neplăcută. 
Ceremonia de nuntă a fost celebrată de arhiepiscopul romano-catolic de 
Bucureşti, în ritualul roman. Însă răspunsul din timpul jurământului Principesei 
Ileana a arătat că rămâne fidela Bisericii Ortodoxe. Din păcate, după cum 
mentioneaza presa: „Patriarhul român Miron Cristea, ofensat din cauza faptului 
că Papa nu a fost de acord cu celebrarea casatoriei în ambele ritualuri, a plecat 
ostentativ din Sinaia chiar înainte de nuntă.'' 
 Nu doar informaţii fericite despre aliatul România au apărut în presa 
poloneză. Revista  „Ilustraţie de Sărbătoare'' în numărul din iulie 1938 scria: 
„România este cuprinsa de un doliu profund după moartea reginei-mama Maria.'' 
Fotografia ataşata o arată pe „Regina Victoriei'' - aşa cum a fost numită regina 
Maria – iar în fundal este castelul Peleş, unde s-a stins din viaţa. Regina Maria a 
rămas în amintirea polonezilor ca fiind o persoană deosebită. Relaţiile de presa 
din anii 1922 si 1923 despre vizita Regelui Ferdinand şi a reginei Maria în 
Polonia, despre vizita maresalul polonez Jozef Pilsudski în România, au fost 
pline de descrieri călduroase şi de prietenie şi de fotografii ale oraselor poloneze 
îmbrăcate în sarbatoare pentru aceste vizite. 
 Astăzi, nu găsim zilnic nici în Polonia şi nici în România urme ale fostei 
alianţe dintre Polonia şi România şi relaţii atât de apropiate în multe domenii. 
Modificările graniţelor au îndepărtat ambele tări, şi din păcate nu pot fii 
continuate acum relaţiile cunoscute din perioada interbelică. De aceea, nu mai 
avem acum nici vizite atât de spectaculoase ale liderilor celor două ţări, cândva 
pline de diverse accente de prietenie şi însoţite de cele mai mari onoruri. Presa 
veche şi publicăţiile din perioadă interbelică sunt martori foarte importanţi din 
trecut care ne ajuta să reproducem atmosfera acelor vremuri. Relaţiile din presă 
au subliniat alianţa polono-română şi au  arătat atmosfera de sărbătoare a 
vizitelor, eseurile l-au ajutat pe cititorul polonez să înţeleagă mai bine istoria 
românilor, cultura, obiceiurile, filele de istorie comune si i-au încurajat pe 
cititori să cunoască ţara aliată, aproape necunoscuta. Publicăţiile, broşurile au 
descris şi au ilustrat cele mai interesante momente ale vizitelor şi întâlnirilor 
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lideriilor celor două ţări. Acum, după mai bine de 70 de ani, în opinia mea, 
România este pentru polonezi o țară frumoasă, nu atât de departe, dar puţin 
cunoscută. Polonia pentru români este o ţară bine dezvoltata, bogată, unde se 
trăieşte mai bine. Se pare că trebuie să începem să ne cunoaştem mai bine, din 
nou... 
 La finalul discursul meu revin la dedicaţia facuta Regelui Mihai I. Îmi 
înclin fruntea în faţa acestui om extraordinar, care astăzi la vârsta 93 ani este un 
simbol de mărime, aspiraţiilor, dar şi al vremurile tulburi prin care a trecut 
România Mare. Nu este doar un martor, ci şi unul dintre eroii acelor evenimente. 
În anul 1937, în timpul unei vizite în Polonia, a primit cea mai înaltă decoraţie 
din Polonia: Ordinul Vulturul Alb, reprezentând amintirea vechii alianţe şi cea 
mai înaltă recunoastere. Îi urez mai mulţi ani cu sănătate şi cu un mare respect.  
Existenţa familiei regale este un element extrem de valoros pentru naţiune şi 
ţara. În perioada interbelică Polonia nu a mai cunoscut acest sentiment, ci doar 
cu nostalgie și-a aminţit de vremurile regale. Prin urmare, România Mare ca 
aliat şi prieten, în timpul vizitelor regale şi a familiei regale, dă şansa Poloniei să 
retraiască acest sentiment pierdut. 
 
 
                                                           *    *    * 

 
 
In the interwar period Poland with only two neighbors were on friendly terms. 
They were Romania and Latvia. In the case of Romania it was further 
underlined military alliance, signature in March 1921. It was a defensive 
alliance against the Soviet Union. The threat of attack from the USSR resulted in 
closer relations and development of cooperation in many areas. Polish press at 
the this time served as an educational tool Polish society. We often find in the 
texts of Romania, because not all Poles knews much about this country. But 
there were also other publications, such as books, calendars, theater programs, 
economic reports, etc. The author presented in this text numerous examples 
alliance and friendly relations between the Polish and Romania in the interwar 
period, found in the Polish press and numerous publications the interwar period. 
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NEGUSTORI ROMÂNI DIN JUDEŢELE COVASNA ŞI HARGHITA, 
PÂNĂ ÎN 1918 

 
                                                               Dr. Ioan  Lăcătuşu- Sfântu-Gheorghe 

 
 Prin poziţia lor geografică, judeţele Covasna şi Harghita au jucat un rol 
important în decursul istoriei, fiind aşezate la întretăierea de drumuri ce leagă sud-
estul Transilvaniei de Moldova şi Muntenia, prin mai multe pasuri. Reţeaua 
drumurilor, potecilor şi plaiurilor din zona Carpaţilor de curbură a avut o 
însemnătate deosebită pentru menţinerea legăturilor economice, spirituale şi 
naţionale dintre locuitorii celor două versante ale Carpaţilor. Pe numeroasele 
poteci şi plaiuri ale Carpaţilor s-au întreţinut astfel şi legăturile dintre negustorii 
celor trei ţări româneşti. Importanţa unor aşezări, precum Sfântu Gheorghe, Ilieni, 
Târgu Secuiesc, Breţcu, Întorsura Buzăului, Miercurea-Ciuc, Frumoasa, 
Gheorgheni, Topliţa, Tulgheş, Bilbor, situate la confluenţa drumurilor care fac 
legătura între Transilvania şi Moldova, va creşte în perioada de după secolul al 
XV-lea, de când majoritatea acestor localităţi sunt cunoscute ca oraşe-târg 
(opidum). Trecătorile din Carpaţii de curbură asigurau, prin „drumurile mari de 
vămi”, „drumul Braşovului”, „drumurile ţării”, legăturile dintre Transilvania, 
Moldova şi Ţara Românească. 
 O direcţie prioritară a cercetărilor întreprinse de către Centrul Ecleziastic 
de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” şi Centrul European de Studii 
Covasna-Harghita, cu sprijinul Arhivelor Naţionale Covasna a constituit-o 
publicare unor studii pe teme privind relaţiile dintre Transilvania (fostele 
scaune secuieşti) şi Moldova şi Ţara Românească şi aportul negustorilor români 
şi secui din Arcul Intracarpatic la dezvoltarea comerţului dintre Transilvania, 
Moldova şi Ţara Românească. 184 

 Noi date, multe dintre ele inedite, au fost  prezentate la simpozionul cu 
tema „Relaţiile sud-estului Transilvaniei cu Moldova, Ţara Românească şi 
Regatul României, până la Marea Unirea de la 1 Decembrie 1918”, manifestare 
care a avut loc la Centrul Ecleziastic de Documentare “Mitropolit Nicolae 
Colan”, din  Sf. Gheorghe, în data de 27 iunie 2015. În cadrul simpozionului, o 
bună parte din comunicări, s-au referit la relaţiile economice dintre  sud-estul  

                                                
184  Vezi: Ioan Lăcătuşu, Aportul negustorilor din Breţcu şi Tg Secuiesc la dezvoltarea comerţului dintre 
Transilvania şi Moldova, în „Arhiva Moldovei”, 1, 1994, p. 110-121; Ioan Lăcătuşu, Vasile Stancu, Aportul 
negustorilor români şi secui din Arcul Intracarpatic la dezvoltarea  comerţului dintre Transilvania, Moldova şi Ţara 
Românească, în „Acta Bacoviensia”, nr. VI/2011,  Bacău, p. 347-378; Sebastian Pârvu, Ioan Lăcătuşu,  Aspecte ale 
relaţiilor dintre Transilvania (fostele scaune secuieşti) şi Moldova şi Ţara Românească, în „Origini”, Seria I, 
anul 2, Nr. 11, iulie 2014, p. 8-9 şi  în „Origini”, nr. 12, iulie 2014, p. 12-14;  Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan, 
Violeta Pătrunjel, Românii din Covasna şi Harghita. Istorie. Biserică. Şcoală. Cultură, Editura Grai Românesc, 
Miercurea-Ciuc, 2003 [în continuare: Românii din Covasna], p.79;  Ioan Lăcătuşu, Pagini regăsite. Breţcanul 
Nicolae Păvălucă despre istoria românilor de pe meleagurile natale (1), în Condeiul Ardelean, nr 12(47), 19-25 
octombrie 2007, p. 5. 
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Transilvaniei  şi Regatul României, în perioada menţionată. 185 

La Arhivele Naţionale Covasna se află în păstrare numeroase documente 
referitoare la la relaţiile economice dintre Transilvania, Moldova şi Ţara 
Românească, din rândul cărora o selecţie din secolele XVII-XIX este prezentată 
în Anexa nr. 1. Documentele provin din fonduri administrative, respectiv ale 
scaunelor secuieşti şi primăriilor oraşelor Tg. Secuiesc şi Sf. Gheorghe, cât şi 
din fonduri familiale şi colecţii personale. Acestea pun în evidenţă intensele 
relaţii economice care au existat între Transilvania, Moldova şi Ţara 
Românească, modificările cadrului legislativ care reglementa relaţiile 
comerciale, structura schimbului de mărfuri, rolul Braşovului în derularea 
comerţului între cele trei provincii istorice româneşti, responsabilităţile 
autorităţilor locale pentru întreţinerea căilor de acces, prin trecătorile munţilor 
Carpaţi, încasarea taxelor vamale ş.a. 

 În volumul „Repere identitare româneşti din judeţele Covasna şi 
Harghita”, apărut la Editura Eurocarpatica, din Sf. Gheorghe, în anul 2014, sub 
semnătura lui Ioan Lăcătuşu şi Erich Mihail Broanăr, pe lângă alte categorii 
socio-profesionale reprezentative pentru românii din sud-estul Transilvaniei, 
este publicată şi o listă nominală cu negustori şi proprietari  români din judeţele 
Covasna şi Harghita, până în 1918. (Anexa nr. 2). 
  Favorizaţi de  poziţia geografică a fostelor scaune secuieşti, în 
curbura interioară a munţilor Carpaţi, de cunoşterea limbii române şi de relaţiile 
umane strânse, stabilite în decursul veacurilor cu românii din Moldova şi Ţara 
Românească, negustorii români din fostele scaune Treiscune, Ciuc şi Odorhei, 
locuiau, de regulă, în principalele oraşe şi târguri cunoscute pentru rolul lor în 
desfăşurarea relaţiilor comerciale cu românii de peste munţii Carpaţi: Tg. 
Secuiesc, Breţcu, Sf. Gheorghe, Tulgheş ş.a., şi, bineînţeles, în Braşov. De 
remarcat faptul că, şi în perioada de referinţă, negustorii braşoveni au contribuit 
şi la dezvoltarea industriei şi turismului, în localităţile actualelor judeţe Covasna 
şi Harghita, numărându-se şi printre cei mai genesoşi susţinători ai bisericii  
ortodoxe, ai şcolilor în limba română şi ai culturii româneşti din sud-estul 
Transilvaniei.    

                                                
185 Traian Tr. CEPOIU, Noi contribuţii documentare relative la emigrările româneşti transilvănene din scaunul 
săsesc Braşov, şi cel secuiesc Treiscaune, în judeţul Saac din Ţara Românească, în prima jumătate a secolului 
al XIX-lea; Dr. Mihai RACHIERU, Relaţiile economice dintre locuitorii judeţului Saac cu cei din sud-estul 
Transilvaniei în prima jumătate a sec. al XIX-lea, pe Valea Teleajenului;  Drd. Bogdan CONSTANTINOV,, 
Aspecte juridice ale relațiilor dintre sud-estul Transilvaniei și Principatele Române (prima jumătate a secolului 
al XIX-lea); Conf. univ. dr. Marin BADEA, Regatul României și sud-estul Transilvaniei în timpul războiului 
vamal româno-austro-ungar; Dr. Ioan LĂCĂTUŞU, Catalogul documentelor referitoare la români şi la Ţările 
Române, existente în Arhivele Naţionale Covasna; Prof. Vasile STANCU, Dr. Ioan LĂCĂTUŞU, Problematica 
relaţiilor Transilvaniei cu Moldova reflectată în manifestările cultural-ştiinţifice organizate în judeţele Covasna 
şi  Harghita ( 1994 -2014) 
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Anexa nr. 1 
 

Documente aflate în păstrare la Arhivele Naţionale Covasna, referitoare la 
relaţiile economice dintre Transilvania, Moldova şi Ţara Românească  (sec. 

XVII-XIX) 
 

 
1. (1650 apr. 1) Scrisoare de adeverire, în numele Principelui GHEORGHE 

RAKOCZI  II, cu privire la un litigiu soluţionat între breslaşii cismari şi 
tăbăcari referitor la prelucrarea pieilor importate din MOLDOVA şi 
ŢARA ROMÂNEASCĂ. Colecţia Dr. NAGY EUGEN, Fasc. IX.3, C.7,  
nr.12, original 

2.  (1702 nov. 8 BRAŞOV) Scrisoarea colonelului WELLENSTEIN către 
HENTER MIHAI, vicecolonelul Scaunului TREISCAUNE prin care se 
cere ca Scaunul Trei Scaune să cumpere vin din Ţara Românească, 
precum au făcut şi în anii precedenţi. Fondul Scaunul TREISCAUNE, 
Inv. nr. 1, nr. 115, file 2 

3. (1705  sep. 5) Scrisoare de  adeverire confirmând că GAVRIL APAFFY 
cumpără vin adus din ŢARA ROMÂNEASCĂ din ţinutul PITEŞTI 
Fondul APOR , Inv. 2, nr. 925,  f. 1, pachetul 8, original 

4. (1709 iul. 11, BRAŞOV) Scrisoare de adeverire confirmând că ANDREI 
MOLNAR din VALEA CRIŞULUI - scaunul TRIECAUNE, este 
împuternicitul familiei APOR în raporturile cu negustorii din ŢARA 
ROMÂNEASCĂ Fond APOR, Inv. 2,  nr. /951, 2 file, original, limba 
latină, semnătură, sigiliu 

5. (1710, BRAŞOV) Plângerea magistratului oraşului BRAŞOV adresată 
Guberniului TRANSILVANIEI, prin care se solicită să se ordone 
oficialităţii scaunului TREISCAUNE să plătească cele 2000 de culbe de 
grâu, ca răsplată pentru valoarea a 59 de butoaie de vin vechi din ŢARA 
ROMÂNEASCĂ, luate de curuţii din scaunul TREISCAUNE, în anul 
1705, de la locuitorii din BRAŞOV. Fond Scaunul TREISCAUNE, Inv. 
2, nr. 191 (27), 2 file, original, limba maghiară şi latină, semnătură, 
sigliu, filigran 

6. (1711 ian. 10, BRAŞOV) Înţelegere între nobilul maghiar PETRU APOR 
şi negustorul grec STRATI SAVA privind achiziţionarea de cai din 
ŢARA ROMÂNEASCĂ. Fond APOR, Inv. Nr. 2, nr. 970, 1 filă, 
original, limba maghiară, semnătură, sigiliu 

7. (1728) Ordin gubernial referitor la sarcinile ce reveneau scaunului 
TREISCAUNE privind întreţinerea PASULUI OITUZ şi PASULUI 
BUZĂU, care făceau legătura cu ŢARA ROMÂNEASCĂ şi 
MOLDOVA. În legatură cu Pasul Oituz, ordinul preciza că scaunul 
TREISCAUNE şi oraşul BRAŞOV, vor participa cu două părţi, iar 
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comitatul ALBA cu o parte, la întreţinerea acestuia. Fond Scaunul 
TREISCAUNE, dos. 9/1728  

8.  (1759  oct. 19, SIBIU) Ordin gubernial prin care se  comunică rescriptul 
imperial care interzice mânarea turmelor de vite pentru iernat în Moldova 
şi Muntenia. Fond Scaunul TREISCAUNE, Inv. 1,  nr.2382 (50), 2 file, 
original, limba latină, sigiliu,  filigran 

9.  (1765 oct. 11, SIBIU) Ordin gubernial referitor la condiţiile exportării 
animalelor cornute în ŢĂRILE ROMÂNE. Fond Primăria oraşului TG. 
SECUIESC, Inv. 23, nr.151, filele 15 -16,   original , semnătură, filigran, 
limba maghiară 

10.  (1767 nov. 10, SIBIU) Ordin gubernial prin care se trimite Tablei 
Continue a scaunului Treiscaune, decretul regal referitor la taxele ce 
trebuiesc plătite pentru oile care se duc la păşunat în ŢĂRA 
ROMÂNEASCĂ. Fond Scaunul TREISCAUNE, Inv.1, nr.3293 ( 177), 1 
filă, original, limba latină, filigran, sigiliu 

11. (1768 ian. 30, SIBIU) Ordin gubernial prin care se cere Tablei Continue 
a scaunului TREISCAUNE să informeze Guberniul despre preţul mediu 
al vinului din ŢARA ROMÂNEASCĂ. Fond Scaunul TREISCAUNE, 
nr.92/1768, 2 file, original, limba latină, filigran, sigiliu, semnătură 

12.  (1768 dec. 13 SIBIU) Ordin gubernial prin care se aduce la cunoştinţa 
Tablei Continue a Scaunului Trei Scaune ordinul cu privire la importul 
pieilor de vită din Ţara Românească pentru a împiedica pătrunderea 
epizotiilor. Fond Scaunul Treiscaune, Inv.1, nr. 3546 (220), 2 file, 
original, limba latină, filigran, sigiliu, semnătură 

13.  (1769 ian. 11 TG. SECUIESC) Cererea baronului ZINNCO SIMION, 
locotenent colonel, către Tabla Continuă a Scaunului Trei Scaune 
referitoare la fixarea preţului unor porci care au fost luaţi de un turc din 
Ţara Românească. Fond Scaunul Treiscaune, Inv.1, nr. 3575 (9), 2 file, 
original, limba latină, filigran, sigiliu, semnătură 

14.  (1771 feb. 18, SIBIU) Ordin gubernial prin care se comunică Rescriptul 
regal cu privire la fixarea taxelor vamale pentru vinul important din 
MOLDOVA ŞI ŢARA ROMÂNEASCĂ. Fond Primăria oraşului TG. 
SECUIESC, Inv. 23, nr.217, filele 34 -35, original, semnătură, sigiliu, 
limba latină 

15. (1772 mar. 31, SIBIU) Ordin gubernial cu privire la interzicerea 
introducerii în TRANSILVANIA a monedelor ruseşti din cupru, care 
circulă în MOLDOVA şi ŢARA ROMÂNEASCĂ. Fond Primăria 
oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr.224, filele 39-40, original, 
semnătură, sigiliu, limba latină 

16. (1776) Ordine guberniale cu privire la informarea la timp a guberniului 
despre cei ce au dreptul să strângă vamă-fixarea vămei la vinul adus din 
ŢARA ROMÂNEASCĂ, Fond Scaunul TREISCAUNE, Inv. 2, nr. 311 
(VI/6) 11 file 
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17. (1778 iul. 9, SIBIU) Ordin gubernial prin care se  comunică Rescriptul 
regal cu privire la reducerea taxei de vamă a vinului important din 
MOLDOVA şi ŢARA ROMÂNEASCĂ. Fond Primăria oraşului TG. 
SECUIESC, Inv. 23, nr.292, filele 21 -22,   original , semnătură, filigran, 
limba latină 

18. (1783) Ordin gubernial prin care se desfiinţează vama trei zecimală 
dintre Ungaria şi Transilvania şi instrucţiuni cu privire la vama 
treizecimale între Moldova, Ţara Românească cu Transilvania. Fond 
Scaunul TREISCAUNE, Inv. 2, nr. 696 (VI/7), 7 file 

19. (1791 apr. 15, CLUJ) Ordin gubernial cu privire la tarifele vamale 
extraordinare pentru vitele care se importă din ŢĂRILE ROMÂNE au 
fost anulate, şi se vor încasa numai cele ordinare. Fond Primăria oraşului 
TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 423, file 38 -39, original, semnătură, 
filigran, limba maghiară 

20. (1791 iun 3) Ordin gubernial trasmis contelui NEMES IOAN, jude regal 
al scaunului Treiscaune, prin care se comunică faptul că, din cauza 
recoltei slabe de cereale din ŢARA ROMÂNEASCĂ, până la noi ordine, 
în mod provizoriu, s-a aparobat exportul de cereale prin pasul TURNU 
ROŞU. Fond Scaunul TREISCAUNE, Inv.195/13, 2 file, original, limba 
maghiară, semnătură, sigiliu, filigran 

21. (1791 iun. 4, HĂGHIG) Rapoarte trasmise oficialităţii scaunului 
TREISCAUNE cu privire la aplicarea prevederilor ordinelor guberniului 
TRANSILVANIEI cu privire la aplicarea taxelor vamale mărfurilor 
aduse din ŢARA ROMÂNEASCĂ. Fond Scaunul TREISCAUNE, 
NR.16/1791, fila 12, copie, limba maghiară, filigran 

22. (1791 nov. 25, CLUJ) Ordin gubernial prin care se cere ca persoanele 
care duc oi la păşunat în ŢARA ROMÂNEASCĂ să se prezinte la 
Agenţia Imperială din BUCUREŞTI, pentru a primi înlesnirile la plata 
taxelor de oierit. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 
411, file 32-33, original, semnătură, filigran,  limba maghiară 

23. (1791 nov. 25, CLUJ) Ordin gubernial prin care se comunică, conform 
informării Agenţiei Consulare din BUCUREŞTI, să fie aduse la 
cunoştinţa proprietarilor de oi care duc oile la păşunat în ŢARA 
ROMÂNEASCĂ să anunţe agenţia, pentru a se rezolva taxa de oierit. 
Fond Scaunul TREISCAUNE, dos. 34/1791 IV/6, 2 file, original, limba 
maghiară, semnătură, sigiliu, filigran 

24. (1792 nov. 16, CLUJ) Ordin gubernial prin care se comunică Rescriptul 
regal care cere ca cei care merg în ŢARA ROMÂNEASCĂ sau 
MOLDOVA pentru păşunat sau comerţ cu animale, să aibă o comportare 
corespunzătoare. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 
411, file 40-41, original, semnătură, filigran,  limba maghiară 

25. (1793 nov. 16, CLUJ). Ordin gubernial cu privire la fixarea taxei de 
vamă pentru comercianţii care trec în ŢARA ROMÂNEASCĂ şi 
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TURCIA. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 489, file 
3-5, original, semnătură, filigran,  limba maghiară 

26.  (1796 feb. 8, CLUJ). Ordin gubernial cu privire la obligativitatea 
anunţării oficialităţilor de cei care trimit la iernat animale în ŢARA 
ROMÂNEASCĂ şi MOLDOVA, pentru a nu le putea tăinui la plata 
impozitelor. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 493, 
file 64-67, original, semnătură, filigran, limba maghiară. 

27. (1796 iul. 8, CLUJ). Ordin gubernial cu privire la conscrierea vitelor care 
se trimit pentru iernare în MOLDOVA şi ŢARA ROMÂNEASCĂ, 
pentru a se evita ascunderea numărului acestora.  Fond Primăria oraşului 
TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 481, file 10 -13, original, semnătură, 
filigran, limba maghiară. 

28. (1796 aug. 26, CLUJ). Ordin gubernial cu privire la taxele de oierit şi 
văcărit care trebuie plătite domnitorilor pentru animalele care se trimit în 
transhumanţă în ŢĂRILE ROMÂNE; altă taxă nu se va mai cere. Fond 
Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 481, file 16-17, original, 
semnătură, filigran, limba maghiară. 

29. (1797 dec. 7, CLUJ). Ordin gubernial prin care se comunică Decretul 
regal cu privire la exportarea liberă a grâului, secarei şi porumbului în 
ŢARA ROMÂNEASCĂ şi MOLDOVA, arătându-se preţul de vânzare 
comunicat de Agenţia consulară din BUCUREŞTI. Fond Primăria 
oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 486, file 51-52, original, 
semnătură, filigran, limba maghiară. 

30.  (1799 sep. 27, CLUJ) Ordin Gubernial adresat contelui MIKES JANOS, 
judele  regal al Scaunului TREISCAUNE, prin care se cere ca inginerul 
scaunului TREISCAUNE, SAMBLER LADISLAU să întocmescă planul 
şi devizul necesarului de materiale pentru modernizarea drumului care 
duce în ŢARA ROMÂNEASCĂ, prin Pasul BUZĂULUI. Fond Scaunul 
TREISCAUNE, nr. 675/1799,V/2 fila 10, original,  limba maghiară -  
latină, semnătură, sigiliu, filigran 

31.  (1803 feb. 7, CLUJ) Ordin gubernial transmis Oficialităţii scaunului 
TREISCAUNE, prin care se comunică Decretul regal referitor la 
aprobarea, pentru  locuitorii din Transilvania, care duc oile la iernat în 
ŢARA ROMÂNEASCĂ, pot  avea asupra lor şi o sumă de bani, sub 50 
de florini, sumă necesară pentru a putea achita taxa de iernat. Scaunul 
TREISCAUNE, nr. 1044/1803, V/6, filele 5-7, original, copie, limba 
maghiară - latină, semnătură, sigiliu 

32.  (1806 feb. 27, CLUJ) Ordin gubernial prin care se comunică Decretul 
regal prin care se dispune ca importul de cereale din MOLDOVA şi 
ŢARA ROMÂNEASCĂ să fie scutit de taxe vamale, până la sfârşitul 
lunii iunie, din cauza lipsei de cereale din ţară. Fond Primăria oraşului 
TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 603, file 31-32, original, semnătură, sigiliu, 
limba maghiară 
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33. (1806 iul. 24, CLUJ) Ordin gubernial prin care  se comunică  Raportul 
Agenţiei din BUCUREŞTI referitor la interzicerea importului grâului şi 
porumbului din ŢARA ROMÂNEASCĂ, din cauza secetei mari care 
bântuie acolo. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 603, 
file 45-46, original, semnătură, sigiliu, limba maghiară 

34. (1810 mai 21, CLUJ) Ordin gubernial prin care  se comunică faptul că 
este interzisă aducerea de ruble ruseşti, de argint, pentru topit, din ŢARA 
ROMÂNEASCĂ în TRANSILVANIA. Cei care comit acest fapt să fie 
aspru pedespsiţi. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 
670, file 55-56, original, semnătură, sigiliu, limba maghiară 

35.  (1810  oct. 18, CLUJ) Ordin gubernial prin care se comunică raportul 
Agenţiei consulare austriece din IAŞI, cu privire la cursul monedelor de 
aur olandeze în MOLDOVA şi ŢARA ROMÂNEASCĂ. Fond Primăria 
oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 670, file 61-62, original, 
semnătură, sigiliu, limba maghiară 

36. (înainte de 1811 feb.12, TG. SECUIESC) Cererea lui HANKO 
LADISLAU, senator din oraşul TG. SECUIESC către comandantul 
Regimentului secuiesc de graniţă nr. 2 infaterie, prin care cere rezolvarea 
cauzei lui pe cale legală, respectiv să primească partea lui din căştig, 
după boii cumpăraţi la târgul din oraşul BRAŞOV, în octombrie 1810, de 
la un comerciant venit din ŢARA ROMÂNEASCĂ. Fond Regimentul  
secuiesc de graniţă nr. 2 infaterie, nr.XXXVI/12, 1811, fila 1-2, original, 
limba maghiară - germană, semnătură, filigran 

37. (1811 mai. 24, CLUJ) Ordin gubernial prin care se comunică Decretul 
regal cu privire la interzicerea exportului de cereale în ŢARA 
ROMÂNEASCĂ şi MOLDOVA, înainte de seceriş. Fond Primăria 
oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 663, fila 77-78, original, 
semnătură, sigiliu, limba maghiară 

38.  (1812 apr. 2, CLUJ) Ordin gubernial prin care se ordonă ca bumbacul 
importat din ŢARA ROMÂNEASCĂ să fie ţinut 10 zile în carantină.  
Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 730, fila 3, original, 
semnătură, sigiliu, limba maghiară 

39.  (1812 Iul. 2, CLUJ) Ordin gubernial prin care se comunică Decretul 
regal potrivit căruia comercianţii pot aduce vinuri din ŢARA 
ROMÂNEASCĂ şi MOLDOVA, numai în valoare egală cu mărfurile pe 
care le-au exportat din ţară. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv. 
23, nr. 716, fila 11, original, semnătură, sigiliu, limba maghiară 

40. (1812 aug.12, CLUJ) Ordin gubernial prin care se comunică Decretul 
regal referitor la aprobările date pentru exportul de alimente şi alte 
mărfuri în ŢĂRILE ROMÂNE, cu recomandarea de a fi adus la 
cunoştinţa comercianţilor. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv. 
23, nr. 716, fila 16, original, semnătură, sigiliu, limba maghiară 
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41.  (1813 aug. 12, CLUJ) Ordin gubernial prin care se comunică Decretul 
regal care prevede trimiterea săptămânală, direct la Agenţia consulară din 
BUCUREŞTI, a listelor celor care merg în ŢARA ROMÂNEASCĂ cu 
paşaport, iar lista celor care merg în MOLDOVA, să fie trimisă direct la 
Agenţia consulară din IAŞI. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, 
Inv. 23, nr. 703, fila 19, original, semnătură, sigiliu, limba maghiară 

42. (1814  iun. 16, CLUJ) Ordin gubernial prin care se comunică Decretul 
regal cu privire la aprobarea importului de porumb din MOLDOVA şi 
ŢARA ROMÂNEASCĂ numai pentru alimentaţia populaţiei şi nu pentru 
scopuri comerciale. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 
768, fila 20, original, semnătură, sigiliu, limba maghiară 

43. (1814  iun. 16, CLUJ) Ordin gubernial prin care se comunică Decretul 
regal cu privire la anularea, până la sfârşitul lunii septembrie, a taxelor 
vamale pentru cerealele importate din MOLDOVA, ŢARA 
ROMÂNEASCĂ, GALIŢIA şi BUCOVINA, pentru ajutorarea 
populaţiei sărace. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 
768, fila 25, original, semnătură, sigiliu, limba maghiară 

44.  (1814 dec. 1, CLUJ) Ordin gubernial prin care se comunică că la Pasul 
GHIMEŞ se găseşte de vânzare porumb adus din ŢARA 
ROMÂNEASCĂ, la preţul de 1 florin şi 54 de crăiţari obrocul. Cei care 
primesc paşaport în Scaunul CIUC pot cumpăra câte  şase câlbe. Fond 
Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 760, fila 7, original, 
semnătură, sigiliu, limba maghiară 

45. (1814 dec. 29, CLUJ) Ordin gubernial prin care se comunică Rescriptul 
regal cu privire la obligativitatea de ţinere a mărfurilor importate în 
carantină, timp de 42 de zile, în pasurile OITUZ, BUZĂU şi TIMIŞ. 
Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 784, fila 1, original, 
semnătură, sigiliu, limba maghiară 

46. (1815 iun. 5, CLUJ) Ordin gubernial prin care se comunică Decretul 
regal cu privire la aprobarea importului de cereale din ŢARA 
ROMÂNEASCĂ şi MOLDOVA, fără taxe vamale. Fond Primăria 
oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 773, fila 7, original, semnătură, 
sigiliu, limba maghiară 

47. (1816 ian. 15, CLUJ) Ordin gubernial prin care se comunică Raportul 
Agenţiei consulare austriece din BUCUREŞTI din care rezultă că pentru 
oile trimise la păşunat în ŢARA ROMÂNEASCĂ nu se percepe nicio 
taxă. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 819, fila 1, 
original, semnătură, sigiliu, limba maghiară 

48.  (1816 nov. 11, CLUJ) Ordin gubernial prin care se comunică Rescriptul 
regal prin care se aprobă să se importe din MOLDOVA şi ŢARA 
ROMÂNEASCĂ, orice fel de cereale, fără plata taxelor vamale, până la 
30 aprilie 1825. Fond Primăria oraşului TG. SECUIESC, Inv. 23, nr. 
849, fila 2 original, semnătură, sigiliu, limba maghiară 
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49.  (1816) Ordinul gubernial din anul 1816, având în copie porunca dată de 
domnitorul ŢĂRII ROMÂNEŞTI, ION GHEORGHE CARAGEA, 
pentru a se aduce la cunoştinţa tuturor. În document se menţionează 
faptul că plângerea păstorilot transilvăneni a fost dezbătută în Divan şi 
Domnul a hotărât ca aceştia să plătească următoarea dare de oierit pentru 
păşunat: pentru o oaie 10 aspri, iar pentru o vită mare 33 aspri. Cei care 
vor ierna cu animalele în bălţile DUNĂRII, vor plăti o taxă boierilor pe 
ale căror locuri de păşune se află, pa baza unei înţelegeri. Inoarecerea în 
Transilvania se va face pe locurile vechi pentru a nu se distruge 
câmpurile. Se permitea să se transporte sare şi făină cât aveau nevoie 
păstorii pe timpul şederii lor în ŢARA ROMÂNEASCĂ. Se interzicea 
vătafilor de plai să le ia vamă pe aceste produse. Fond Scaunul 
MICLOŞOARA, dos. 366/1816 – 1820 

50. (1817  aug. 18 -31, BRAŞOV) Adresa Oficiului Districtual vamal 
BRAŞOV către comandantul Regimentului secuiesc de graniţă nr. 2 
infanteriedin TG. SECUIESC, prin care se face cunoscut faptul că nicio 
persoană din TRANSILVANIA nu poate importa vin din ŢARA 
ROMÂNEASCĂ şi MOLDOVA, fără a poseda un permis emis de 
Tezaurariat. Fond Regimentul secuiesc de graniţă nr. 2 infaterie, 
nr.XLVI/93,  1817, fila 1-3, original, limba germană, semnătură, sigiliu,  
filigran 

51.  (1823 oct. 6, CLUJ) Ordin al Guberniului TRANSILVANIEI, prin care 
se transmite Magistrului oraşului SF. GHEORGHE, adresa Consiliului 
Fiscal Regal, referitor la interzicerea vânzărilor de sare adusă din 
străinătate, precum şi importul acesteia din MOLDOVA şi ŢARA 
ROMÂNEASCĂ. Fond Primăria oraşului SF. GHEORGHE, inv. 1, dos. 
127/38 

 
                                     (Anexa nr.2) 

 
       Negustori şi proprietari români  din judeţele Covasna şi Harghita,  

până în 1918 
 

1. În 13 martie 1652, Ioan Bojthe din Simeria dă zălog lui Dănilă şi Samuiel 
Doba, din Sf. Gheorghe, un iugăr şi jumătate de pământ pentru 20 de 
florini. 

2. În 10 mai 1702 este încheiată învoiala între Matei Szekely, din Chilieni, şi 
Sigismund Bora, privind preţul unui iugăr vândut de primul, în hotarul 
satului Simeria (Sf. Gheorghe). 

3. Gheorghe Goga, din Hăghig a donat bisericii reformate din Hăghig, în a 
doua jumătate a secolului al XVII-lea, orologiul din turnul bisericii, cu 
dorinţa de a se trage clopotele gratuit pentru fiecare decedat din neamul 
său. 
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4. Într-un document recent, descoperit la Arhivele Naţionale Covasna, 
respectiv într-o scrisoare de adeverire, din anul 1750, sunt menţionaţi, cu 
numele maghiarizate, oierii români din Covasna: Ungurean, Şchiopu, 
Savu, Talas, Tănase, Ola (Românul), Cojocaru ş.a.   

5. În anul 1786, Iancu D. Ioan, din Covasna, dăruieşte bisericii ortodoxe din 
localitate două clopote. 

6. În conscripţiile din secolul al XVIII-lea, în Aita Seacă, sunt menţionate 
familiile de oieri: Olah, Mate, Bârsan, Bogdan, Brăduţ, Grozea, Suciu ş.a. 

7. Negustorii braşoveni Toma şi Manole Calfovici, în tovărăşie cu Dimitrie 
Pană şi fraţii Marcu, erau proprietarii fabricii de sticlă sau ai „Glăjeriei” 
de la Valea Zălanului (mijlocul secolului al XVIII-lea). 

8. Negustorul braşovean Ioan Mărgărit a deschis o „fabrică” de vopsit 
bumbacul la Araci (ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea). 

9. La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi în prima parte a secolului al XIX-lea, 
principalii negustori români care aveau „bolte” în Tg. Secuiesc aveau 
următoarele nume de familie Lazul, Vlad, Zărnescu, Morariu, Grid, Popa, 
Lazăr, Stanciu, Drăghici, Crăciun, Marin, Nistor, Baciu. 

10. Ctitorii bisericii ortodoxe din Zagon, în anul 1814, sunt oierii săceleni, 
Zaharia Pârvu şi Cosma Bercaru. 

11. Clopotul bisericii ortodoxe din Valea Mare este donat de Neagoe Pastor, 
în anul 1820. 

12. O veche „hută” - fabrică de sticlă continua să funcţioneze şi la Bicsad, în 
anul 1820, sub patronajul negustorilor braşoveni. 

13. În anul 1825, negustorul din Braşov Gheorghe C. Băcanu a cumpărat un 
teren pe care l-a donat moşie bisericii din Covasna. 

14. În 10 ianuarie 1834, este emisă scrisoarea de adeverire, întărită de 
magistratul oraşului Sf. Gheorghe, consemnând acordarea de terenuri unor 
ţărani români din localitatea Vâlcele, Scaunul Trei Scaune. 

15. Negustorul braşovean Hagi Dimitri Ghidra, împreună cu ginerele său, 
Nicolae Iovanovici şi un alt braşovean, pe nume Gheorghe Antonie, au 
deschis o fabrică de vopsit la Hăghig (în primele decenii ale secolului al 
XIX-lea). 

16. Istoricul Imreh Istvan menţionează faptul că, în anul 1828, tabelele de 
impunere a oraşului Breţcu consemnează aproape un milion de „oi 
peregrine”, cifră care se reduce la 705.000 în 1843. După cum se ştie 
majoritatea proprietarilor de oi erau români, aceştia, potrivit aceluiaşi 
istoric „erau ţinuţi la mare cinste de către consiliul oraşului”. 

17. Gheorghe Taras, din Breţcu, „cuţătar” în Principatul Moldovei (1833-
1835). 

18. Dumitrachi Dimitriu, din Breţcu, negustor în Principatul Moldovei (1833-
1835). 

19. Ieni Niţu, din Breţcu, negustor de stare mică în Principatul Moldovei 
(1833-1835). 
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20. Gheorghe Mocan, din Breţcu, „cârciumar” în Principatul Moldovei (1833-
1835). 

21. Panaiotis Nicolaus, din Breţcu, negustor de stare mică în Principatul 
Moldovei (1833-1835). 

22. Ioan Chelemen, „din Haromsec, în Ardeal”, gentar în Principatul 
Moldovei (1833-1835). 

23. Gheorghe Ignaţi, din Tg. Secuiesc, negustor în Principatul Moldovei 
(1833-1835). 

24. Iosef Solimo în Principatul Moldovei (1833-1835). 
25. David Miruţ, din Sf. Gheorghe („Erde Sengheorg, în Ardeal”), proprietar 

de moşii în Principatul Moldovei (1833-1835). 
26. Ferenţ Sabo, din Miercurea-Ciuc, morar în Principatul Moldovei (1833-

1835). 
27. Negustorii braşoveni Nicolae Barbu şi Sava Hagi Chivu, în 1832, au luat 

în arendă vilele din staţiunea „Arpătac” ale grofului Miklos Miko, cu 200 
fl. pe vară, şi biliardul lui Duţu Orghidan, cu 10 fl. pe lună. 

28. În anul 1833, Ion Furtună din Covasna dăruieşte bisericii din localitate un 
Molitvelnic, tipărit la Sibiu, în acelaşi an. 

29.  În anul 1833, printre donatorii bisericii ortodoxe din Ozun s-au aflat 
Gheorghe Ioan şi Vasile Petcu, din Braşov, cât şi Sofia Folcoianu, Elena 
Covaci şi Mihai Pukosti. 

30. În anul 1836, printre comercianţii români din Sf. Gheorghe se afla şi firma 
„Luca Bogdan şi fiul”. 

31.  În 1838, Oprea Lăcătuşiu din Covasna a donat bisericii ortodoxe din 
localitate, patru cruci, din care una de argint. 

32. O manufactură de tors bumbacul au deschis în Hăghig, în 1839, şi 
negustorii braşoveni Gheorghe Braşovan şi Dumitru Agiu. 

33.  În 1839, Dicţionarul geografic al lui I. Lenk menţionează pe români ca 
locuind într-un cartier separat al oraşului Sf. Gheorghe, numit „Olah Szent 
Gyorgy”. 

34. Printr-un ordin gubernial, din 17 nov. 1842, se aprobă scutirea 
comerciantului Vasile Muntyan, din Tg. Secuiesc, de plata taxei pentru 
eliberarea paşaportului, deoarece este lipsit de resurse financiare. 

35.  În anii 1845-1846, protocoalele oraşului Breţcu, menţionează 
funcţionarea minei şi topitoriei negustorilor braşoveni „Fraţii Nica”. 

36. În 1846, Ilie Colan din Dobolii de Jos donează bisericii din localitate o 
cruce îmbrăcată cu cositor, 18 icoane mici şi mari, din care 6 pe sticlă şi 
12 pe lemn. 

37. Turnătoria din Filia, în care s-au fabricat tunurile de către revoluţionarul 
secui Gabor Aron, în timpul Revoluţiei de la 1848/1849, avea ca 
proprietar un negustor român braşovean. 

38.  În anul 1848, Berde Moise, comisar gubernial, cerea Comisarului Militar 
Hanko Dănilă să se înţeleagă cu Szava Ioan, comerciant din Tg. Secuiesc, 
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să aducă praf de puşcă din Moldova. 
39. În august 1848, arendaşul Ioan Olah, din Covasna, a primit 12 găleţi de 

brânză, după păşunele închiriate, din satul Pava. 
40. Ioan Frâncu era un mare şi respectat negustor din Tg. Secuiesc, la 

mijlocul secolului al XIX-lea. 
41. Două patrafire „din mătase roşie cu flori” au fost dăruite bisericii 

ortodoxe din Valea Mare, în anul 1850, de către „o boieroaică” din 
Breţcu. 

42. Gheorghe Negoiescu era mare comerciant din Poiana Sărată, care 
„domina comerţul din zona Pasului Oituz” (mijlocul secolului al XIX-
lea). 

43. Mulţi poienari deveniţi negustori de seamă, precum Gh. Negreanu, Gh. 
Micu, Costache Moter, s-au stabilit în Brăila, Galaţi, Bucureşti, Odobeşti, 
Tecuci, Focşani. 

44. Manoli Gurguy, negustor în Breţcu (mijlocul secolului al XIX-lea). 
45. Stan Marin, negustor în Breţcu (mijlocul secolului al XIX-lea). 
46.  Kaslandi Petru, negustor în Breţcu (mijlocul secolului al XIX-lea). 
47. Ştefan Ignaty, negustor în Breţcu (mijlocul secolului al XIX-lea). 
48. Todor Mocanu, fabricant de brânzeturi şi mare proprietar din Băţanii Mari 

(a doua jumătate a secolului al XIX-lea). 
49.  Gheorghe Matei, bogătaş din Cernatu de Jos. 
50. Elie Tăraş, din Mărcuş, ajuns mare proprietar de moşii în Călăraşi, în anul 

1864, împreună cu soţia sa Chira, ridică biserica ortodoxă din satul natal. 
51. Din Breţcu, s-au ridicat comercianţi din familiile: Gociman, Puşcariu, 

Teacă, Spânu, Păvălucă, Gane, Boroş, Coltofeanu, Tărlungeanu, Fenechiu 
ş.a. (a doua jumătate a secolului al XIX-lea). 

52. Mulţi comercianţi români din Breţcu, în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, s-au stabilit în Regatul României, dintre care: Vasile Dimian, în 
Galaţi; Damian Popescu, în Brăila - avocat; Fraţii Boroş, proprietari a trei 
cofetării în Bucureşti şi una în Poiana Ţapului; Radu Stancic, în 
Bucureşti; Ioan Borănescu, în Piteşti; Ghiţă Gosman, în Focşani; Niţă 
Coltofeanu, firmă de import de mărfuri, în Galaţi; I. Gociman, proprietar 
de hotel, în Bucureşti; N. Sofronie, proprietar de hotel, în Bucureşti. 

53. Ioan Colţ (Colţescu), important comerciant din Bucureşti, născut la Araci. 
La moartea lui Eminescu, a fost printre cei care au oferit ajutor de 
înmormântare. 

54. Gyorgy Juga, fiul lui Janos Juga, mic proprietar din Băcel, născut în 1864, 
era elev la Academia Militară „Ludovika”, din Budapesta. 

55. În 16 iunie 1868, la Sf. Gheorghe „sub preşedinţia cinstii sale Parochul 
local, Alecsiu Popoviciu, o mică fundaţiune pentru colecta de la 
binefăcători, condusă de gotsmanul Michailu Vancia şi curatorul Ion 
Vancia, în scopul ridicării unei noi biserici şi şcoli confesionale, edificiile 
celor două instituţii, construite cu un secol în urmă, fiind „cu totul 
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ruinate”. 
56.  În anul 1868, printre donatorii bisericii ortodoxe din Ojdula s-a aflat şi I. 

Popica din Covasna. 
57.  Tatăl mitropolitului greco-catholic Alexandru Nicolaescu, născut în 1882 

la Tulgheş, a fost comerciantul Ioan Nicolescu, originar din Banat. 
58.  În anul 1886, baroneasa Maria de Szent Kereszty - fiica generalului 

Florescu - din Arcuş, face donaţii bisericii ortodoxe din Sf. Gheorghe. 
59.  Ziarul Szekely Nep, din 16 septembrie 1886, publică lista celor care au 

contribuit pentru sprijinirea Institutului de sprijinire a orfanelor al 
comitatului Treiscaune, locuitori din Poian, printre care cei din familiile 
Opra, Bokor, Bandi. 

60.  Ziarul Szekely Nep, din 30 septembrie 1886, publică lista celor care au 
contribuit pentru sprijinirea Institutului de sprijinire a orfanelor al 
comitatului Treiscaune, locuitori din Brețcu, între care se regăseau și 
negustori români. 

61. În anul 1880, negustorul Manole Diamandi, din Braşov, publică proiectul 
amenajării unui lac în Băile Tuşnad (actualul lac Ciucaş), proiect ce va fi 
finalizat în anul 1894. 

62.  În 30 martie 1880, este înregistrată cererea numitului Vantsa Nika Istvan, 
din oraşul Sf. Gheorghe, pentru eliberarea unui paşaport. 

63.  Negustorul Tache Stănescu, din Braşov, în anul 1891, a construit o vilă şi 
mai multe amenajări edilitare, în staţiunea Băile Tuşnad. 

64. La sfârşitul secolului al XIX-lea, Ioan Muscă, din Ditrău, era mare 
proprietar de pământ, fiul său, Petru Muscă, era student la Facultatea de 
medicină din Cluj. 

65.  În Consemnarea membrilor Asociaţiunii din Despărţământul XXVI al 
Reghinului, din anul 1899, printre membri apare şi Ioan Maier, proprietar 
în Topliţa Română. 

66.  În 1907, s-a înfiinţat, în Tulgheş, Banca Industrială şi Comercială S.A. 
Din consiliul de administraţie făceau parte: Aurel Niculescu (director), 
Ioan Dobrean, Dumitru Dobrean, Grigore Trifu, iar din comisia de 
cenzori: Ioan Urziceanu, dr. Mihai Dobreanu şi Simion Reteşan. 

67.  În acelaşi an, s-a înfiinţat, în Tugheş, şi Banca Economică S.A., în 
conducerea căreia se aflau: Aurel Niedescu, Petru Dobreanu şi avocatul 
Mihai Dobrean. 

68.  În 26 august 1916, patru ofiţeri români adresează o scrisoare familiei 
Bogdan din Sf. Gheorghe, prin care mulţumeşte pentru ospitalitatea de 
care s-au bucurat cât timp au beneficiat de găzduire, după intrarea trupelor 
româneşti în Sf. Gheorghe, în 17 august 1916. 

69. În august 1916, după intrarea armatei române în judeţul Treiscaune, 
printre primarii desemnaţi să conducă destinele unor localităţi s-au aflat şi 
comercianţii Mihai Tărlugeanu în Breţcu şi Gheorghe Axente în Araci. 

70. Irimie Coveşan, proprietarul unei fabrici de spirt din Valea Crisşului, în 



 242 

1918 s-a aflat în proces pentru recuperarea bunurilor pierdute într-un 
incendiu. 

71.  Ioan Colan, membru al cunoscutei familii Colan din Araci, la începutul 
secolului al XX-lea, a fost comerciant în Sf. Gheorghe, iar după 1918, 
consilier local. 

72.  O prezenţă activă, la înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, au 
avut-o comercianţii români, din fostul jud. Treiscaune, în rândul cărora s-
au aflat: Alexandru Teculescu, Ioan Manole, Ioan Şerban din Covasna, 
Gheorghe Axente, Ilie Nema, Alexandru Brânduş din Araci, Ioan Iuga şi 
Gheorghe Mocanu din Dobârlău, Gheorghe Gociman şi Constantin 
Coltofeanu din Breţcu, Ilie Motoaşcă din Hăghig ş.a. 

 
                                                             *     *    * 
 

Favored by its geographic position of the former Sekler seats/counties in 
the inner curvature of the Carpathian Mountains, of the Romanian language  and 
of close human relationships established over the centuries with the Romanians 
from Moldova and the Romanian Country in south, the former Romanian 
merchants from Treiscune chairs, Ciuc and Odorhei lived usually in major cities 
and fairs known for their role in the conduct of trade relations with Romanians 
over the Carpathians: Targu Secuiesc, Breţcu, St. George, Tulgheş, Gheorghieni 
etc., and of course, in Brasov. To note that, even in those times, Brasov 
merchants contributed to the development of industry and tourism in Covasna 
and Harghita nowadays counties existing settlements, being among the most 
generous supporters of orthodox church, of schools in Romanian language and 
Romanian culture in southeastern Transylvania. 

 
Surse: Silviu Văcaru, Supuşi austrieci în Principatul Moldovei (1833-1835). 
Contribuţii, Iaşi, 2014; Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan, Violeta Pătrunjel, 
Românii din Covasna şi Harghita. Istorie. Biserică. Şcoală. Cultură, Editura 
„Grai Românesc”, Miercurea-Ciuc, 2003; Arhiva Centrului Ecleziatic de 
Documentare ”Mitropolit Nicolae Colan 
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ION CHEREJAN - POET ŞI TEATROLOG ÎN VREMURI DE 
RĂSTRIŞTE 

 
                                                 Dr. Virgil Pană - Târgu- Mureş 

 
Ion Chereji, cunoscut şi sub pseudonimul literar de Ion Cherejan, s-a născut 

la 26 septembrie 1918, în comuna Sanislău, judeţul Satu-Mare, într-o familie de 
ţărani. 

 Studiile primare le-a făcut la şcoala din sat, iar cele medii la Oradea. În 
1938, după bacalaureat, ca urmare a situaţiei materiale precare, s-a înscris la 
Seminarul Teologic Greco-catolic al Eparhiei de Oradea, pe care l-a absolvit în 
1942.  

După examenul de absolvire, s-a înscris la Facultatea de Filologie a 
Universităţii „Ferenc József” din Cluj. Pe perioada studiilor universitare, a fost, 
timp de trei ani, preşedinte al Societăţii studenţilor români din Cluj, avându-i 
printre colaboratorii apropiaţi pe Francisc Păcurariu186, Valentin Raus187, Gavril 
Scridon188, Tudor Bugnariu189 şi Raul Şorban190. 

 Ca preşedinte al studenţilor, a obţinut, prin intermediul Legaţiei române 
de la Budapesta, burse  în bani pentru studenţii români din Cluj şi a contribuit la 
înfiinţarea E.R.A.N.-ului (Editura Românească din Ardealul de Nord), care a 
publicat plachete şi volume de poezii ale unora dintre tinerii scriitori români din 
provincia cedată.  

În 1942, a fost numit profesor de limba română la Şcoala normală de băieţi 
din Oradea, instituţie care, la vremea respectivă, se afla într-o situaţie critică. 
Pentru a putea face faţă obligaţiilor profesionale, a fost nevoit să reînfiinţeze şi 
să organizeze biblioteca, pe care a dotat-o cu peste 6000 de volume, cu 
precădere de literatură română. Pe lângă activitatea didactică şi de colaborator 
de presă la publicaţiile româneşti, a înfiinţat Societatea de lectură „George. 
Coşbuc” a elevilor, în cadrul căreia a organizat şezători literare precum şi o serie 
de conferinţe publice la care au fost invitaţi Cezar Petrescu191, Vasile Netea192, 
Olga Caba193 ş.a. Totodată, a extins activitatea acestei societăţi prin punerea în 
scenă a unor piese de teatru de Alecsandri şi Caragiale, regia artistică fiind 
asigurată de către actorul  Szabó Ernö, pe atunci director al teatrului din Oradea. 

                                                
186 Francisc Păcurariu (1920-1998),prozator,eseist şi poet român.   
187Valentin Raus (1918-1994),prozator român. 
188 Gavril Scridon (1922-1996),critic si istoric literar. 
189 Tudor Bugnariu (1909-1988),sociolog şi publicist român. 
190 Raoul Șorban (1912-2006),critic de artă, pictor, scriitor, eseist şi memorialist român. 
191 Cezar Petrescu (1892-1961),romancier, nuvelist, traducător şi unul din cei mai de seamă 
gazetari din prima jumătate a veacului XX.  
192 Vasile Netea (1912-1989),scriitor şi istoric.  
193 Olga Caba (1913-1995),prozatoare şi poetă.  
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 Ca urmare a unor greutăţi familiale, şi-a cerut transferul la Carei, pentru a 
fi mai aproape de părinţi, unde a funcţionat ca profesor de limba şi literatura 
română la liceul „Vasile Lucaciu”.  

Paralel cu activitatea didactică, a luat parte activă la acţiunea de 
alfabetizare, a fost directorul ansamblului artistic de amatori din localitate şi 
redactorul-şef, timp de trei ani, al săptămânalului „Democratul”, înfiinţând şi 
editura acestei publicaţii în care a tipărit două volume antologice de poezie cu 
titlul Antologia primăverii, cu producţii lirice ale tinerilor scriitori194. A 
organizat şezători literare la Carei şi Satu-Mare, la care a invitat personalităţi ale 
vremii precum: Ovidiu Drimba195, Gheorghe Bulgăr196, Ion Caraion197, George 
Dan198, Ion Apostol Popescu199 ş.a.  

În noiembrie 1948 a fost transferat la Surduc, plasa Jibou, la o şcoală 
minieră, unde a profesat până în ianuarie 1949, când a fost chemat la Institutul 
de Artă Român din Cluj, la catedra de Istorie a teatrului, unde, deşi asistent, i s-a 
încredinţat susţinerea cursului de Istoria teatrului universal la anii I şi II, precum  
şi seminariile la anii III şi IV.  

După reorganizarea învăţământului teatral, a fost transferat, tot ca asistent, 
la secţia română a Institutului „Szentgyörgyi István”, din Cluj, unde i-a fost 
repartizată aceeaşi disciplină, în paralel cu profesorul Szabó Lajos, care ţinea 
cursuri de istoria teatrului universal, la secţia maghiară. Tot la Cluj, a fost 
avansat la gradul de lector universitar. În 1954, Institutul a fost mutat la Târgu-
Mureş. Aici, în condiţii cu totul noi, i-au fost repartizate cursurile de Istoria 
teatrului românesc şi de Limba şi literatura română. La 1 octombrie 1961, a fost 
avansat la gradul de conferenţiar universitar. Prin decretul Consiliului de Stat nr. 
494/26 VI 1969 semnat de Nicolae Ceauşescu, i se conferă „Ordinul Muncii 
clasa a III-a” cu prilejul celei de a XXV–a aniversări a eliberării României de 
sub dominaţia fascistă200, „în semn de preţuire pentru activitatea meritorie în 
domeniul instruirii şi educării studenţilor şi a contribuţiei aduse la dezvoltarea 
învăţământului şi culturii în patria noastră.” Timp de trei ani, 1972-1975, a fost 
şef al catedrei de Istoria teatrului, an în care, prin aplicarea unor noi 
reglementări organizatorice, catedra s-a  unit cu cea de artă dramatică, şef 
devenind un profesor titular la o disciplină de specialitate din domeniul actoriei. 
În 8 iulie 1972, printr-un decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, i se conferă Ordinul „Meritul cultural” clasa a III-a.201 Începând cu 

                                                
194 Antologia primăverii,versuri,ediţie îngrijită de Ion Cherejan, Carei, Editura „Prietenii 
artei”,1947,2 vol.(vezi şi Ana Cosma, Scriitori români mureşeni,Târgu-Mureş, 2000,p.32). 
195 Ovidiu Drimba (1919-), istoric literar. 
196 Gheorghe Bulgăr(1920-2002),renumit eminescolog,lingvist de mare ținută.  
197 Ion Caraion(1923-1986),poet,eseist şi critic literar.  
198 George Dan (1916-1972),poet şi traducător. 
199 Ion Apostol Popescu(192-1984),poet,folclorist şi istoric literar. 
200  Vezi şi „Scânteia”, 22 august 1969. 
201 „Steaua Roşie”,Târgu-Mureş,9iulie1972. 
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anul universitar 1978-1979, a fost promovat, prin concurs, în gradul didactic de 
profesor universitar. Între anii 1954-1980 a deţinut şi funcţia de prorector.  

A încetat din viaţă, pe neaşteptate, în duminica de 15 iunie 1986, după ce, 
cu o zi înainte, asistase, încă, la examenele de sfârşit de an. A trecut în veşnicie 
când, în mod sigur ar mai fi avut multe de spus şi de scris. Dispariţia sa i-a 
îndurerat, deopotrivă pe colegii săi şi pe toţi cei care l-au cunoscut.202 

Debutul literar al lui Ion Cherejan, care releva puterea de a înţelege şi de a 
iubi poezia, a avut loc în paginile revistei şcolare „Ţara visurilor noastre,” a 
liceului „Emanuil Gojdu” din Oradea, apărută la 1 Decembrie 1937 sub 
conducerea profesorului Augustin Cosma, cel care i-a încurajat în încercările lor 
literare şi pe Ion Şiugariu, Ovidiu Drimba, Gh. Bulgăre, Ion Maria Sereş ş.a.203. 
Paralel, a colaborat permanent cu „Universul literar” din Bucureşti, la rubricile  
intitulate Corespondenţa noastră şi De vorbă cu debutanţii, între anii 1939-
1940204. De remarcat este faptul că la cele două rubrici şi-au făcut ucenicia 
literară numeroşi tineri care băteau atunci la porţile consacrării ulterioare: 
Stelian Diaconescu (viitorul Ion Caraion), Radu Pătrăşcanu, Lucian Valea, 
Ştefan Augustin Doinaş, Ion Maria Sereş ş.a205.  

În timpul administraţiei maghiare (1940-1944),a devenit un colaborator 
statornic al paginilor literare ale publicaţiilor româneşti „Tribuna Ardealului” 

                                                
202„ Aria de cuprindere şi răsunetul muncii sale neobosite - scria despre el profesorul și 
colegul Oláh Tibor - întrec însă limitele strâmte ale unui curriculum vitae. Bun vorbitor la 
catedră, nespus de înţelegător cu studenţii, Ion Chereji îi învăţa să preţuiască la diapazon 
creator patrimoniul naţional şi universal al literaturii dramatice, sondând în profunzime 
tâlcul pieselor, pentru a-l putea reda-obiectiva cu o cât mai pronunţată eficienţă. În cronicile 
publicate, urmând cu punctuală regularitate traiectoria premierelor de la Târgu-Mureş-
indiferent dacă spectacolul glăsuia în limba lui Caragiale sau în aceea a lui Madách-punea 
în lumină de fiecare dată intenţii regizorale şi împliniri actoriceşti, dezghiocând frumuseţi 
ideatice formativ-educative din operele abordate. Cât despre omul Ion Chereji sincer şi 
blând, afabil, modest şi neşovăitor totuşi, el transmitea cu fiecare zâmbet, gest sau vorbă, o 
convingere intimă şi un mare adevăr: că omul este om în funcţie de omenia de care dă 
dovadă în orişice împrejurare; că a-ţi sluji poporul şi cultura, ţara înseamnă a te dărui total, 
fără urmă de reţinere, semenilor din care te-ai născut; că a aprecia limba şi cultura, tradiţiile 
neamurilor conlocuitoare, înseamnă a-ţi sluji neamul, ţara, patria, aceasta fiind una şi sfântă 
în unicitatea ei…” („Teatru”, octombrie 1986, p. 94). 
203 Publicistul Ioan Bulgar, scria în ziarul „Drapelul“ din 2 aprilie 1945 : „Totdeauna «Ţara 
visurilor noastre» a fost aceeaşi: dreaptă, umană, românească. Niciodată nu a alunecat. 
Acolo în revistă, s-a plâns, s-a dorit, dar mai ales s-a crezut mult. Au fost vremuri în care atât 
ne-a mai rămas. Şi elevii au crescut acolo aşa cum îi învăța profesorul“ 
(http://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Naţional Emanuil_Gojdu_din_Oradea). 
204 Nae Antonescu, Din presa sătmăreană de altădată, Ediţie îngrijită, note şi indici de Viorel 
Câmpean şi Marta Cordea, Ed. Citadela, Satu Mare, 2013, p.244.  
205 Nae Antonescu, Un poet din Carei. Ion Cherejan (1918-1986), în „Poesis”, Satu-Mare, nr. 
1-2,1999, p.23. 
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din Cluj206, fondată de prof. Emil Haţieganu, „Săptămâna” din Bistriţa, „Viaţa 
ilustrată”, o elegantă  revistă editată de episcopia ortodoxă a Clujului ş.a.  

Activitatea naţională s-a  putut exprima chiar şi în condiţii de aspră 
cenzură, la ea participând elemente intelectuale democratice fără deosebire de 
naţionalitate, printre care s-a numărat şi Ion Cherejan. Încă din  toamna anului 
1940, o parte a studenţimii române cu înclinaţii artistice se  aduna în atelierul 
pictorului Raul Şorban, din actuala stradă I.C. Brătianu nr. 26 din Cluj. Printre 
aceştia se aflau: Francisc Păcurariu, Vasile Moldovan, Romulus Hatos, 
Alexandru Anca, Valentin Raus, R. Ghircoiaşu, Tudor Bugnariu,Teofil Vescan, 
Korvin Sándor, Salamon László, Fekete Mihály, Emil Cornea ş.a.207.  

Pentru a-şi face mai mult simţită prezenţa în rândul tineretului studios, 
grupul  intelectualilor clujeni a încercat să înfiinţeze în mod legal asociaţii 
culturale şi sportive. După ce, în 1940, autorităţile maghiare le-a interzis 
înfiinţarea unui club sportiv, în 1941, tinerimea română găseşte modalitatea 
legală de a-şi înfiinţa o asociaţie de afirmare naţională folosind, în acest scop, 
statutele Societăţii greco-catolice Reuniunea Mariana a studenţilor din Cluj, cu 
sediul în strada Napoca nr. 6-8. Printre cei care au dat viaţă acestei instituţii s-a 
remarcat şi Ion Cherejan.208  

Referindu-se la poeziile de debut ale lui Ion Cherejan, Nae Antonescu 
remarcă apropierea acestuia de simbolismul minulescian aşa cum era observabil 
în poemul Cele şapte nave, în care registrul poetic al autorului Romanţelor.. este 
mai mult decât evident: ţărmuri de mare, pelerini visători, catarge albe, „o 
poezie primăvăratică, îmbibată de imagini florale (Cireşii albi)”209. Pe aceeaşi 
schemă simbolistă, remarcă cel amintit, este construit şi Poemul tânărului 
călător, în care abordarea orizonturilor necunoscute, dar mereu visate devine un 
leit-motiv în creaţiile sale de început ( „Adio! Mâine/ Porni-voi cu zâmbetul 
candid pe faţă/ Spre albe şi clare climate de vis.”). În acelaşi timp, sunt 
remarcate reala sensibilitate artistică, uşurinţa în versificaţie, latura muzicală a 
cuvintelor folosite şi siguranţa în potrivirea rimelor: „Când îmi bate noaptea cu 

                                                
206 Apare la 15 septembrie 1940, fiind unicul cotidian românesc autorizat în nordul 
Transilvaniei. A jucat un rol important în viaţa politică şi culturală românilor din această 
zonă. La început, redacţia, din care făceau parte Gheorghe V. Giurgiu, Iacob Tis (român din 
Valea Timocului, vorbitor de sârbă, germană si maghiară), alături de un grup de intelectuali 
români printre care Aurel Socol, Dinu Roman, I. Pintea ş.a se afla pe Bulevardul Eroilor, nr. 
36. (Gh. I. Bodea, L. Fodor, dr. L. Vajda, Cluj. Pagini de istorie revoluţionară 1848-1971, 
Cluj, 1971, p. 206); „De la primele numere – scria D. Micu – pagina a doua a Tribunei 
Ardealului a avut un nucleu de colaboratori statornici şi extrem de fecunzi: Virgil Şotropa, F. 
Păcurariu, Valentin Raus, Ştefan Căprariu, Ion Chereji (Ion Cherejan), Victor Ilieşiu, Ionel 
Bulboacă…” (D. Micu, Literatura română în Transilvania nordică, în „Steaua”, 8 august 
1978); în primele 1000 de numere ale „Tribunei Ardealului”, Ion Cherejan publicase 682 
poezii, 204 proze şi 65 eseuri ( vezi „Tribuna Ardealului”, 21 martie 1944). 
207  Gh. I. Bodea, L. Fodor, dr. L. Vajda, op. cit.  p. 207. 
208 Ibidem, p. 209. 
209 Nae Antonescu, Un poet din Carei. Ion Cherejan (1918-1986)… p.23. 



 247 

copita-n poartă / Şi-n pământ căţelul cu ochi ca de şofran, / Muşcă bezna densă, 
mârâind sopran / Când înalţii zarzări, voievozi pe zări / Scutur somn, petale, 
peste gloate, ţări / Şi armiile negre privind cerul de toartă”( Pelur), sau: 
„Dragostea…dragostea mea, / N-am sărutat-o nicicând pe pleoape. / N-am 
simţit-o nicicând, nici departe, nici aproape. / Şi am pierdut-o pentru totdeauna. 
/ Nu mai ştiu unde, nu mai ştiu unde…/ Poate în careva stea…/ Dragostea 
mea…dragostea mea”210. În stilul poetului rebel Artur Enăşescu (1889-1942), 
care intrase în conştiinţa opiniei publice prin două poezii, devenite ulterior unele 
dintre cele mai cunoscute şi tulburătoare romanţe:„Cruce albă de mesteacăn” şi 
„Riţa ţiganca”, Ion Cherejan îşi începea, astfel, una dintre cele mai frumoase 
poezii  de debut: „Olga-i ţiganca cea mai frumoasă, / Fecioară cu ochii de jar, / 
Regină pe ţara cea veche şi roasă…/ Femeie cu buzele roşii şi umeri de var / 
Buclele-i negre; zambile în noapte, /  Îi joacă pe sânii cei tari / Când vântul 
îngână a dorului şoapte / Şi-n cobză îi cântă ţiganii cobzari, / Olga-i uşoară ca 
fulgul… şi joacă”211.  

La sfârşitul anului 1941, apare, cu 15 poeme, în volumul colectiv Versuri 
din Transilvania nordică, ediţie îngrijită de Gheorghe Dăncuş, imprimată în 
1100 de exemplare în colecţia Grai şi suflet românesc212, care mai însuma 
creaţiile poetice a încă opt tineri: I. Bulboacă, Ştefan Căprariu, Teodor Ciceu, 
Victor Ilieşiu, Iosif Moruţan, Francisc Păcurariu, Valentin Raus şi Virgil 
Şotropa . 

Apărut la numai un an şi ceva de la dureroasa cedare teritorială, volumul 
reuşea să adune, între coperţile sale, alături de unele creaţii extraestetice şi 
câteva realizări artistice propriu zise, care aminteau despre poetica occidentală şi 
despre nivelul cultural european pe care Transilvania românească izbutise să-l 
atingă în cele două decenii interbelice. După ruptura de mediul cultural 
autohton, însă, spiritul ardelean românesc fusese detronat la un nivel cultural 
minor şi la un plan de spiritualitate depăşit, chiar mai mult decât  înainte de 
Unire213. O bună bucată de timp, doar calendarul rămăsese unicul eveniment 
literar al anului.214  

Scopul urmărit prin publicarea acestui volum, aşa cum scria şi Gheorghe 
Dăncuş, prefaţatorul său, nu era cel de ierarhizare a valorilor literare, ci unul de 
conservare a fiinţei naţionale215. În situaţia vidului cultural creat prin plecarea 
                                                
210 Poezie publicată în „Tribuna Ardealului” din 14 mai 1943. 
211 Nae Antonescu, Din presa sătmăreană de altădată…, p.245.  
212 “Grai şi suflet românesc” era, de fapt, pagina a II-a a “Tribunei Ardealului”, îmgrijită de 
Gheorghe Dăncuş, care, începând cu ianuarie 1941 până în 18 mai 1941, apărea numai 
duminica, apoi în fiecare zi. 
213 Radu Stanca, O antologie românească de pe alte meleaguri. „Versuri din Transilvania 
nordică”, în „Transilvania”, ianuarie 1942, p. 59-62. 
214 Victor Iancu, De la literatura majoră la literatura calendarelor, în „Luceafărul”,Sibiu, 
aprilie 1941, p.25. 
215 „ Pentru noi nu se punea problema estetismelor, ci problema necesităţilor: cea etnică. Şi 
cum există acea cunoscută lege naturală că necesitatea creează organul, trebuiau să iasă la 
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intelectualilor români, se căuta revigorarea transilvanismului românesc 
apelându-se la „studenţimea universitară şi elevii mai mărişori ai şcolilor 
secundare”, majoritatea începători, urmându-se dictonul lui I. Heliade 
Rădulescu: „Scrieţi băieţi, scrieţi…” În această conjunctură, „ în noua colecţie 
„Grai şi suflet românesc” – cea cu care acum pornim la drum – ţinându-se 
socoteală de realităţile românilor din Ungaria, se vor avea în vedere, în primul 
rând: trebuinţele şi unitatea graiului, trebuinţele şi unitatea sufletului, 
trebuinţele şi unitatea culturală”216.  

 Referindu-se la valoarea scrisului românesc ardelean, a poeziei, îndeosebi, 
din perioada administraţiei maghiare, Ion Agârbiceanu răspundea criticilor 
aduse versului românesc, învinuit că utiliza prea mult acelaşi motiv şi că puţine 
erau realizările demne de reţinut, care să aibă o valoare artistică superioară 
pentru a dăinui în timp. Apreciind că, o parte din aceste obiecţiuni, erau 
adevărate sub raport artistic, Agârbiceanu descoperea şi el că fenomenul 
spiritual, în situaţia în care, după 20 septembrie 1940, în Transilvania de Nord 
nu mai existau scriitori, poeţi şi publicişti, majoritatea fiind plecaţi de bună voie 
sau expulzaţi, era mai valoros decât cel artistic.217 În aceeaşi tonalitate se 
exprima şi Radu Stanca despre amintita Antologie, manifestându-şi, însă, 
încrederea în revigorarea vieţii culturale româneşti din Transilvania nord-
vestică, odată cu apariţia sa218. 
                                                                                                                                                   
iveală cei aşteptaţi. Aceasta există în adâncurile şi bunurile colective ale substanţei etnice. 
Dar, necesităţile, nu numai creează organele de care au trebuinţă ci şi pe cele amputate le 
refac. Amputarea cărturărească – plecarea cărturarilor – se va reface în virtutea pomenitei 
legi. La început modest, puţin câte puţin, până se va ajunge la împlinire” (Versuri din 
Transilvania nordică, Kolozsvár, 1941, p. VII).   
216Ibidem,p.XIX; “La cantonament-scria tânărul sublocotenent de transmisiuni Ioan Mureşan, 
consătean cu Ion Cherejan-citesc poezii despre Ardeal între care o consider foarte reuşită, 
una a lui S.(sic!) Cherejean. Mă gândesc când şi cum a reuşit atâta profunzime. De, el a avut 
calmul şi pacea necesară” (Ioan Gh. Mureşan,Jurnal de război,ediţie îngrijită de Ana 
Hancu,Târgu-Mureş,2014, Editura Ardealul, p. 35) 
217 „Şi ne gândim că dacă, cel puţin, cei aleşi, cu o educaţie culturală şi artistică superioară, 
sau cu o sensibilitate artistică reală, multe din aceste produse literare nu ating măsura, 
pentru mulţimea cea mare românească, fără pretenţii sau înţelegere de realizări înalte, înseşi 
sentimentele exprimate simplu în aceste produse literare constituie o hrană spirituală pe care 
o află necesară şi care e de mare folos, servindu-se necontenit în strâmtorile de azi ale 
naţiunii. Da, credem că viitorul nu va putea aduce scrisului românesc de azi învinuirea că nu 
e pus în slujba naţiunii. Dar cu mijloacele şi puterile celor de azi cum ieri s-a putut cu 
puterile celor de atunci.” Referindu-se, în acest context, la „Luceafărul” sibian, singura 
revistă literară a Ardealului cu apariţie regulată, Ion Agârbiceanu scria că „are şi meritul de a 
înfrăţi în scrisul românesc pe aceleaşi pagini-şi nu fără dificultăţi-pe purtătorii de condeiu de 
aici cu puţinii care ne-au mai rămas la aceeaşi datorie în Ardealul de Nord. În paginile 
Luceafărului s-au putut citi, din scrisul acestora, poezii de V. Şotropa, Iosif Moruţan, Ion 
Cherejan (I. Agârbiceanu, Scrisul în slujba naţiunii, în „Luceafărul,”octombrie 1943, p. 278). 
218 “Printr'o prea frustă schimbare de perspectivă printr`o prea brutală translaţiune de medii 
culturale şi printr`o prea gravă desţelenire a instituţiilor de cultură românească din Ardealul 
nordic, spiritul acestei regiuni fusese nevoit astfel să cadă de pe planul major al realizărilor 



 249 

Antologia apărea în situaţia în care, aşa cum remarca acelaşi Gheorghe 
Dăncuş: „…în Transilvania nordică, am rămas puţini intelectuali, cu modeste şi 
puţine posibilităţi de creaţie culturală. Masele populare cer slovă românească – 
erau obişnuiţi cu abundenţă – fără de care nu pot trăi, aşa cum nu pot trăi fără 
pâinea cea de toate zilele. Literatura sau, mai bine zis, încercările literare (e 
vorba de compoziţiile personale) au fost şi vor rămâne nelipsite din această 
pagină. Tinerii – aceştia sunt majoritatea colaboratorilor – cei mai mulţi au 
înclinaţii şi posibilităţi, îndeosebi în faza iniţială a începuturilor, să se manifeste 
în acest domeniu. Fenomenul este natural şi necesar. Dar cum majoritatea 
cititorilor sunt imensele mase ţărăneşti, trebuie şi pe plan literar să ne gândim 
la dorurile şi trebuinţele lor. Literatura pe care ei o cetesc este fie cea scrisă 
potrivit gusturilor, trebuinţelor şi nivelului lor de înţelegere, fie literatura 
populară”.219   

Referindu-se la tânărul poet Ion Cherejan, amintitul Radu Stanca îi 
prevedea o  neîndoielnică carieră literară:  „Cel de- al treilea poet, Ion Cherejan 
– scria acesta –aduce în tonalităţile interioare ale lucrărilor sale spiritul biblic 
spre care preocupările-i extraliterare l-au îndreptat, în special cel sesizat cu 
fineţe în minunata «Cântare a cântărilor», cum este de pildă în versurile  
«Frumoasă eşti iubita mea, frumoasă eşti / Ca porumbiţa albă a vechilor 
poveşti” din poemul întitulat «Fata Transilvaniei »220. Sunt uneori în versurile 
d-lui Cherejan şi inegalităţi, dar entuziasmul care le cuprinde poartă în el multă 
căldură şi mai ales multă pasiune literară. Printr-o mai atentă supraveghere a 
intensităţii lăuntrice, versurile d-lui Cherejan, au toate şansele să izbutească în 
realizări de cea mai bună calitate”221. 

                                                                                                                                                   
culturale pe planul insuficient al manifestărilor jurnalistice sau, cel mult, calendaristice. 
Apariţia câtorva volume sporadice, cu aspect costeliv, a câtorva modeste reviste de familie 
sau a unui cotidian timid, marcau această tragică denivelare cu un ton, îmbietor mai mult la 
melancolii decât la nădejdi sau la certitudini. Evident că în atari condiţii antologia pe care o 
prezentăm aici, umple dintr'odată un gol profund resimţit şi ne obligă la constatarea plină de 
consecinţe îmbucurătoare a trăiniciei simţului valorilor din sufletul românesc şi a temeiniciei 
cu care acest spirit tinde să iasă la lumina pe care a văzut-o odată, chiar şi atunci când este-
prin evenimente-obligat la inhibiţiuni. Căci, fără îndoială este îmbucurător a constata cum 
fundamentele culturale ale stăpânirii româneşti şi zările intelectuale pe care le-a deschis au 
fost totuşi mai puternice decât sinuozităţile momentului istoric, rodind chiar şi într'un pământ 
nefertilizat de supravegherea atentă a autorităţii culturale. Tot mai des ne parvin semne ale 
restabilirii nivelului cultural din trecut, tot mai frecvente sunt biruinţele literare ale 
cercurilor culturale din Ardealul de Nord, iar ultima dintre acestea-Antologia (s.n.) despre 
care însemnăm aici-le încunună pe celelalte printr'o eclatantă dovadă a gustului ales, a 
spiritului modern şi a simţului critic care au patronat apariţia ei /…/. Desigur, nu poate fi 
vorba încă despre o realizare cu sorţi de perenitate literară. Dar pentru ceea ce vrem noi să 
semnalăm, antologia dela Cluj poate fi considerată ca primul pas, făcut cu curaj spre atari 
realizări” (Radu Stanca, loc. cit., p. 61). 
219 „Luceafărul”, serie nouă, I, nr. 1, octombrie 1945, p. 255. 
220 Poezia este publicată în „Luceafărul”,serie nouă, februarie 1943,p.56. 
221 Radu Stanca, loc.cit, p.60. 
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Despre voluminoasa (200 pagini) antologie a lui Dăncuş, foarte puţin 
cunoscută azi, prin care Transilvania rănită, “ruptă-n două după hotărârea 
câtorva căpetenii fasciste se pregătea să-şi vindece prin poezie rănile 
proaspete”222 se pronunţa, la 40 de ani de la apariţie şi Ion Oarcăşu, care aprecia 
că: „Versurile, fireşte, sunt inegale. Multe s-au născut dintr-o criză trecătoare 
de conştiinţă, ivindu-se, firave, ca nişte flori pretimpurii, când afară bântuia 
urgia războiului. Un clopot de sticlă imens ferea parcă inimile de contactul 
dureros cu istoria degradată. Cei nouă poeţi, tineri ca vârstă în majoritatea lor, 
erau cu toţii «flămânzi de cer», «însetaţi de veşnicie», fiinţe mistuite de patima 
absolutului dar şi patriarhale. Elementele poeziei lor miroseau a ţărână 
autohtonă, dar o ţărână peste care plutea, alături de aburi adevăraţi, şi duhul 
speculaţiei livreşti. Din când în când se ivea câte un vers memorabil, care mai 
păstrează şi astăzi, ca o scoică veche, murmurul mării /…/ «Cu degete subţiri 
cântat-am pe albe viorile vântului / Şi-n palme culcat-am sărutul pământului» 
(Ion Cherejan, În căutarea visului). 

Tot dramaturgul, poetul, eseistul şi regizorul de teatru care a fost Radu 
Stanca, în finalul prezentării sale, scria că: “un aspect pe care însă nu l-am 
întâlnit decât rar in toată culegerea şi pe a cărui lipsă suntem nevoiţi să o 
remarcăm, este aspectul social, caracteristic poeziei ardelene din timpuri de 
bejenie. Acest aspect îşi va face desigur loc cu timpul în preocupările literare 
ale celor ce astăzi înmuguresc primele rânduri. El este pe cât de fecund, pe atât 
de necesar. Pentru exemplificări, trecutul ne stă oricând la îndemână. 
Exceptând însă această ultimă şi neînsemnată observaţie, notăm aici încă o 
dată, pentru cei ce au avut iniţiativa acestei Antologii şi pentru cei ce au 
colaborat la ea, cuvintele noastre de laudă”. 

Lipsa invocată de Radu Stanca, care, la vremea respectivă, trăia şi îşi 
desfăşura activitatea la Sibiu,  este lămurită de Dumitru  Micu, istoric şi critic 
literar, un bun cunoscător al literaturii interbelice transilvănene, care afirma că 
„în condiţiile de cenzură barbară, era absolut cu neputinţă să răzbată la lumină 
vreun gând, cât de inofensiv, în care căutătorii de noduri în papură – şi erau o  
legiune – ar fi putut identifica aluzii neconvenabile stăpânirii. Intenţia de a 
publica Decebal către popor a fost plătită de Gheorghe Dăncuş, redactorul 
cultural al Tribunei Ardealului, cu un an de închisoare (într-un penitenciar din 
Budapesta – n a). Poeziile în tonalitate elegiacă erau, de multe ori, împiedicate 
să apară. Arborarea tristeţii era taxată ca act subversiv.223”    

Volumul de versuri este amintit şi de Victor Iancu într-un articol din 
„Luceafărul” prin care face o analiză a scrisului românesc nord-transilvănean 
din primii ani ai administraţiei maghiare. „În domeniul propriu-zis literar – scria 
cel amintit – trebuie să remarcăm, în primul rând, iniţiativele ziarului «Tribuna 
Ardealului» dela Cluj, unicul cotidian românesc din Transilvania. Încă de la 
                                                
222 Ion Oarcăşu, Poezia-lacrimă a pământului, în „Tribuna”, 11 februarie 1982. 
223 Dumitru Micu, Recitind pagini vechi: poezia din Nordul Transilvaniei între anii 1940-
1944, în „Viaţa Românească”, iulie 1981, p.56. 
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începutul apariţiei sale, «Tribuna Ardealului» a rezervat o pagină 
preocupărilor literare intitulată «Graiu şi suflet românesc» /…/. În colecţia 
acestui ziar au apărut câteva cărţi, dintre care ţinem să amintim cu deosebire 
cele două volume de antologie literară. Primul a apărut încă la începutul anului 
1941 cuprinzând o culegere din versurile a nouă poeţi transilvăneni /…/. 
Desigur este foarte greu de stabilit o judecată estetică despre versurile acestor 
poeţi /…/. Pe cei mai mulţi aici i-am întâlnit pentru prima dată sau cel mult în 
pagina literară a «Tribunei Ardealului». Numai domnii Victor Ilieşiu şi Ion 
Cherejan ne erau cunoscuţi de mai înainte, dar nici versurile d-lor nu au atins 
acel grad al maturităţii care îngăduie criticei o sentinţă cu pretenţii de 
durabilitate /…/ D-l Ion Cherejan are imagini sugestive şi bogate, cât şi o 
abundenţă lexicală apreciabilă, secondate de un pronunţat simţ pentru ritm şi 
muzicalitate în genere. Dar, poezia sa este încă nebuloasă, încât d-sa trebuie să 
tindă spre mai multă cristalizare.”224  

În anul 1943, cu sprijin E.R.A.N., Ion Cherejan îşi publică singurul său 
volum de versuri intitulat  Plecare în cântec, care cuprinde 39 de poeme, 
majoritatea apărute anterior în pagina literară a „Tribunei Ardealului”225. Despre 
această apariţie, contemporanul său, poetul Victor Ilieşiu, scria că „reprezintă un 
punct luminos în constelaţia nord-transilvăneană. Căci, în ultimii ani şi mai 
bine de strădanie culturală, aportul dlui Ion Cherejan este fecund şi 
semnificativ. A fost remarcat ca un subtil poet, de-o rară delicateţe. Dispune de 
o mare doză de pătrundere în miezul lucrurilor. Lumea poetică a sa este 
variată”226.  

Prin Dionis Fărcaşiu, Iosif Moruţan şi Ion Cherejan, aprecia D. Micu, 
poezia nord-ardeleană depăşea orizontul semănătorist, trecând în 
neosimbolismul autohtonizat, în tradiţionalismul interbelic. Cei amintiţi foloseau 
versul liber, operau, adesea, nu cu simple reprezentări, ci cu imagini, 
întrebuinţând sugestia, comunicând stări psihice necristalizate, fluide, cultivând  
nuanţa. Cea mai acuzat simbolistă este producţia lirică a lui Ion Cherejan 
„Plecând în cântec”, prin care, acest poet, scria exegetul amintit, „ancorează 
într-un simbolism eterat, expurgat de toate reziduurile decadente proprii 
curentului la începuturile sale, într-un simbolism filtrat nu numai prin toţi acei 
corifei francezi şi belgieni ai săi care au reuşit să-l academizeze, dar şi prin toţi 
simboliştii români, cuminţi sau cuminţiţi, mai ales, prin cei din a doua şi a treia 
promoţie (Adrian Maniu, Camil Baltazar, Radu Boureanu), şi de asemenea prin 
neosimboliştii din deceniul al patrulea, ardeleni, mulţi dintre ei (Ştefan Baciu, 

                                                
224 Victor Iancu, Scrisul din Ardealul de Nord, în „Luceafărul”,februarie 1943, p. 46-47; vezi 
şi I. Agârbiceanu, Scrisul în slujba naţiunii, în „Luceafărul”,octombrie 1943, p. 278-283.  
225 Ion Cherejan, Plecare în cântec. Versuri, editor prof. Emil Haţieganu, Editura E.R.A.N., 
Kolozsvár-Cluj, 1943, 60 pag.; „Această carte-se scrie pe ultima pagină-s-a tipărit în Editura 
Românească din Ardealul de Nord, sub îngrijirea şi răspunderea lui Gheorghe Russu în 
„Tipografia Naţională” Kolozsvár-Cluj, str.Deák Ferenc 36. Anul 1943”. 
226 „Tribuna Ardealului”, 29 iunie 1943. 
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Vlaicu Bârna, Teofil Bugnariu, Olga Caba etc.), luaţi, probabil, ca modele 
imediate; sau într-un simbolism, în fine, efeminat, languros, plângăcios, dulceag 
şi serafic”227. 

Simbolismul transilvănean, nu numai prin sursele de inspiraţie, satul 
românesc, dar şi prin conţinutul sufletesc, se integrează aproape perfect, după 
părerea lui V. Iancu, în aria semănătorismului lui Iorga, care idealiza satul 
patriarhal în opoziţie cu oraşul, „viciat” de civilizaţie. Poetul îşi iubea ţăranii din 
satul natal, îi evoca idilic alături de fata transilvană, modele sentimentale 
invocate în şezătorile literare interbelice. Din acest punct de vedere, poemele lui 
Ion Cherejan pot fi, foarte bine şi cu mult succes, alăturate celor care erau 
găzduite în paginile „Semănătorului”. Ceea ce îl deosebea pe autorul „Plecării 
în cântec” de semănătorişti, ca şi de tradiţionalişti, era tehnica versificaţiei, prin 
folosirea versului liber modern, prin elocvenţă lejeră etc. Aerul maladiv care 
emană din poeziile şi poemele sale  în proză, specific simboliştilor începând cu 
Ştefan Petică şi sfârşind cu Ion Minulescu, făceau din Ion Cherejan principalul 
exponent al simbolismului ardelean din epoca respectivă. În ciuda situaţiei în 
care se afla Transilvania la vremea plăsmuirilor literare ale lui Ion Cherejan, 
tonalitatea versurilor din poeziile Rugăciunea oierilor şi Răvaş tinerilor poeţi, 
exprimă, într-o manieră metaforică şi curajoasă, jalea provinciei dezrădăcinate şi 
speranţa ca slujitorii condeiului „să cioplească peste veacuri icoana de vis a 
Ardealului”228. 

Citind întreaga sa producţie lirică, scrisul lui Ion Cherejan degajă, 
incontestabil, un suflet de poet. „Un suflet de poet căruia îi lipseşte – după 
părerea lui D. Micu – o educaţie artistică în măsură să-i valorifice satisfăcător 
resursele de sensibilitate. Când sensibileria nu devoră sentimentul, autorul 
Plecării în cântec realizează acorduri cu adevărat lirice”.229 

Despre  volumul de versuri apărut în 1943, amintitul Nae Antonescu afirma 
că poezia lui Ion Cherejan „se circumscrie unei stări de suflet legată de 
perioada tinereţii sale romantice, mare iubitor de muzică, încrezător în mesajul 
liric sfârşit  odată cu maturitatea lui intelectuală”.230 În poeziile sale îşi fac loc 
influenţele argheziene (Rugă, Binecuvântare, Strofe pentru suflet, Rugă pentru 
moarte ş.a), cele romantice cu nelinişti existenţiale acute, cu orizonturi 
neprecizate, cu veşnice interogaţii ale destinului, cu finaluri echivoce. Peste 
toate, sentimentul iubirii devine copleşitor şi melancolia dureroasă (Spre ţara 
visului, Singur cerul, Strofe pentru steaua mică, Stofe pentru lună, Cine ştie…, 
Când ai plecat, Poem trist, Prietenă ş.a.). 

Deşi muzele poeziei l-au mai inspirat, dar cu mai puţină intensitate, şi după 
evenimentul din 1943, totuşi destinul său literar a evoluat spre un mecenat 
                                                
227 Dumitru Micu, Recitind pagini vechi: poezia din Nordul Transilvaniei între anii 1940-
1944, în „Viaţa Românească”, iulie 1981, p.56-58;  
228 Idem. 
229 Idem. 
230 Nae Antonescu, Din presa sătmăreană de altă dată…, p. 245. 



 253 

artistic, spre un jurnalism efemer, dar, de care se leagă apariţiile unei gazete, a 
unei edituri şi a unei reviste literare, la fel de pasagere, date fiind condiţiile 
politice vitrege din România de după Al Doilea Război Mondial. 

Prima dintre cele două enumerate este gazeta săptămânală „Democratul” 
din Carei (1946-1947), cu redacţii la Cluj şi Bucureşti, care a reuşit să strângă în 
jurul ei  pe foştii săi prieteni şi colaboratori ai „Tribunei Ardealului”: Ovidiu 
Drimba, Iosif Moruţan, Valentin Raus, Ion Apostol Popescu ş.a. În scurt timp, în 
jurul redacţiei ia fiinţă o casă de editură numită „Prietenii artei”, condusă de Ion 
Cherejan, cu scopul de a publica creaţiile literare ale scriitorilor tineri: poezii, 
proză, critică literară. Din cauza dificultăţilor materiale, editura s-a limitat doar 
la două volume. Primul intitulat Antologia primăverii, apărut în martie 1947, 
cuprindea producţiile literare ale poeţilor:Ion Apostol Popescu, V. Copilu-
Cheatră, Francisc Păcurariu, Dumitru C. Micu, Ion Cherejan, A.E. Baconski, 
Iosif Moruţan, Stelian Segarcea ş.a. Al doilea volum, apărut în aprilie acelaşi an, 
purta numele de Ţara lui Dragoş-Vodă şi aparţinea lui Stelian Segarcea.  

Săptămânalul „Democratul”  a declanşat o adevărată efervescenţă literară la 
Carei, care, impulsionată de Ion Cherejan, lua proporţii deranjante pentru noua 
orientare proletcultistă care se prefigura. După fondarea editurii, apare, în iunie 
1947, revista literară bilunară „Prietenii artei”, cu redacţia în locuinţa 
directorului ei de pe strada Proletarilor nr.7. Articolul program al acesteia, 
intitulat Invitaţie, semnat de Cherejan, era un adevărat manifest pentru libertatea 
de gândire, prin cele două numere ale sale, revista „ devenind o martiră a 
scrisului beletristic românesc, ultima citadelă asediată de forţele întunericului 
/…/, o icoană a credinţei literare de viitor”231. 

Referindu-se la producţia sa literară, părerea lui Nae Antonescu era că, în 
câmpul poeziei româneşti, Ion Cherejan „a rămas o frumoasă promisiune lirică 
încremenită în debutul recunoscut, cu reale perspective de viitor”232.  

Apropierea de teatru l-a îndepărtat de realizările literare propriu-zise, poate 
şi pentru că nu a dorit să se înregimenteze în rândul poeţilor de curte, apostoli ai 
regimului pro-comunist, sau, poate a simţit că adevărata sa vocaţie  se va împlini 
sub semnul Thaliei. 

 
 
 

Nae Antonescu, Din presa sătmăreană de altădată, Ediţie îngrijită, note şi indici de Viorel 
Câmpean şi Marta Cordea, Ed. Citadela, Satu Mare, 2013, p.244. Ana Cosma, Scriitori români 
mureşeni, Dicţionar bibliografic, Târgu-Mureş, 200, p. 31-32. 
    
Referinţe: 
 Nae Antonescu,Un poet din Carei: Ioan Cherejan (1918-1986), în „Poesis”, nr. 
3-4 (martie-aprilie 1999), p. 23. 

                                                
231 Ibidem, p.251. 
232 Nae Antonescu, Un poet din Carei. Ion Cherejan (1918-1986), în „Poesis”,Satu-Mare, nr. 1-2, 1999, p.23.  
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George Vulturescu, Ioan Cherejan, în „Poesis”, nr. 1-2 (ianuarie-februarie 
1999), p.24 
     Ion Hangiu, Dicţionarul presei literare româneşti (1790-1990), Bucureşti, 
1996, Editura Fundaţiei Culturale Române, p. 344 
     Nae Antonescu, Tradiţii publicistice careiene, în „Agora”, Carei, mai 1990 
(număr inaugural).  
    Ion Hangiu, Dicţionar al presei literare româneşti (1790-1982), Bucureşti, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987, p. 247 
   Gheorghe Bărbulescu, Cronicar de aleasă omenie, în „Steaua Roşie”, Târgu-
Mureş, 5 iulie 1986. 
   Ion Oarcăşu, Poezia-lacrimă a pământului, în „Tribuna”, 11 februarie 1982, 
p. 2. 
   Dumitru Micu,Recitind pagini vechi:poezia din Nordul Transilvaniei între 
anii 1940-1944, în „Vaţa Românească”, iulie 1981, p. 56-62. 
   Dumitru Micu, Literatura română în Transilvania nordică (1940-1944), în 
„Steaua”, august 1978, p. 12-15. 
   Domokos Samuel, A román irodalom magyar bibliográfiája (Bibliografia 
maghiară a literaturii române), vol. II (1961-1970), Bucureşti, 1978, Editura 
Kriterion, p. 125, 526, 529, 571, 634, 657, 745. 
   Ion Oarcăşu, Restituire, în „Tribuna, 23 august 1973, p. 4. 
Pagini de istorie revoluţionară 1848-1971 (Oameni, fapte, locuri), Cluj, 1971, p. 
297-320. 

*    *    * 
 

Le professeur Ion Chereji, également connu sous le pseudonyme de Ioan 
Cherejan, est né le 26 septembre 1918, dans la commune Sanislău, département 
de Satu Mare.  

Enseignement primaire rendus à l'école dans le village et l`education 
secondaire à Oradea. En 1938, après le lycée, il entra au Séminaire théologique 
gréco-catholique d`Éparchie d'Oradea, où il a obtenu le diplômé en 1942. Après 
l'examen d'obtention du diplôme, il s'inscrivit à la faculté de philologie de 
l'Université « Ferenc József » de Cluj. Au cours des études universitaires, a été, 
pendant trois ans, le Président de la „Société des étudiants roumains de Cluj”, 
avec des collaborateurs proches y compris: Francisc Păcurariu, Valentin Raus, 
Gavril Scridon, Tudor Bugnariu et Raul Şorban. Comme le Président des 
étudiants, il a obtenu, par le Haut-Commissariat Roumain à Budapest, de 
bourses pour les étudiants roumains de Cluj et a contribué à la mise en place de 
la  E.R.A.N. (maison d'édition Editura Românească din Ardealul de Nord), qui a 
publié des brochures et des livres de poèmes de quelques-uns des jeunes 
écrivains roumains de la province cédée. Ion Cherejan a été l'un d'entre eux. Ses 
premières productions poétiques ont vu la lumière dans une anthologie publiée 
en 1941, puis dans un volume personnel paru en 1943.  

En 1942, il est nommé professeur de langue roumaine à l'école pour 
garçons à Oradea. En plus d`activité d'enseigner et  de collaborateur aux 
publications de presse roumaines, il a fondé la „Société de lecture des élèves 
George Cosbuc”, par laquelle  a organisé des rencontres littéraires et une série 
de conférences publiques à lesquelles ont été invité Cezar Petrescu, Vasile 
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Netea, Olga Caba etc.  En même temps, cette société a étendu ses activités par la 
mise en scène de pièces de théâtre d`Alecsandri et Caragiale, sous la direction 
artistique de Szabó Ernö, acteur, puis directeur du théâtre à Oradea. À la suite de 
difficultés familiales, il a demandé d`être  transférer à Carei pour se rapprocher 
de ses parents, où il a travaillé comme professeur de langue et littérature 
roumaine au lycée "Vasile Lucaciu". A côté de   son activité d'enseignement, il a 
participé activement à l'action d'alphabétisation, a été directeur artistique de 
l'ensemble d`amateurs de localité et le rédacteur en chef, pendant trois ans, du 
journal " Le démocrate". Il a  établi aussi l`édition de cette publication  dans 
laquelle a  imprimé deux volumes d`anthologie de poésie avec des productions 
lyriques de jeunes écrivains. Il a organisé des soirées littéraires à Satu Mare et 
Carei, dans lesquelles  il a invité des personnalités de l'époque tels que : Ovidiu 
Drimba, Gheorghe Bulgăr, Ion Caraion, George Dan, Ion Apostol Popescu et 
autres. En novembre 1948, il a été transféré à Surduc-Jibou, à une école de 
mines, où il a travaillé jusqu'en janvier 1949, quand il fut appelé à l'Institut d'Art 
de Cluj, Département d'histoire du théâtre universel, où, cependant, il est 
asssistant universitaire  enseignant le cours d'histoire du théâtre universel aux 
années I et II, ainsi que les séminaires au III et IV. Parallèlement à son activité 
académique, il a soutenu les examens de différence, complétant ainsi ses études 
universitaires à travers l'examen d'autorisation en 1950.  

Après la réorganisation de l'enseignement théâtral, il a été transféré à la 
section roumaine de l'Institut « Szentgyörgyi István », Cluj-Napoca, étant promu 
au grade de maître de conférences. En 1954, l'Institut a été transféré  à Târgu-
Mureş. Ici, dans des conditions totalement nouvelles, ont lui été attribués des 
cours de théâtre roumain et l'histoire de la langue et littérature roumaine. Le 1er 
octobre 1961, il est promu au grade de professeur agrégé. Pendant trois ans, 
1972-1975, il a été chef du Département d'histoire du théâtre, à partir de l'année 
scolaire 1978-1979, après l'appui de la thèse, est promue par concours, au grade 
de professeur universitaire de théâtre. Entre les années 1954-1980 il y a été vice-
recteur.  
Il est mort subitement dimanche 15 juin 1986 
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PETRU VULCAN – REPREZENTANT DE SEAMĂ A VIEŢII 
CULTURALE DIN DOBROGEA  

 
                                                                 Conf. univ. dr. Ştefan Vodă - Constanţa 

 

 
 

     Cunoaşterea vieţii culturale din spaţiul dobrogean, după anul 1878, ca parte a 
patrimoniului spiritual naţional, este posibilă numai prin evidenţierea eforturilor 
depuse de o seamă de intelectuali care au înţeles că, după revenirea acestei 
provincii în componenţa statului român, odată cu integrarea sa politico-
economică, era imperativ necesară şi integrarea în planul vieţii spirituale. Unul 
dintre intelectualii care au înţeles imperativele timpului şi au militat pentru 
atingerea acestui deziderat a fost Petru Vulcan. În lucrarea de faţă, ne propunem 
să scoatem în evidenţă locul şi rolul său în viaţa culturală a Dobrogei, având în 
vedere bogata sa activitate desfăşurată pe multiple planuri cu multă râvnă, 
pasiune şi talent. El a fost publicist, poet, romancier, memorialist, dramaturg, 
iniţiator de publicaţii ocazionale, dar şi de reviste cu apariţie îndelungată, 
animator al vieţii culturale constănţene.233 
     În anul 1936, revista ,,ROMÂNIA DE LA MARE” publica un articol în 
care, printre altele, menţiona: ,,Acel ce va scrie, cândva, istoria culturală a 
Dobrogei, nu va putea trece cu uşurinţă peste numele şi opera lui Petru 
Vulcan...”234 Cunoscând eforturile depuse de el pentru propagarea culturii 
române, considerăm că se cuvine a-i face cunoscută personalitatea şi în afara 
spaţiului dobrogean, situându-l alături de ceilalţi reprezentanţi de valoare ai 
spiritualităţii româneşti. 

                                                
233 Detalii în:  Alex Pindean, Petru Vulcan – animator al vieţii spirituale din Dobrogea, în: ROMÂNIA DE LA 
MARE, nr. 2, 1992, p.16. 
234 Idem, p. 17. 
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     Petru Vulcan face parte din acea pleiadă de tineri aromâni din Macedonia 
istorică, pe care părinţii lor i-au trimis să studieze în ţara noastră cu gândul ca la 
întoarcere să se constituie în îndrumători valoroşi, necesari neamului românesc 
din Balcani, în mijlocul căruia au văzut lumina zilei.235 Printre cei care, după 
terminarea studiilor, nu s-a mai întors în locurile natale, a fost şi Petru Vulcan ( 
pe numele său adevărat – Petru Ghinu ). 
     În însemnările sale intitulate ,,Biografia mea”, el relatează principalele epi-
soade din viaţa sa, menţionând că s-a născut în anul 1869 în Târnovo – Vilae-
tului Monastir (provincia otomană Macedonia).236 Alte surse indică anul 1866 ca 
an al naşterii sale, conform unui certificat otoman de identitate.237  Rămânând 
orfan de ambii părinţi din primii săi ani de viaţă, a intrat în grija mătuşii sale 
(sora tatălui) până la vârsta de 11 ani, când a absolvit primele patru clase 
primare în limba greacă, deoarece doar în anul 1880 au luat fiinţă instituţii de 
cultură naţională în Monastir, când s-a întemeiat acolo şi primul liceu românesc. 
     După absolvirea şcolii primare, a fost găzduit, o vreme, de către o altă 
mătuşă, stabilită la Hinova, lângă Turnu-Severin, care dorea să-i dea o 
,,instrucţie românească”. Într-o carte poştală, din ianuarie 1880, el îşi anunţa 
sosirea la această mătuşă, mulţumindu-i pentru intenţia de a-l primi şi instrui în 
,,limba natală”. A fost prima dată când scria cuiva semnând Petru Vulcan în loc 
de Petru Ghinu, (numele de familie al tatălui său). Despre această schimbare de 
nume, el a scris: ,,N-am făcut acest lucru nici cu premeditare, nici sub povaţa 
cuiva, ci instantaneu, mi s-a fixat în minte VULCAN, parcă l-aş fi prins din 
sborul vremii eterne şi de aici încolo nu l-am mai slăbit; trebuia trudă, trebuia 
răbdare, trebuia muncă, încredere în sine având şi voinţă ca să-l fixez, să-l fac 
cunoscut în ţară, în Macedonia, pe care am părăsit-o şi unde nimeni nu ştia de 
existenţa unei familii ,,Vulcan”, cum şi la fraţii din Ardeal, ale căror ziare, 
reviste şi almanahuri, am colaborat zeci de ani .......... Cu porecla aleasă de 
mine am urmat liceul Carol I din Craiova, pe care l-am absolvit în anul 1893, 
când am luat şi bacalaureatul în litere şi ştiinţe.”238 Mai departe, el menţionează 
că a susţinut examenul pentru anul I la drept. Din alte surse, aflăm că Petru 
Vulcan a urmat cursurile Facultăţii de Litere şi Filozofie a Universităţii din 
Bucureşti, dar fără a le finaliza.239 
     În anul 1897, Petru Vulcan se stabileşte definitiv în Constanţa, unde-şi va 
câştiga existenţa ca funcţionar la Prefectură, până la sfârşitul vieţii (4 febr. 
1922). Consecvent crezului său, alimentat de voinţă, încredere şi multă trudă, pe 
lângă îndeplinirea obligaţiilor în calitate de funcţionar, s-a implicat cu o dăruire 
exemplară în activitatea culturală. 

                                                
235 Ibidem. 
236 Detalii în: A. Lăpuşan, Şt. Lăpuşan, Constanţa. Memoria oraşului, vol. I. Editura ,,Muntenia”, Constanţa, 
1997, p. 279. 
237 E. Puiu., Istoria literaturii din Dobrogea, Ex Ponto, Constanţa , 2005, p.149. 
238 A. Lăpuşan, Şt. Lăpuşan, Op. cit. p.279. 
239 www.biblioteca.ct.ro./personalitati_dobrogene/petru_vulcan.htm. 
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     Cu ocazia dezvelirii plăcii comemorative în memoria lui Petru Vulcan, în 28 
iunie 1936, Gh.L. Dumitru – preşedintele  Curţii de Apel din Constanţa, 
iniţiatorul acestei manifestări, afirma: ,,Petru Vulcan a venit în ţară de mic copil, 
după glasul sângelui, având ca tovarăş sărăcia şi fiind cu sufletul luminat de 
flacăra sublimă a voinţei de a pătrunde spre luminişurile vieţii prin muncă şi 
strădanie”.240 
     Chiar dacă la început viaţa nu i-a fost lipsită de griji, ci mai degrabă însoţită 
de sărăcie şi nevoi materiale, Petru Vulcan a trudit cu râvnă şi tenacitate pentru a 
contribui la îmbogăţirea zestrei spirituale din provincia ce se eliberase de sub 
stăpânire otomană cu doar două decenii în urmă. 
     După anul 1878, în Dobrogea a început să prindă viaţă o vastă operă culturală 
prin eforturile unor intelectuali entuziaşti, care au pus bazele unor publicaţii, ca 
mijloc de informare şi de exprimare a unor opinii şi iniţiative pentru 
impulsionarea unor demersuri necesare în noile condiţii socio-politice şi 
culturale. Este cunoscut faptul că, în perioada dominaţiei otomane, au existat 
interdicţii drastice privind viaţa spirituală a băştinaşilor, printre care şi aceea de 
a avea publicaţii proprii. Conform unor surse, nerespectarea interdicţiilor impuse 
era aspru pedepsită de către autorităţile timpului. ( ,,Prin firman, era pedepsită 
cu moartea persoana asupra căreia se găsea o publicaţie sau un document 
multiplicat”).241  
     Apariţia celei dintâi publicaţii dobrogene – STEAUA DOBROGEI, la 
Tulcea, în anul 1879, a constituit un imbold pentru apariţia altor publicaţii, ce au 
îmbogăţit zestrea culturală de care au beneficiat nu numai locuitorii din zonă, ci 
şi românii trăitori în celelalte provincii. 
     Petru Vulcan a înţeles rolul deosebit de important al cărţilor şi publicaţiilor în 
viaţa societăţii. În anul 1897, el înfiinţează Cercul literar ,,Ovidiu”, al cărui scop 
era : ,,...de a ridica nivelul cultural în Constanţa şi în toată Dobrogea..., prin 
înfiinţarea unei biblioteci universale..., de la izvoarele căreia se pot adăpa toţi 
cei prezenţi şi viitori...” 242  Se preconiza susţinerea de conferinţe în  scopul 
popularizării ştiinţei, de asemenea fondarea unei şcoli pentru adulţi şi înfiinţarea 
unei reviste literare. 
     Acest Cerc literar a avut un rol decisiv în formarea unui climat adecvat 
pentru evoluţia vieţii literare din Dobrogea ,,... ca prim pas în acţiunea 
înaintaşilor de a apropia locuitorii de la Pontul Euxin de universul cărţii...” 243 
Cercul era condus de un consiliu permanent în frunte cu Petru Vulcan, ajutat de 
doi vicepreşedinţi, doi secretari, doi bibliotecari şi un comitet de control. 
     Prestigiul şi calitatea activităţilor desfăşurate în cadrul Cercului au fost 
benefic influenţate de către numeroşi intelectuali ai vremii, desemnaţi ca 
membri de onoare. Printre aceştia s-au numărat: I.P.S.S. Iosif Gheorghian – 
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mitropolit primat al Ungro-Vlahiei, I.P.S.S. Ghenadie – fost mitropolit al Ungro-
Vlahiei, Spiru Haret – ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, I.L. Caragiale 
(scriitor şi dramaturg), Ion Calinderu – membru al Academiei Române, Vasile 
Urechia – profesor universitar, Luca Ionescu – prefectul judeţului, Al. Caranfil, 
Zoe Sturdza, C. Stoianovici şi alte personalităţi de seamă ale timpului. 
Preşedintele de onoare al Cercului a fost savantul Grigore Tocilescu, legat 
sufleteşte de Dobrogea datorită amplelor cercetări arheologice efectuate în 
această zonă.244  
     Cel de al doilea preşedinte de onoare al Cercului literar  ,,Ovidiu” a fost I. L. 
Caragiale. În răspunsul dat la scrisoarea prin care i se propunea să facă parte din 
conducerea Cercului literar, marele dramaturg îşi exprima satisfacţia de a primi 
acea invitaţie, ce venea ,,... din partea unor tineri confraţi talentaţi şi însufleţiţi 
de dragostea literaturii naţionale...”, asigurându-i pe aceştia că: ,,...după 
mijloacele mele, nu voiu pregeta să dau concursul meu pentru propăşirea bunei 
şi folositoarei instituţiuni de cultură românească pe care aţi înfiinţat-o în noua 
Tomi.”245  
     Aceste cuvinte de apreciere ale lui I.L. Caragiale au fost urmate, după cum 
promisese, de participări directe la activităţile Cercului literar. A ţinut o serie de 
conferinţe pe diverse teme, bucurându-se de o largă audienţă din partea 
constănţenilor. Rolul benefic pe care renumitul dramaturg l-a avut în cadrul 
Cercului literar ,,Ovidiu” s-a făcut simţit prin creşterea prestigiului Cercului şi 
sporirea interesului publicului participant la diversele manifestări.  
     Fascinat de talentul oratoric al dramaturgului, Petru Vulcan remarca: 
,,Caragiale – meşter în ale condeiului, e şi mai mare meşter în ale vorbirii.”246 
În semn de admiraţie, i-a dedicat câteva versuri, din care cităm : 
              ,,Maestre, printre-admiratorii 
                Ce-avură parte să te-asculte, 
                Şi eu avui noroc în lume 
                Să aflu de la tine multe. 
 
                Şi, prin furtunile vieţii, 
                A tale sfaturi îmi răsar, 
                Cum s-ar ivi prin ceaţa mării,  
                 La port – lumina unui far.” 247 
     În cadrul Cercului literar ,,Ovidiu”, Petru Vulcan a ţinut numeroase conferin-
ţe pe diverse teme, printre care o menţionăm pe cea: ,, Despre naşterea lui Iisus. 
Legendele asupra acestui eveniment, concepţiunile filosofice, precum şi 
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serbarea Crăciunului la toate popoarele creştine”248. Conferinţa a fost primită 
cu deosebit interes de către auditoriu. Conform relatărilor din presa de atunci, la 
serata respectivă, autorul conferinţei s-a simţit impresionat de cuvintele de 
apreciere din partea participanţilor, dintre care unul a rostit, plin de entuziasm: 
,,... Păi bine , nene, la aşa ceva, aş fi în stare să vin în toate serile... .”249  
     Printre obiectivele majore ale Cercului literar ,,Ovidiu” a fost şi fondarea 
unei biblioteci publice, pentru care s-a întocmit o listă de subscripţii şi s-au făcut 
apeluri pentru donarea de cărţi. După eforturi constante, s-a reuşit ca, la 8 sept. 
1898, să se inaugureze prima bibliotecă publică din Dobrogea. Această iniţiativă 
a fost sprijinită şi de I.L. Caragiale, care a donat acestei biblioteci o parte din 
volumele operelor sale.250 
     Cu ocazia inaugurării bibliotecii, Petru Vulcan declara că aceasta: ,, ... să fie 
dziua evocatoare de lumină şi progres pentru neamul românesc din 
Dobrogea”251. 
     Încrezător în faptul că dezideratele Cercului literar prind viaţă, Petru Vulcan 
exprima plin de optimism: ,, Când toţi cetăţenii se vor pătrunde de însemnătatea 
ideii pentru concretizarea căreia luptă Cercul literar ,,Ovidiu”, apoi vom 
ajunge să avem şi noi în Dobrogea o fundaţie culturală naţională, după urma 
fundaţiei ,,Carol I” din capitală”.252 
     La numai o săptămână de la inaugurarea bibliotecii, la 15 sept. 1898, a apărut 
prima revistă literară din Dobrogea - ,,Ovidiu”, al cărei fondator şi animator 
permanent a fost Petru Vulcan. Pe paarcursul anilor, ea a devenit publicaţia cu 
cel mai mare răsunet, fiind ,,...reprezentantul cultural cel mai de nădejde al 
Dobrogei în viaţa spirituală a ţării”253. În primul număr al revistei ,,Ovidiu”, 
Petru Vulcan a publicat articolul ,,Cuvântul de acasă”, în care afirma: 
,,Înţelegem greutatea sarcinei ce ne-am luat de a face să apară prima revistă 
literară dobrogeană - ,,Ovidiu”, în noua Tomis, dar şi motivele cari ne-au 
hotărât la aceasta au fost destul de puternice. Întâi, e o râvnă legitimă pentru 
noi românii de a vedea înflorind artele şi literatura, alături de comerţ şi 
industrie. Al doilea, e dorinţa dragostei noastre către ţară de a contribui, în 
marginile puterilor şi mijloacelor noastre, la întărirea românismului...Apoi, mai 
e şi mulţumirea sufletească de a putea contribui şi noi măcar cu o pietricică la 
înălţarea edificiului culturii naţionale.”254 
     Materialele valoroase publicate în paginile revistei i-au imprimat acesteia un 
prestigiu deosebit. Astfel, Grigore Tocilescu şi-a publicat periodic o parte din 
rezultatele cercetărilor sale arheologice întreprinse în Dobrogea; tânărul geograf 
M. D. Ionescu s-a impus atenţiei prin studiile privind geografia Dobrogei. În 

                                                
248 A. Lăpuşan, Presă şi teatru în Dobrogea....., p. 129. 
249 Idem, p. 15. 
250 E. Puiu, Scriitori şi reviste..., p. 15. 
251 A. Lăpuşan, Presă şi teatru ....., p. 41-42 
252 C. Cioroiu, op. cit., p. 16. 
253 Enache Puiu, op. cit., p. 190. 
254 A.Lăpuşan, Presă şi teatru...,p. 40-41. 



 263 

paginile revistei, au publicat şi istoricii: E. Nemis, E. Fotino ş.a. Petru Vulcan a 
publicat un studiu interesant intitulat ,,Psihologia amorului”.255 
     Dintre scriitorii dobrogeni care au colaborat la revista ,, Ovidiu” pot fi 
amintiţi : Al. Simionescu, Eleonora P. Nour, C. P. Demetrescu, I. N. Roman, 
Panait Cerna ş.a., iar dintre colaboratorii din alte zone pot fi menţionaţi: D. 
Nanu, G. Murnu, G. Tutoveanu, Florian Becescu, N. Mihăilescu – Nigrim, Dem. 
D. Stoenescu ş.a.256  
      Revista a cultivat o literatură în care s-a făcut simţită o pluritate de tendinţe, 
lucrările în proză vând o tematică preponderent semănătoristă. Prin intermediul 
acestei publicaţii, cititorii au beneficiat şi de traduceri din literaturile: turcă, 
arabă, greacă şi armeană, prin care se urmărea: ,,...să se aducă un serviciu 
literaturii noastre”.257  
     Încă de la primele sale numere, revista ,,Ovidiu” a avut abonaţi la Bucureşti, 
Oradea, Craiova, Focşani, Brăila, Câmpulung – Muscel, Putna etc. Între 
revistele ,,Ovidiu” din Constanţa şi  ,,Familia” din Oradea, s-au cristalizat, în 
timp, legături de colaborare reciprocă. Surse bibliografice menţionează faptul că, 
în mai multe numere ale revistei constănţene au fost publicate o serie de 
informaţii din Oradea, sub semnătura lui Iosif  Vulcan. 
     În 25 oct. 1899, revista ,,Familia” a publicat un reportaj, semnat de Iosif 
Vulcan, care descria călătoria sa la Constanţa astfel: ,,Până seara, cu trăsura şi 
pe jos, visitarăm aproape tot ce este mai interesant şi mai vrednic de văzut, 
conduşi de confratele nostru, d-l Petru Vulcan, originar din Macedonia, iar 
acum, în funcţiune la Prefectura de acolo”.258  
     Impresionat de cele văzute, autorul reportajului menţionează că poziţia 
Constanţei la malul mării îi dă oraşului: ,,... o însemnătate mare pentru 
România”, în el aflându-se  ,,... multe clădiri noi, reclamate de trebuinţele 
administrative, culturale şi militare, case particulare de toată frumuseţea şi 
oteluri elegante ... Amicul nostru Petru Vulcan ne-a condus în localul cercului 
litrar ,,Ovidiu”, unde se află totodată şi Biblioteca tinerimei române”259.  
     Legăturile de amiciţie dintre cei doi redactori ai revistelor ,,Ovidiu” şi 
,,Familia” s-au menţinut şi s-au amplificat în decursul anilor, aceste legături 
datorându-se şi unor idealuri comune. Se poate remarca şi o similitudine în 
planul temelor abordate şi a scopurilor urmărite de cele două publicaţii, care 
vizau răspândirea culturii şi promovarea în rândul cititorilor a interesului pentru 
cultura naţională. 
     Modelul cultural al lui Iosif Vulcan – neobosit purtător al făcliei culturii 
române şi al emancipării neamului românesc – a fost metaforic exprimat la 
debutul revistei ,,Familia” prin cuvintele: ,,Cu drag deschidem coloanele foaiei 
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noastre...”, precizând fără echivoc scopul urmărit: ,,Voiesc să dau în mâna 
publicului o foaie cu care dânsul să se poată făli”.260  
     În mod similar, în primul număr al revistei ,,Ovidiu”, Petru Vulcan semna 
articolul ,,Cuvânt de acasă”, în care exprima dorinţa: ,,... de a putea contribui... 
la înălţarea edificiului culturii naţionale... şi la întărirea românismului”.261  
     În opinia unor cercetători: ,,... revista ,,Familia” a preluat din alte reviste 
masiv şi a propus cititorilor săi modele literare, modele de limbă... ; din revista 
,,Familia” s-au preluat multe lucruri în celelalte reviste româneşti”.262 
     Între cele două reviste la care ne referim, au existat frecvente colaborări, ele 
având  orientări similare, deziderate apropiate, doar abordările tematice au purtat 
amprente zonale specifice. Ele au avut un aport consistent în evoluţia culturii 
române, alături de alte publicaţii ale vremii, ca repere importante la temelia 
vieţii spirituale din ţara noastră. După cum remarca Constantin Mălinaş, ,, ... 
există o cultură românească mare, definită, dar îşi are diversităţile ei 
provinciale, zonale, contribuţiile de culoare cu care vine o parte sau alta, în 
care trăiesc români”.263 
     Despre legăturile lui Petru Vulcan cu un alt ardelean de seamă, aflăm din 
revista ,,ROMÂNIA DE LA MARE” (serie nouă), în care sunt reproduse 
fragmente din ,,Jurnalul inedit”, în care Petru Vulcan descrie vizitele lui Badea 
Cârţan la Constanţa. Iată o relatare în acest sens: ,,Vizitele regulate ale lui Badea 
Gh. Cârţan la mine în Constanţa încep în anul 1902. În fiecare zi de Paşte, 
începând din anul amintit, e musafirul meu...”. La plecare, musafirul primea în 
dar cărţi şi  ,,... toate numerele revistelor ce ne veneau prin schimb la revista 
,,Ovidiu”. Le încărca în saci şi le lua să le răspândească în bibliotecile fondate 
de el”.264 
     Cunoscându-i pasiunea şi bogata activitate de răspândire a culturii în popor şi 
din dorinţa de a-l face cunoscut şi în afara graniţelor ţării, Petru Vulcan a 
publicat în revista ,,Ovidiu” (nr. 3, oct. 1898) o scrisoare de recomandare către 
românii din Macedonia, în care afirma, printre altele, că Gheorghe Cârţan: ,,... 
ne-a dus faima numelui de român în toată Europa... .Cârţan este profetul 
neamului său...”.265  
      Revista ,,Ovidiu” a avut un caracter deschis, în sensul că a reuşit treptat să-şi 
lărgească cercul de colaboratori din domenii diferite, dând la lumină noi şi noi 
nume. Pe parcursul mai mltor ani, publicaţia constănţeană a avut legături strânse 
cu mai multe reviste, precum: ,,Revista literară”, ,,Convorbiri literare”, 
,,Literatorul” ş.a., cu care făcea schimb de numere, reuşind astfel să-şi 
îmbogăţească şi să-şi diversifice aria tematică. 
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     Varietatea temelor abordate se datora şi faptului că materialele erau editate de 
un cerc de intelectuali cu un orizont ideologic eterogen şi cu tendinţe diverse în 
alegerea subiectelor tratate. În cadrul revistei ,,Ovidiu”, a existat preocuparea de 
a tipări producţii populare, culese din toată ţara, reuşind astfel să se imprime cu 
claritate şi siguranţă orientarea spre valorificarea unor astfel de creaţii , destinate 
unui cerc larg de cititori. Prin această orientare, publicaţia constănţeană se 
apropie de curentul literar al semănătorismului, care avea ca deziderate funda-
mentale ,,... ridicarea ruralilor prin cultură, în ochii claselor de sus şi desăvâr-
şirea unităţii naţionale a statului”.266 Este cunoscut faptul că aspecte legate de 
,,culturalizarea maselor” sunt abordate şi în cadrul curentului poporanist, fapt 
menţionat de  către Duiliu Zamfirescu în discursul său de recepţie, în care ,, ... 
pune semnul egalităţii între poporanism şi tematica rurală”.267  
     Multe din materialele publicate în paginile revistei ,,Ovidiu” conţin elemente 
apropiate de cele două orientări literare la care ne-am referit, iar Petru Vulcan 
este considerat un adept al semănătorismului dobrogean.268  
     Cercul literar ,,Ovidiu”, împreună cu revista ,,Ovidiu” au însemnat o 
adevărată renaştere culturală, care şi-a propus să racordeze Dobrogea la cultura 
naţională, obiectivele ei find consemnate într-un ,,Apel către toţi românii din 
Dobrogea şi din ţară”.269 Un rol decisiv în îndeplinirea obiectivelor propuse l-
au avut numeroşii colaboratori care s-au implicat activ în această îndrăzneaţă 
mişcare culturală. O colaborare fructuoasă a existat între Petru  Vulcan  şi C. P. 
Demetrescu – actor, poet şi ziarist, care întemeiase primul cerc dramatic 
românesc în Constanţa, cerc ce va fuziona, în cele din urmă, cu cercul literar 
,,Ovidiu”, în cadrul căruia C. P. Demetrescu a îndeplinit, un timp, funcţia de 
secretar literar. El a interpretat rolul principal din piesa ,,Duelul”, scrisă de Petru 
Vulcan, piesă a cărei premieră a avut loc în 22 martie 1898, bucurându-se de un 
succes deosebit.270  
     În cele 88 de numere ale sale (între 15 sept. 1898 şi 30 iulie, 1910), revista  
,,Ovidiu” a avut mulţi colaboratori literari, cu o bogată contribuţie la 
îmbogăţirea continuă a temelor abordate şi la ridicarea prestigiului publicaţiei, 
coordonate de Petru Vulcan. Ca o confirmare a meritelor sale, lui i s-a 
încredinţat funcţia de director literar al publicaţiei bucureştene ,,Revista 
poporului”, fondată în 1893 de Al. Spiru, proprietar al acesteia. În paginile 
acestei reviste, se regăsesc multe din condeiele lansate de Petru Vulcan la revista 
,,Ovidiu”.271 
     Pe lângă bogata sa activitate de publicist, Petru Vulcan a avut o contibuţie 
importantă în istoria literară din spaţiul dobrogean. Talentul său prolific, 
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considerat minor de către unii critici, s-a concretizat în mai multe volume de 
poezii: ,,Zori”, ,,Rolana”, ,,Pontice”, ,,Lilice de la Pind” ş.a., în romanele: 
,,Dragomir”, ,,Armâna”, ,,Liliana”, ,,Fecioara”, precum şi în alte lucrări în 
proză (,,Anecdote şi snoave”), note de călătorie ( ,,Tropeum Traiani” şi 
,,Constantinopolul Semilunei”), lucrarea autobiografică ,,Icoane din viaţă”, în 
care este descrisă perioada dintre anii 1880-1900 ş.a.. A scris şi piesele: 
,,Duelul” şi  ,,Asasinarea lui Ştefan Mihăileanu”.272 
     Ca poet, Petru Vulcan a fost un liric intimist, iar în proză – adept al 
semănătorismului. În versurile sale, este evidentă influenţa unor poeţi consacraţi 
(Al. Vlahuţă, G. Coşbuc, Alecu Russo, sau Tr. Demetrescu). Predomină poeziile 
pe teme erotice, precum şi versurile dedicate mării, iar altele sunt de natură 
psihologică, fiind legate de diferite evenimente familiale (căsătoria, pierderea 
părinţilor etc.).273 Ca semănătorist, Petru Vulcan idealizează viaţa de la ţară în 
opoziţie cu cea de la oraş. El evocă lupta elementului românesc sud-dunărean 
împotriva tendinţelor de deznaţionalizare, dar îşi idealizează în mod exagerat 
eroii, atât sub aspect moral, cât şi fizic.274 Mândru de originea sa, Petru Vulcan 
face o succintă prezentare a romanului ,,Armâna”, explicând că motivul elabo-
rării acestuia a fost dorinţa de a dovedi existenţa aromânilor în Balcani, descri-
indu-i cu luptele naţionale, moravurile, obiceiurile şi virtuţile lor ostăşeşti.275  
     Petru Vulcan, alături de colaboratorii săi de la revista ,,Ovidiu”, a receptat şi 
redat cu obiectivitate aspecte ale realităţii din acea vreme, adoptând atitudini 
dezaprobatoare faţă de unele nedreptăţi ce aveau loc. Semnificativă în acest sens 
este reacţia energică în favoarea lui I. L.Caragiale în procesul acestuia cu 
C.A.Ionescu Caion, cel care-l acuza pe nedrept pe marele dramaturg de plagiere 
a dramei ,,Năpasta”.  (Se întâmpla înainte de plecarea lui Caragiale la Berlin). 
     În paginile revistei ,,Ovidiu”, a fost iniţiată o campanie de susţinere a 
adevărului, în care un rol important l-a avut Petru Vulcan, care în cadrul unei 
rubrici denumite senificativ ,,Uriaşi şi pitici”, el a semnat un articol cu 
pseudonimul Vulpe, alcătuit din alăturarea silabelor iniţiale ale numelui şi 
prenumelui: Vul- (can) Pe- (tru), articol în care propunea să se facă: ,,o anchetă 
minuţioasă şi nepărtinitoare, în interesul cinstei literaturii naţionale”. 276 
     Alte articole din revista ,,Ovidiu” se referă la pledoaria lui B. Şt. Delavrancea 
şi contrbuţia acestuia la câştigarea procesului de către I.L.Caragiale. La proces, 
Delavrancea a afirmat că: „ ..... s-a încercat cu probe materiale, să zguduie şi să 
distrugă o fală naţională.”277 În ziua procesului amintit, un grup de constănţeni, 
în frunte cu Petru Vulcan a adresat o telegramă de felicitare lui I.L.Caragiale, cu 
următorul conţinut: ,,Lumina a învins întunericul. Triumful tău este şi al 
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273 E. Puiu, Istoria literaturii din Dobrogea... p. 143-144. 
274 Idem, p. 146. 
275 Cristina Marinescu, Gigi Drăghici, Petru Vulcan şi aromânii, în revista ,,Ovidiu”, în: ROMÂNIA DE LA 
MARE, nr. 2,1992.  p. 19. 
276 E. Puiu, Istoria literaturii ... ,  p. 18. 
277 Istoria literaturii române III, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1973, p. 318. 
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neamului român.Procesul de azi a confirmat strălucirea talentului calomniat. 
Dobrogea, prin noi, te salută. Să trăieşti, trăiască justiţia română!”278  
     Deşi a avut o existenţă relativ îndelungată, revista ,,Ovidiu” nu a beneficiat 
de un sprijin financiar din partea autorităţilor din acea vreme. A apelat mai mult 
la sprijinul cititorilor şi al colaboratorilor, deoarece, după cum remarca Petru 
Vulcan: ,,... cei mari sunt prea mult ocupaţi cu mărirea persoanei şi n-au vreme 
niciodată să se gândească la mărirea neamului”.279  
     În anul 1900, Petru Vulcan, împreună cu dr. Tascu Sanda, T.G. Dabo şi 
Nicolae Tacit au elaborat şi tipărit, la tipografia ,,Aurora” din Constanţa, un 
ALMANAH MACEDO-ROMÂN (cuprinzând 160 de pagini), care, din punct 
de vedere cronologic, reprezintă prima publicaţie de acest gen din Dobrogea. 
Subintitulat ,,Pentru ştiinţă, literatură şi cultura poporului macedo-român”, 
rostul acestei lucrări a fost să contribuie la luminarea fraţilor aromâni din ţările 
balcanice. Ultimele sale numere au fost tipărite la Bucureşti.280 Tot lui Petru 
Vulcan i se datorează şi ,,ALBUMUL NAŢIONAL AL DOBROGEI”  
(1866-1877 – 1906), editat la Tipografia Regală din Bucureşti, cu ocazia 
jubileului de 40 de ani de domnie a regelui Carol I.281 

      
     Petru Vulcan şi-a concentrat eforturile sale creatoare, cu precădere, în 
domeniul publicisticii într-o perioadă în care aveau loc imixtiuni ale autorităţilor 
în publicaţiile existente la acea vreme. În acel context, după cum remarca L. 
Stoica: ,, ... nu trebuie să ne mire precaritatea stilistică şi morală a celor care se 
încumetau a lua condeiul în Dobrogea spre a face ziaristică, care să nu fie pe 
placul mai marilor zilei – cu puteri discreţionare asupra presei în această parte 
a ţării până spre sfârşitul primului deceniu al veacului nostru ...”282 
                                                
278 E. Puiu, op. cit. p. 20. 
279 Idem, p. 190. 
280 A. Lăpuşan, Şt. Lăpuşan, op. cit. p. 44. 
281 Justin Tomboz, Petru Vulcan. Profiluri, în: Analele Dobrogei, serie nouă, 1995, nr. 1, p. 73. 
282 L. Stoica, Lumea lui Gutenberg la Constanţa în vremea lui Sarry, în: ROMÂNIA DE LA MARE, nr. 2, 1992, 
p. 38. 
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     Înţelegând corect condiţiile social-politice în care îşi desfăşurau activitatea 
publicaţiile vremii, Petru Vulcan scria, în anul 1905: ,, În trecut gazetăria în 
Dobrogea n-a fost îmbrăţişată de dragul unor principii, ci ca o armă cu care 
cineva îşi croia drum spre o slujbă mai grasă.”283 
     Ca publicist receptiv la realităţile vremii, Petru Vulcan relata evenimentele la 
care era prezent, surprinzând detalii pline de semnificaţii. O asemenea relatare se 
referă la evenimentul petrecut la 1 iunie 1914 – vizita ţarului Nicolae al II-lea şi 
a Augustei sale Familii la Constanţa şi primirea făcută de Regele Carol I, Regina 
Elisabeta şi toată Familia noastră Regală. Este redată atmosfera de la acest 
eveniment memorabil, cu detalii picante de la întâlnirea celor doi suverani, care 
a fost: ,, ... o sărbătoare cum nu s-a mai văzut la Constanţa”.284  
     După cum se menţiona într-o publicaţie a vremii (,,Dobrogea nouă”), în 
această parte a ţării nu exista o asociere a jurnaliştilor, care să promoveze 
principii adecvate menirii pe care ar trebui să o aibă orice publicaţie şi anume: ,, 
... să fie o emanaţie a păsurilor, dorinţelor şi a idealurilor ce izvorăsc din 
întregul neam, ... să fie un străjer, care veşnic să vegheze şi ori de câte ori vede 
vreun pericol real, să dea alarma şi să-l înlăture”.285 În acest sens, Petru Vulcan 
a avut o iniţiativă lăudabilă; el inserează într-o publicaţie efemeră, din 1916 – 
,,Gazeta României” - , un apel în care sunt expuse motivele necesităţii 
organizării la Constanţa a unui sindicat al presei.286   
     Cu puţin timp înainte de intrarea României în primul război mondial, Petru 
Vulcan a iniţiat prima Asociaţie a Ziariştilor Constănţeni, în cadrul căreia se 
promova o campanie în favoarea Dobrogei româneşti. Datorită strânselor 
legături de colaborare cu Iosif Vulcan – fondatorul revistei ,,Familia” din 
Oradea, Petru Vulcan a beneficiat de informaţii preţioase despre frământările şi 
mişcările social-politice ale românilor din Transilvania, pe care le făcea 
cunoscute constănţenilor prin intermediul publicaţiilor la care colabora. 
     Petru Vulcan nu a încetat să scrie, să afirme ideile şi valorile româneşti, 
credincios înaltelor idealuri ale neamului său. A avut bucuria de a vedea o 
Românie întregită după primul război mondial. S-a stins din viaţă la 5 febr. 
1922, în oraşul pe care l-a iubit şi l-a slujit cu credinţă. 
     Reluându-se iniţiativa lui Petru Vulcan legată de prima Asociaţie a Ziariştilor 
Constănţeni, la 5 mai 1922, s-a constituit Uniunea Ziariştilor Dobrogeni, iar în 
ianuarie 1933, se pun bazele Sindicatului Presei din Constanţa, care  ,, a 
constituit un sprijin real pentru presa din acest spaţiu cultural-istoric, ca mijloc 
de formare a mentalităţilor în spiritul exigenţelor civilizaţiei moderne în rândul 
populaţiei tot mai receptive la cunoaştere şi instruire”.287  
     Datorită strădaniilor sale pentru promovarea culturii în interesul românilor, 
nu numai din spaţiul dobrogean, ci şi din alte zone, Petru Vulcan rămâne o 
                                                
283 Ibidem 
284 Detalii în: Cuget liber, Anul XXIII, nr. 6757 , 10 sept. 2012, p. 11. 
285 L. Stoica, op. cit., p. 39. 
286 Ibidem. 
287 L. Stoica, ROMÂNIA DE LA MARE,nr. 2, 1992, Constanţa, p. 26. 
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personalitate marcantă în dezvoltarea vieţii noastre literare. Evocându-i 
personalitatea şi prodigioasa sa activitate, desfăşurată în oraşul de la malul 
mării, în cadrul unei festivităţi din anul 1936, primarul Constanţei – Horea 
Grigorescu il numea pe Petru Vulcan: ,,...un pion de seamă al neamului şi un 
cetăţean de cinstire al oraşului. Ne mândrim că a fost al nostru şi că a constituit 
pentru generaţiile viitoare o îndrumare şi un exemplu.”288  
     Cu ocazia dezvelirii plăcii comemorative dedicată lui Petru Vulcan, 
Constantin Sarry a ţinut o alocuţiune în versuri, prin care subliniază dăinuirea lui 
Petru Vulcan în memoria colectivă, deşi mulţi dintre politicienii vremii l-au 
invidiat sau blamat. În finalul acesteia autorul afirmă: 
          ,, ... Câţi dintr-înşii mai există, fie chiar şi-n amintire, 
                Toţi dorm somn de hahalere prin uitate cimitire, 
                Pe când tu, Petrache dragă, tu continui să trăieşti 
                Şi în inimile noastre şi în slăvile cereşti.”289 
      
     Sunt cuvinte simple, dar pline de semnificaţii, din care se degajă ideea de 
perenitate a scrierilor lui Petru Vulcan, ca emanaţie a unui talent incontestabil şi 
a unui fin observator al realităţilor vremii. În revista ,,Farul”, din 16 aprilie, 
1933, publicistul I.T.Vladimir scria că: ,,Petru Vulcan a însemnat pentru 
Dobrogea ceea ce a însemnat un Heliade şi Asachi pentru Muntenia şi Moldova. 
Petru Vulcan trebuie considerat pionierul literaurii şi culturii româneşti în 
Dobrogea... El a adus scrisul românesc pe aceste meleaguri, el ne-a dat cea 
dintâi revistă literară dobrogeană - ,,Ovidiu”, în paginile căreia stă păstrată o 
comoară de simţire românească.”290  
     Petru Vulcan a rămas în memoria locuitorilor de la malul mării ca figură 
emblematică a vieţii culturale româneşti, alături de alte personalităţi de seamă 
ale timpului.Pentru cinstirea  memoriei sale, Asociaţia Cultural-Istorică 
Dobrogeană a iniţiat dezvelirea, la 23 noiembrie 1992, a unei plăci memoriale.291 
Biblioteca Judeţeană ,,I.N.Roman” din Constanţa a organizat periodic o serie de 
manifestări ştiinţifice dedicate personalităţii acestuia, iar publicaţiile locale i-au 
acordat spaţii generoase, publicând aspecte semnificative din viaţa şi activitatea 
lui Petru Vulcan. 
     Consecvent principiilor şi convingerilor sale şi datorită eforturilor sale 
stăruitoare, Petru Vulcan poate fi considerat un militant activ pentru reabilitarea 
jurnalisticii, pentru o presă din al cărei program să fie excluse ,, ... polemica 
militantă şi atacurile violente dintre adversari ...”.292  
El a avut o contribuţie semnificativă la dezvoltarea vieţii culturale din spaţiul 
dobrogean şi conectarea acesteia la valorile spirituale de pe întreg cuprinsul ţării, 
                                                
288 A. Lăpuşan, Şt. Lăpuşan, op. cit. p. 278. 
289 Telegraf, 6-7 martie, 2004, p. 8. 
290 Paula Tudor, Petru Vulcan – omul din spatele străzii, în: Cuget liber, Anul XXIII, nr. 6757, 10 sept. 2012, p. 
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291 Detalii în: ROMÂNIA DE LA MARE, nr. 2, Constanţa, 1992, p. 20-21. 
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ocupând astfel locul cuvenit în rândul personalităţilor reprezentative ale culturii 
române. 

*** 
 

     Petru Vulcan was a remarcable representative of the cultural reality in 
Dobrogea. He laied the fundantions of the first literary review – ,, Ovidiu” and 
he founded the first public library in Constantza. 
     Petru Vulcan had a lot of relations with the other Romanian editors, 
especially with Iosif Vulcan – editor of the review ,,Familia” from Oradea. 
     In addition to his publishing activity, Petu Vulcan wrote a lot of poems, 
novels and plays. He contributed to the development of the Romanian 
journalism. 
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 NUNTA ROMÂNILOR BREŢCANI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX    

(O monografie de acum şapte decenii a  învăţătoarei  Maria Teacă Panaitescu) 
       
                                                   Prof. Vasile Stancu -  Sfântu Gheorghe 

 
Pentru înțelegerea prezentei comunicări o scurtă intoducere privind 

localitatea Brețcu precum și câteva informații despre autorul monografiei 
localității, învățătoarea Maria Teacă Panaitescu, consider că sunt strict necesare. 

Localitatea Brețcu este așezată pe partea transilvană a pasului Oituz, la 
poalele munților Nemira și Brețcului, din Carpații de Curbură, „pe drumul 
național Brașov-Târgu Secuiesc-Bacău, pe râul Brețcu, la o altitudine de 595 m, 
la 16 km de Târgu Secuiesc”1 Primele așezări omenești pe aceste locuri datează 
din epoca bronzului. „Despre vechimea așezării vorbește și castrul roman ale 
cărui valuri, ce marcau antica Angvstia pot fi văzute și astăzi... Fortificațiile 
măsoară 141x178 m și vădesc interesante elemente defensive. La 100 de metri 
depărtare de posturi se găseau termele, alimentate cu apă prin conducte. 
Cohortele care au trecut prin acest castru și-au lăsat ștampilele, astfel că s-au 
putut identifica existența unor detașamente din legiunea a IV-a Flavia”2. Prima 
atestare documentară este de la 1426, villa valachalis Bereczkfalva, keneszius de 
Bereczkfalva, iar numele de Brețcu ar deriva de la Sfântul Bricinius, un ucenic al 
Sfântului Nicolae, din ale cărui moaște au fost găsite părticele în antemisul 
primei biserici ortodoxe din comună, cu hramul „Sfântul Nicolae ... În Evul 
Mediu, Brețcu, este locul de vamă, era subordonat municipalității din Brașov și 
era obligat să întrețină drumul vămii și să păstreze serviciul de plăieșie.... iar în 
1426 primește titlul de oraș de la Sigismund, regele Ungariei3. De această 
localitate se leagă numele voievozilor Petru Rareș (1529) și Ilieș Vodă (1550), 
privind expedițiile lor militare în Transilvania, voievodului Mihai Viteazul care 
în zilele de 4-6 mai 1600 a poposit aici în drumul său spre Moldova, a lui Vasile 
Lupu (1634-1653), Gheorghe Ștefan (1653-1658) și Constantin Mavrocordat 
(1734)  privind acordarea dreptului de a paște oile, în partea moldavă, mocanilor 
brețcani. Începând din 1224 alături de românii autohtoni au fost colonizați de 
regii Ungariei  secuii. „După așezarea secuilor privilegiați, traiul românilor 
devine din ce în ce mai greu...  

 
 

1. Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan,Violeta Pătrunjel, Românii din Covasna şi Harghita. Istorie, Biserică, Şcoală, 
Cultură, Editura Grai Românesc, Miercurea Ciuc, 2003, p. 245; 

2. Ioan Bercu, Brețcu-vatră de istorie și credință strămoșească, în rev. „Angvstia” nr. 1, Ed. Carpatica, Cluj-Napoca, 
1996, p. 321; 

3. Ioan Lăcătuşu ...op. cit. p. 245: 
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Prigonirile suferite în cursul principatului ardelean, a Habsburgilor și a 
dualismului, când deznaționalizarea căutau să o facă prin lovituri date celor două 
bastioane ale românismului din Brețcu: biserica și școala, au determinat pe cei 
mai înstăriți dintre ei să ia drumul pribegiei trecând munții. Rămași fără 
conducătorii lor firești, au trebuit să îndure aceste prigoniri cu multă tenacitate, 
menținându-și în ciuda asupritorilor, limba, credința și obiceiurile.” 4  
Interesantă, în acest sens, este evoluția demografică a credincioşilor români în 
perioada 1760, de când avem primele date, până la 1942, când este scrisă 
monografia satului Brețcu, de învățătoarea Maria Panaitescu, care constituie 
subiectul comunicării de față: 1760 – 280; 1805 – 1130; 1850 – 1205; 1857 – 
1271; 1869 – 1432; 1880 – 1239; 1890 – 1100;  1910 – 1234; 1930 – 1123; 
1942 – 656 (scăderea fiind o consecinţă directă a instaurării regimului horthyst 
în urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940, peste 800 de români 
refugindu-se peste munţi)5. După datele furnizate, de Maria Panaitescu, din 
documentele Primăriei locale, compoziția etnică a populației brescane era 
următoarea: anul 1931 – români 1135, secui 2140, total 3275; anul 1935 – 
români 1270, secui 2584, total 3854; anul 1939 – români 1435, secui 2800, total 
42356. Principala ocupație a locuitorilor a constituit-o creșterea animalelor, 
localitatea afirmându-se ca un puternic centru al păstoritului transhumant. 
Mocanii din Brețcu pășunau cu turmele lor în ținuturile Moldovei, Valahiei, în 
Balta Brăilei, Dobrogea, Crimeea și Caucaz. Alături de aceasta, aflându-se pe 
principalul drum comercial dintre Transilvania, sudul Moldovei și estul 
Valahiei, brețcanii au practicat cu succes comerțul și cărăușia, dovedindu-se în 
dese rânduri concurenți foarte serioși pentru cei din Târgu Secuiesc și Sfântu 
Gheorghe. Aflându-se într-o zonă de interferență a folclorului moldovean, 
muntean și ardelean, grație și ocupațiilor practicate, brețcanii au creat numeroase 
doine de ciobănie, de haiducie, de călătorie, precum și frumoase cântece de 
dragoste, dor și jale. Obiceiurile, cântecele, jocurile, portul, păstrate în mare 
parte, s-au transmis din generație în generație, astfel încât astăzi, cu ocazia 
sărbătorilor de Sântilia, sunt practicate cu mare plăcere de brescani pe scenele 
spectacolelor folclorice. 
Datorită lipsei instituțiilor de învățământ românesc din Transilvania care să 
formeze cadre didactice, la începutul perioadei interbelice, erau relativ rare 
situațiile în zonă, când un absolvent primea post în satul său ardelean. Un astfel 
de caz fericit s-a petrecut în localitatea Brețcu, județul Trei Scaune, în anul 
1927, când fiica satului Maria Teacă, provenită dintr-o înstărită și renumită 
familie                     
 4.

Maria Panaitescu, Monografia satului Brețcu, județul Trei Scaune,  în Arhivele Naționale Istorice Centrale (ANIC), Fond 
Ministerul Culturii Naționale și al Cultelor (f. MCNC), dos. 540/1942, p. 36)

 

5. Ioan Lăcătuţu ... op.cit. p. 248; 

6. Maria Panaitescu ... op. cit. p. 59;  
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breţcană a ocupat un post de învățător la școala din satul natal.Aici a funcționat 
timp de zece ani, timp în care obține gradul definitiv (1932), și gradul didactic II 
(1936) implicându-se cu pasiune și dăruire în activitățile școlare și  
extrașcolare7. În ultimul an școlar, 1936/1937, a funcționat la cursul primar 
superior (clasele V-VII - fete), predând disciplinele gospodărie, lucru de mână și 
lucru grădina școlară,8  după care, datorită căsătoriei, a fost detașată la 
Constanța. La clasele pe care le-a condus a avut o frecvență constantă de peste 
90%, iar „promovațiunea de peste 80%”. A condus biblioteca școlară și sătească 
cu 500 și respectiv 300 de volume și 200 de elevi cititori și 30 de săteni, a 
activat în cercurile culturale prezentând expuneri și conferițe, a organizat și 
condus un cor școlar și bisericesc, a colecționat obiecte etnografice pentru 
muzeul școlar, a prezentat la sfârșitul fiecărui an școlar expoziții cu lucrările 
efectuate în atelierul școlii, participând și la expozițiile organizate la nivelul 
localității și  județului. A colaborat cu articole și repotaje la revista județeană 
„Țara Nouă” din Sfântu Gheorghe.9; În toată perioada cât a funcționat la Brețcu 
a făcut cercetări sociologice și etnografice adunând un bogat material pentru 
întocmirea lucrării monografice a satului Brețcu în vederea susținerii gradului 
didactic I. Prin căsătorie Maria Teacă a devenit Maria Panaitescu și după 
detașarea sa la Constanța, va funcționa la Școala primară nr. 9 ca învățătoare la 
clasa întâi (an șc. 1937/1938), la Cancelaria Inspectoratului Școlar al Ținutului 
Marea (an șc.1938/1939), la Școala primară nr. 12 mixtă ca învățătoare la clasa a 
II-a (an șc. 1939/1940, la Școala primară nr. 7 mixtă, la clasa a II-a (an șc. 
1940/1941) și la Școala de fete nr. 13, clasa a II-a în anul școlar 1941/1942, când 
i se va face inspecția de gradul I.10  

În învățământul românesc interbelic era condiționată obținerea de către 
învățători a gradului didactic I de întocmirea și prezentarea unei lucrări 
monografice a localității sau școlii în care-și desfășurau activitatea, legând astfel 
activitățile profesionale de cunoașterea profundă a vieții localității în toate 
domeniile de activitate. Aflate astăzi în Arhivele Naționale Istorice Centrale, de 
la București, aceste monografii sunt adevărate comori ale memoriei colective 
privind școala românească interbelică, relațiile dintre cadrele didactice cu 
comunitatea maghiară și română din satele din ținutul secuizat, manifestările 
tradițional-culturale și spirituale românești. Funcționând timp de 10 ani în 
ținutul secuizat din Trei Scaune și fiind socotită refugiată după 1 septembrie 
1940, învățătoarea Maria Panaitescu a beneficiat de avantajele celor care au 
lucrat în zone „cu populație  

7. Ibidem, p. 4; 

8. Ibidem, p. 5; 

9. Ibidem, pp. 8-9; 

10.  Ibidem, p. 6; 
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eteroglotă”, primind aprobarea de a se prezenta la examenul de gradul I cu 
numai patru ani de lucru efectiv la catedră, după obținerea gradului didactic II. 
Astfel la sfârșitul anului școlar 1941/1942 după efectuarea celor două inspecții 
speciale unde obține calificativele bine și foarte bine, prezintă inspectorului 
școlar regional, Constantin Luchian, lucrarea întocmită numită „Monografia 
satului Brețcu, județul Trei Scaune – lucrare personală a învățătoarei Maria 
Panaitescu” care rămâne impresionat de structura și conținutul lucrării. Referitor 
la această lucrare, la 4 iunie 1942, scria în Referatul întocmit cu prilejul ultimei 
inspecții speciale: „D-na Panaitescu prezintă o foarte interesantă Monografie a 
satului Brețcu – Trei Scaune, pentru care a depus o stăruitoare muncă. Lucrarea 
cuprinde 137 de pagini mari (redactate la mașină, la un rând, n.a.), scrise îngrijit 
și într-o formă plăcută, fiind o monografie completă, după toate instrucțiunile 
date de Serviciul Social. Această lucrare îndeplinește cu prisosință cerințele art. 
163, alin. c, în care scop o apreciez cu foarte bine (10 zece).-”11

 

Cei care vor avea ocazia de a citi lucrarea vor constata cu ușurință că ea se 
constituie într-o microistorie globală a localității, în sensul înfățișării proceselor 
socio-culturale și economico-geografice în aspectele lor esențiale, în înlănțuirea 
lor logică și firească parcurgând toate domeniile vieții specifice grupurilor 
umane. Astfel, structura lucrări cuprinde, cu excepția Introducerii, nouă capitole: 
I. Descrierea geografică și geologică a satului – denumirea satului, așezarea, 
forma, margini, întinderea, relieful, hidrografia, compoziția mineralogică, clima, 
fauna și flora, vatra satului; II. Istoricul satului, perioada geto-dacă, romană 
(castrul Angvstia), legenda numelui, venirea secuilor, perioada modernă; III. 
Mișcarea demografică, structura etnică, natalitatea, mortalitatea, sporul natural, 
starea de sănătate a locuitorilor, alimentația românilor, alimentația secuilor, 
factorii patologici, asistența socială; IV. Obiceiurile la români, nașterea, nunta, 
moartea și înmormântarea, alte obiceiuri de sărbătorile religioase și Anul Nou, 
diferite sărbători la români; V. Geografia economică a satului, agricultura 
(cultura plantelor), pășunatul, pădurea-pepiniere, construcții forestiere, păstoritul 
la mocani, traiul oilor, prepararea brânzei, lucratul lânei, cooperativele; VI. 
Manifestările artistice la români și secui portul, podoabele, dansurile. VII. 
Instituțiile – Biserica, istoricul edificiilor, odoarele și împodobirea bisericei, 
odăjdiile preoților, cărți și registre bisericești, preoții, viața religioasă a 
comunității; Școala, edificii, personalul didactic, școlarii, alte instituții de cultură 
– bibliotecile, corul bisericesc, Astra, presa locală și centrală, abonamente; VIII. 
Familia și copilul din Brețcu, locul tinerei generații în cadrul populației locale; 
IX. Raporturile sociale și etnice româno-secuiești, claca și șezătorile 

11.Ibidem, p. 5; 
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Din această complexă și completă monografie a satului Brețcu, fiind 
inedită publicului larg, redăm în paginile următoare, un fragment din capitolul 
„Obiceiurile la Români”, fragment ce cuprinde nunta (cu momentele sale: 
înțelegerea între părinți, schimbul, logodna, (nunta proprizisă), ca eveniment 
esenţial în viaţa tinerilor cât şi a comunităţii româneşti din  Breţcu, astfel încât 
să avem un tablou veridic și original privind tradițiile românești brețcane din 
prima jumătate a secolului al XX-lea. 

     
 
                                                    Nunta 

 ,,Vârsta la care de obicei se căsătoreşte tânărul breţcan este între 25-30 de 
ani. Se întâmplă uneori ca tânărul să depăşească vârsta de 40 de ani, în schimb 
fata dacă trece de 17 ani, e considerată ca fată bătrână. Astăzi însă, se căsătoresc 
şi între 20-30 de ani iar fetele depăşesc vârsta de 20 de ani. În trecut, când 
stăpânirea ungurească împiedica pe tineri să vină la vetrele lor, cel puţin la 
Crăciun sau la sf. Ilie, el îşi petrecea viaţa cu oile, iar grija peţitului rămânea în 
sarcina părinţilor. El nu-şi cunoştea consoarta până la cununie. Ceea ce hotăra 
părinţii era lege pentru băiat. Acelaş lucru şi pentru fată. Încă din leagăn i se 
sotea consortul şi era crescută în sensul acesta. Părinţii băiatului erau stimaţi şi 
primiţi cu mult respect de părinţii fetii, când se întâmpla să le calce casa. Fata 
trebuia să sărute mâna viitoarei soacre iar când creştea mai mare, era datoare să 
meargă s-o ajute la diferite ocupaţii gospodăreşti. Tot înainte de războiu, fetele 
erau alese de către părinţii băieţilor şi bine înţeles cu consimţământul părinţilor 
ei, se duceau în vechiul regat şi acolo se cununau. Motivul pentru care plecau 
fetele era următorul: băieţii erau duşi cu tatăl lor la oi încă dela vîrsta de 7-8 ani. 
De frica recrutării, nu se mai întorceau în sat până după vârsta de 30 ani, timpul 
trecea şi tânărul trebuia să-şi facă rostul (să se căsătorească). Astăzi, se observă 
o tendinţă spre emancipare în sensul modern al cuvântului. Flăcăul îşi poate 
alege fata care-i place, dar nu se pot căsători fără consimţământul părinţilor. 
Pentru a le smulge acest consimţământ, băiatul trebuie să prezinte părinţilor o 
fată a cărei calităţi morale să fie o chezăşie reală şi temeinică. Calităţile fizice 
rămân pe planul al doilea. Consimţământul dat, rezultat minuţios al unui consiliu 
de familie, alcătuit din mai multe rude, premerge peţitului. 
 Peţitul. Prilejul de întâlnire între părinţi şi tineri în vederea viitoarelor 
căsătorii, o oferă ziua de Sf. Ilie (20 iulie) una din cele mai mari sărbători 
tradiţionale şi locale a mocanilor. Cum nu întotdeauna părinţii pot sta direct de 
vorbă cu viitorii socri, se dă însărcinarea peţitului unei femei bătrâne şi mai 
pricepute (peţitoare). Peţirea se face de obicei în intervalul dintre Crăciun şi 
lăsata secului, după Sf. Ilie şi până toamna când este epoca nunţilor. Fetele cari 
până în lăsata secului, n-au avut peţitori, au pierdut orice nădejde până la Sf. Ilie. 
Când peţitoarea a primit însărcinarea de a peţi o fată, se duce acasă şi umple un 
hârb (vas vechiu) cu jeratec dând ocol casei. Dacă jaratecul e roşu atunci 
însărcinarea o va duce la bun sfârşit şi pleacă spre casa fetei cu multă încredere 
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şi veselie. Dacă-i reuşeşte misiunea, atunci ea capătă o pereche de cisme (astăzi 
ghete) dela mire şi de aceia ea pune toată dibăcia ca să reuşească. Ajungând la 
părinţii fetii, nu intră dintr-odată în vorbă, deşi ei bănuiesc motivul pentru care a 
venit, ci pe nesimţite aduce vorba despre căsătoria fetii. Ea nu le poate lua 
imediat consimţământul până ce, după plecarea peţitoarei, se strâng toate rudele 
la părinţii fetii să-şi dea avizul. Când acesta este favorabil, se fixează ziua 
comunicării. Tot peţitoarea este aceia care aduce vorba despre zestre. Prin sat se 
cam svoneşte ce zestre are fiecare candidată, totuşi peţitoarea trebuie să aibă 
rezultatul precis pentru a-l transmite părinţilor candidatului. În caz că ei ar mai 
avea ceva pretenţii, în ce priveşte zestrea, trimit vorbă tot prin peţitoare, care ia 
parte activă până la facerea schimbului şi hotărârea logodnei.  
 Schimbul, este înţelegerea directă între părinţii candidaţilor la care asistă 
şi tinerii. În ziua hotărâtă pentru schimb, vin la casa viitoarei logodnice: tânărul, 
tatăl lui şi câteva rude mai apropiate. Cum plecarea lor se face la o oră mai târzie 
sau chiar noaptea, ea este anunţată prin trei focuri de armă, cărora li se răspund 
cu alte trei focuri dela casa fetei (obicei pe cale de dispariţie). După urările 
schimbate între cuscri, se serveşte câte un păhărel de rachiu şi pâine, căreia îi 
urmează consfătuirea pentru care au venit. Pentru ca această înţelegere să 
prezinte o oarecare garanţie, se face următorul schimb: tânăra dă tânărului o 
basma (cârpă) iar tânărul de obicei îi aduce verigheta pe care însă n-are voie s-o 
poarte până la logodnă. Ziua logodnei se hotărăşte acum sau ulterior. 
 Logodna. Logodna se fixează de obicei Duminica sau în zile de 
sărbătoare. Până la această dată, numai rudele băiatului au voie să meargă la 
casa fetei. Dacă unul din viitorii logodnici nu mai consimt la contractarea 
căsătoriei, îşi trimit schimbul înapoi, iar cel care l-a primit e dator să-l înapoieze 
şi el. Pentru acest motiv logodnele se fixează de obicei în prima Duminică după 
executarea schimbului. Logodnele se fac fără preoţi. Ceremonialul logodnei pe 
care trebuie să-l facă preotul, îl face înainte de cununie. Logodna nu este altceva 
decât momentul în care logodnica poate purta inelul, semn prin care să arate 
temenicia şi veşnicia legământului. După ce s-a fixat ziua logodnei, încep 
pregătirile pentru acest eveniment, atât la fată cât şi la băiat. Pregătirea constă în 
facerea ,,păpuşei”, un colac din făină de grâu uns cu ouă şi zahăr pe care îl duce 
tânărul la logodnă. El mai duce pâine, caşcaval, vin, din care se consumă la 
masă. Femeia ce pregăteşte păpuşa, trebuie să fie curată ca gândul, cu care 
merge tânărul, să fie tot atât de curat. Un simbol al nevinovăţiei, e albul pe care-l 
poartă ea (un ştergar alb pe cap) când prepară păpuşa. Unele logodne se fac cu 
muzicanţi, deci sunt urmate de dans. La logodnică, care acum poartă numele de 
mireasă, se adună toate rudele ei, ca atunci când vine mirele cu neamurile lui, să 
nu găsească casa goală (şade rău să n-aibă pe nimeni). Mirele vine însoţit de 
rudele mai apropiate şi de naşii cari l-au botezat şi cari îl vor cununa. Ceata 
logodnicului vine sgomotoasă srigând: ,,Lupu mă”, semn că vine lupul 
(logodnicul) să ia mioara (logodnica). Când sosesc la casele logodnicei spun cu 
toţii: bună dimineaţa, bună dimineaţa şi ghine v-am găsit sănătoşi”. Li se 
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răspunde ,,ghine aţi venit şi poftiţi şi mai odihniţi”. Unul din tineri răspunde: ,, 
Să hodinim, să hodinim/ Că lungă cale am făcut/ Până aicea am ajuns”. Mireasa 
nu se arată până când unul din tineri nu zice cuvintele (către logodnic): Ce stai 
nene supărat, oare nu este casa pe care o căutăm? - Ba, aicea-i, aici, răspund 
rudele fetii. Atunci flăcăii dau un chiot însoţit de pocnituri de puşcă strigând din 
nou: ,,Lupu măăă ...” La auzul acestora, fata apare şi-i invită înăuntru. Masa e 
gata. Toată lumea se aşează în jurul ei. Tinerii se aşează în frunte, având în 
dreapta şi în stânga p naşi. Urmează apoi rudele mirelui şi apoi cele ale miresei. 
Pe la sfârşitul mesei are loc desfăşurarea logodnei propriu zise, pe care o face 
naşul sau ăn lipsă o rudă apropiată şi mai în vârstă: se pun inelele într-o farfurie 
sau miere (pentru ca viaţa tinerilor să fie dulce). Tinerii trebuie să-şi aleagă 
inelele cu ochii închişi, fără a-şi atinge mâinile. Stârneşte mare haz atingerea 
mâinilor. După ce fiecare şi-a luat inelul, naşul îl pune în degetul logodnicei, iar 
naşa în degetul logodnicului. De acum logodnica a devenit fina naşei. În urmă li 
se dă să bea, din acelaşi pahar, vin, în care s-a pus sare şi piper. Naşul face urări 
după care mireasa sărută mâna naşilor, socrilor şi rudelor mai în vârstă. Din 
acest moment tinerii sunt logodiţi. A doua zi mireasa împarte la cunoscute din 
colacul adus de mire. Fetele se grăbesc care mai de care să mănânce din el 
pentru a le veni şi lor rândul mai repede. De acum mireasa trbuie să aibă purtare 
model. Să fie bine îmbrăcată, nu are voie să meargă singură la petreceri. Trebuie 
să sărute mâna celor bătrâni când trece pe stradă, etc. Dacă logodnicul pleacă 
din sat, cum se întâmplă de cele mai multe ori (pleacă la oi), ea e datoare să-i 
facă ,,traista”, adică să-i pregătească mâncarea de care are nevoie în timpul 
călătoriei. În vremuri mai vechi, când logodnica se despărţea de logodnic, 
trebuia să-i sărute mâna. Logodnicii la rândul lor, nu au voie să apară în lume cu 
alte fete. Până la cununie, e dator să-şi conducă logodnica la baluri, chiar şi la 
nunţi, unde de obicei nu se duc decât femei măritate. Înainte de cununie, se fac 
strigările (publicaţiile) în trei Duminici înainte de cununie. Furtul fetelor nu se 
obişnuieşte.  
 Nunta propriu zisă. Nunţile se fac în intervalul dintre Crăciun şi lăsata 
secului, iar cele mai multe după Sf. Ilie (toamna). Data nunţii se fixează ţinându-
se seama de faptul dacă mai sunt sau nu nunţi în acea Duminică., deoarece nunta 
e cu dar şi doresc ca toţi sătenii să ia parte. Cuvântul ,,nuntă” în înţelesul 
mocanilor înseamnă numai ,,ospăţul” cu desfăşurarea întregului ceremonial: ,,se 
cunună Duminică şi face nuntă mare”. Se pot face nunţi şi fără lăutari, aceasta se 
întâmplă la recăsătoriri, la cei lipsiţi de mijloace materiale sau în caz de deces a 
unora din membrii familiei, În general nunţile se fac cu lăutari. Ele se fac la casa 
mirelui. Vara mesele se pun afară, unde se şi dansează. Lăutarii sunt tocmiţi de 
mire care are datoria a-i şi aduce, din Bogdăneşti, jud. Bacău, în sat neexistând 
muzicanţi români. Din Bogdăneşti se aduc lăutari din cele mai vechi timpuri. Ei 
cunosc toţi nuntaşii, fie că i-au văzut la alte nunţi, fie că au cântat la nunta lor (a 
celor bătrâni). Ei sunt tocmiţi să stea de Sâmbătă seara până Marţi dimineaţa şi 
se compun din trei viorişti şi doi ţambalagii. Ei trebuie să fie numeroşi fiindcă se 
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împart şi la mireasă şi la mire, după cum vom vedea. Pentru cele trei zile li se 
plătesc câte 1500-2000 lei.  Vinul, care priveşte tot pe mire, este adus din 
Moldova (câte 300-400 litri) şi trebuie să fie de calitate foarte bună, dacă vrea 
mirele să aibă nuntă mare. Când se aduce vinul pentru nuntă, rudele mai 
apropiate şi prietenii mirelui, se duc să guste vinul pentru a-i face reclamă. Alte 
personagii care care trebuiesc angajate mai din timp: ,,sucăciţele”. În săptămâna 
fixată pentru nuntă, mirele şi mireasa ,,se grijesc”, adică se mărturisesc şi 
împărtăşesc, pentru a fi vrednică să primească în faţa altarului sfânta taină a 
nunţii. O altă grije premergătoare cununiei, este după cum am spus, alegerea 
sucăciţelor (femei cari pregătesc bucatele). Ele sunt femei plătite şi care de 
obicei pregătesc pentru toate nunţile. După ce toate cele de mai sus sunt 
aranjate, începe nunta cu întrg cortegiul de obiceiuri ce se practică cu acest 
prilej. Încă de Vineri câţiva flăcăi desemnaţi de mire sunt trimişi să aducă brazii 
pentru mireasă şi nuni. Flăcăii aleşi se duc la mireasă chiuind, ca să-i 
înpodobească cu cârpe, semn al serviciului ce-l au de îndeplinit. Ajunşi aici ei 
spun: ,,bună dimineaţa, bună dimineaţa şi ghine v-am găsit sănătoşi”. ,,Amin şi 
ghine aţi venit!” răspunde soacra mică (mama miresei) care-i primeşte în pragul 
casei întrebând: ,,Cine sunteţi, de unde sunteţi. De ce v-aţi abătut pe la casa 
noastră?” Unul dintre flăcăi răspunde: ,,Suntem fârtaţii craiului ce-a să vină, / 
Dorul crăiţei să-i aline/Şi am venit să ne împodobim şi apoi să pornim/ Spre 
soare răsare unde sunt cei brazi, chipeşi şi înalţi”. La auzul acestor cuvinte, 
mireasa iese cu două cârpe pe braţul stâng, iar cu dreapta dă mâna fiecărui flăcău 
care zice: ,, noroc şi-ntru-un ceas bun să dea Dumnezeu.”Apoi mireasa prinde pe 
umărul drept al unui flăcău ce reprezintă grupul ce va aduce bradul miresei, iar 
altă cârpă flăcăului ce reprezintă grupa ce va aduce bradul nunilor. Fără să fie 
invitaţi înăuntru, sunt cinstiţi cu vin, cu care prilej se fac urări pentru norocul, 
sănătatea şi prosperitatea tinerilor. Flăcăii pornesc apoi în chiote şi strigăte spre 
căruţele cu cari pornesc la pădure şi care din vreme au fost împodobite cu 
verdeaţă. Pădurea trebuie să fie spre răsărit şi aşezată pe un loc mai ridicat. După 
ce aleg cei mai înalţi brazi, li se taie ramurile, lăsând numai la vârf câteva, îi 
încarcă în căruţe şi pornesc spre mire în chiote şi cântece. Când ajung la poarta 
mirelui, se prefac că nu pot intra cu carul în curte, până ce mirele nu-i dăruieşte 
cu bani, Apoi îi invită înăuntru, unde beau în sănătatea tinerilor.A doua zi, 
Sâmbătă dimineaţa, se adună atât la casa mirelui, cât şi la casa miresei, rudele 
care ajută sucăciţelor.Acum se coc colacii, cozonacii şi uscăţelele, se fac 
sarmalele, se taie păsările, cu care ocazie se spun o sumedenie de snoave. 
Sâmbăta toată ziua se fac invitaţiile (chemările). Cel ce face invitaţia se chiamă 
vornic. La nuntă se invită tot satul. Vornicul este legat cu două cârpe peste 
umărul drept şi stâng, executând şi ei aceiaşi formalitate pe care o fac cei ce 
aduc brazii. Cârpele sunt date de mireasă, atât vornicului nunului cât şi al 
miresei. Ei poartă în piept cocarde albe cu flori de lămâiţă, pe care le pune tot 
mireasa. Când invită ei rostesc cuvintele: bună dimineaţa, bună dimineaţa, dând 
plosca plină cu vin fiecărui invitat ca să bea. Cu cât vinul e mai bun, cu atât mai 
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multă lume participă la nuntă. De multe ori, mai ales când se invită şi din alte 
sate, vornicii umblă călări. Caii sunt împodobiţi cu hârtii şi batiste colorate. 
Invitaţii înainte de a bea din ploscă închină, adică urează în sănătatea tinerilor. 
Femeile nu beau din ploscă, doar închină. Tot Sâmbătă mireasa cheamă fetele. 
Ea le invită astfel: ,,faceţi bine şi osteniţi să treceţi diseară pe la noi.” Sâmbătă 
după masă fetele invitate, vin să facă cocărzile şi aranjează masa pentru seara, 
care e cea mai vestită masă a miresei. Şi nunul face masă în această seară dar 
numai dacă vrea primeşte lăutari. La mire nu se face nimic Sâmbătă seara. Pe 
înserate flăcăii cari au adus Vineri brazii se duc la mire de unde iau şi împreună 
cu lăutarii îi duc la mireasă şi-i aşează la stâlpii porţii. Acelaşi lucru se face şi la 
nun. Atât la nun cât şi la mireasă se dansează. După ce au plecat aducătorii de 
brazi, încep să sosească invitaţii care se împart după legăturile de rudenie ce 
există între mire şi mireasă, şi anume: după ce s-a înoptat şi s-au adunat toate 
rudele mirelui la mire, vin în convoi la mireasă cu ,,păpuşa”. Păpuşa e un colac 
mai mare ca cel de logodnă, pe care îl aduc mirele miresei împreună cu alte 
cadouri (rochia neagră şi o pereche de pantofi). Nuntaşii fac zgomot mare, 
flăcăii chiuie şi strigă ,,Lupu măăă... Când se aud zgomote, mireasa stă într-un 
colţ, prefăcându-se a fi supărată, pe când celelalte fete cântă: ,,Taci mireasă 
numai plânge/ Că la maică-ta tei duce/ Cu căruţa Radului/ Cu caii cumnatului- 
Cu biciu împăratului.” La sosirea convoiului se rosteşte acelaşi salut de ,,Bună 
dimineaţa”. Mirele cinsteşte din ploscă, nuntaşii de la mireasă, iar fetele şi 
nevestele cântă: ,,Foaie verde de pe coastă/Unde-i mireasa noastră/ Frunză verde 
din fereastră/ Săraca mireasa noastră/ De iubit, n-a iubit des/ D-a iubit fecior p-
ales.” Flăcăul care a adus darurile le predă miresei, care aduce pachetul pe masă, 
unde e desfăcut tot de aducător şi fiecare lucru este jucat de acelaş flăcău în 
cântecul muzicii. După jucarea cadoului o parte din flăcăi. Împreună cu mirele şi 
rude ale mirelui merg la nun, unde stau la masă. La mireasă rămân toţi nuntaşii, 
ba încă se întorc şi flăcăii care au condus pe mire la nun. Cea mai importantă 
masă de Sâmbăta seara este masa miresii. Această masă se serveşte ca şi la 
prânz. După tradiţionala pâine cu brânză cu care începe orice ospăţ la mocani, 
urmează supa de carne cu tăiţei, rasol, sarmale, friptură, orez cu lapte şi uscăţele. 
Vin şi muzica până în zori. A doua zi,Duminică, rudele mirelui se duc la mireasă 
cu cadouri. Lăutarii care au rămas de seara aici, cântă toată dimineaţa. Tot 
Duminică dimineaţa, în cele mai multe cazuri, tinerii se duc la primărie ca să 
facă cununia civilă. Aceasta se face fără nici un ceremonial. După săvârşirea 
cununiei civile mirele duce mireasa acasă apoi se întoarce acasă la el spre a se 
găti pentru cununia religioasă. Mireasa se îmbracă în rochia de mireasă care nu 
are nimic deosebit de obişnuitul port în asemenea ocazii. Atât rochia cât şi 
voalul sunt luate de părinţii fetii. În timpul cât se găteşte mireasa lăutarii cântă 
cântece de jale: I-aţi mireasă ziua bună,/ că acuşi mergi de te cunună... sau Foaie 
verde de pe coastă/ Frumoasă-i mireasa noastră. Gătirea miresii o face o femeie 
care se ocupă cu acest lucru. Când se ridică mireasa de pe scaun, fetele din jurul 
ei se grăbesc care mai de care să-i ocupe locul pentru ca să se mărite şi ele. În 
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timpul acesta soacra mică, ajutată de celelalte rude, pregătesc vinul şi cozonacul 
cu care să primească cortegiul mirelui. În fruntea cortegiului mirelui sunt 
lăutarii. Mirele poartă plosca de vin şi o cocardă mai mare decât vornicii. Când 
sosesc la mireasă chiuie şi se trag focuri de armă. Ei sunt primiţi la poartă de 
tatăl miresii. Începe o discuţie care simulează un act de cumpărare a miresei. 
Discuţia se face între nună şi femeia care a gătit mireasa. Dialogul continuă până 
când nuna hotăreşte să dea arvună femeii (20 de lei), care predă mireasa nunii. 
Lăutarii încep a cânta ,,I-aţi mireasă yiua bună...” Plângând mireasa sărută mâna 
părinţilor, apoi e luată de mână şi dusă până la prag, unde i se rupe deasupra 
capului colacul, care este aruncat în patru direcţii în formă de cruce. În curte se 
joacă hora miresii în care mireasa se prinde în dreapta mirelui. După horă 
cortegiul se îndreaptă spre biserică. În calea cortegiului, la răspântii, se pun cofe 
cu apă în care mirele şi nunul trebuie să pună bani. Ajunşi la biserică fiecare îşi 
ocupă locul lor obişnuit în caz că nu s-a terminat slujba. Numai mireasa stă 
lângă nună, cu care se închină la toate icoanele şi sărută mâna la cele mai 
bătrâne. Cununia se face în prezenţa tuturor nuntaşilor. Momentele mai 
însemnate ale cununiei sunt: schimbarea inelelor, punerea cununiilor, când se 
aruncă bomboane, bucăţi de colac şi flori. Desfăşurarea ceremonialului se face 
în ritul obişnuit al bisericii ortodoxe. După săvârşirea cununiei cortegiul pleacă 
spre casa mirelui unde se face ospăţul. De astădată mirele merge cu mireasa. 
Înainte de a ajunge la casa mirelui, un vestitor, porneşte la mama lui, vestind 
sosirea miresei sau sosirea cortegiului prin următoarele cuvinte: Bucură-te 
soacră mare, că-ţi vine scărmănătoare. În schimb primeşte de la ea un colac şi o 
batistă. Alaiul ajuns la casa mirelui este întâmpinat de soacra mare cu pahare de 
vin şi cu un colac pe care i-l dă miresii. Înainte de a intra în casă, mireasa 
primeşte o cană cu apă, din care trebuie să toarne peste mâinile încrucişate ale 
nunilor. Nunii aruncă apa în sus ca să se înmulţească finii ca cei dinprejur. 
Mireasa dă naşilor ştergarul, care rămâne lor. Apoi mirii sărută mâna nunilor şi 
socrilor şi amândoi prinşi de mână intră în cămară, unde mănâncă mueţi (colac 
muiat în vin). Înainte nu se aşezau la masă. Astăzi însă mirii stau la masă cu toţi 
nuntaşi. După masă, care este însoţită în tot timpul de cântecele lăutarilor, se 
procedează la adunarea darurilor. Această operaţie o face vornicul, prin anunţul 
muzicanţilor, care cântă: I-a sculaţi boieri, sculaţi/ că-i de mult de când mâncaţi/ 
La mireasă mai gândiţi/ Şi cu toţi o dăruiţi. În acest moment, vornicii care au 
pregătit un taler acoperit cu un şervet, îl întinde în faţa mirelui care dăruieşte cel 
dintâiul (câte 2000 lei). După ce primeşte vornicul darul îl anunţă cu glas tare 
zicând: Un dar mândru şi frumos pentru D-na mireasă. Să trăiască, să mai 
dăruiască. Urmează apoi în acest mod strângerea darului de la toţi mesenii, 
începând cu rudele mai apropiate. Tot darul se predă miresei. După masă începe 
dansul. Cel dintâiu dans este hora miresei, la care se spun diferite strigături. La 
nunţi se dansează cu preferinţă jocuri naţionale. Cei mai în vârstă îşi petrec 
timpul în faţa paharelor de vin care trebuie să stea în permanenţă pline. Când 
pleacă nunii mireasa, mirele, socrii şi doi lăutari îi conduc până acasă. Urmează 



 281 

apoi plecarea celorlalţi oaspeţi. Luni când are loc ceremonialul punerii 
gimbirului, pe la orele 10, câţiva flăcăi însoţiţi de lăutari se duc după nună pe 
care o aduc la mireasă. Nuna vine cu ploconul ce se compune dintr-o faţă de 
masă plină cu uscăţele de mărimea unor farfurii. Tot ea îi aduce gimbiriul, 
ştergarul şi posomantul cu care împodobeşte pe mireasă. În timpul acesta 
mireasa se îmbracă cu hainele negre aduse de mire. Punerea gimbirului indică 
momentul trecerii miresii în rândul nevestelor. În timpul când nuna pune 
gimbirul lăutarii cântă cântece de jale intercalate cu glume. Când nuna a 
terminat această operaţie prinde mireasa de mână şi o duce mirelui zicându-i: 
Trandafir din capul mesii/ Cum mai plâng ochii miresii/ Mireasă învelită în flori/ 
Ochişorii ţi-i omori. Nuntaşi iarăşi chiuie şi strigă: Nici una nu-i ca nuna/ Ca 
mireasa nu-i nici una. Urmează apoi dans. În timpul acesta la casa miresii se 
adună toţi cari vor să-i aducă daruri. Câteodată se strâng câte 60-80 femei şi fete 
care sunt aduse la casa mirelui în sunetul muzicii. Tot în cortegiul acesta intră şi 
căruţele ci zestrea miresii. Flăcăii cari vin în căruţa cu zestre desfac obiectele în 
văzul tuturor. Cele ce au adus daruri le înmânează miresii zicând: De la 
Dumnezeu mai mult. Urmează apoi dans şi închinări de pahare cu vin. Luni 
seara iarăşi se face masa la mire, la care vin numai rudele mai apropiate din nou 
invitate. Acum are loc ceremonialul descălţării nunului şi jocul cămeşii socrului. 
Jocul urmează până în zori. Cei dintâiu care se retrag sunt socrii mici, care îşi 
iau rămas bun de la tineri, aceştia conducându-i până la poartă. De obiceiu 
tinerii în prima săptămână stau în casa socrilor mari, chiar dacă au casă proprie. 
În prima Duminică după nuntă ei sunt datori să facă o vizită părinţilor miresii 
(Calea Mare). La această masă sunt invitaţi şi nunii. Tânăra nevastă este 
îmbrăcată şi îmbrobodită ca şi Lunea după cununie. După trei săptămâni, 
mireasa e condusă la biserică de nună, unde i se dau lumânări de către rude şi 
cunoscuţi. Lumânarea se predă aprinsă, pe care o stinge o rudă apropiată a 
tinerii. Până la sfârşit  tânăra nevastă a primit cca. 50 -60 lumânări.  Ultimul act 
din această bogată desfăşurare a nunţii mocanilor din Breţcu este vizita pe care o 
fac naşilor. Alte ceremonii care se fac după căsătorie este alegerea patronului 
casei, care poartă numele de praznic. Încă înainte cu o zi de sosirea zilei 
sărbătorite se trimit la biserică 9 litii pe care se gravează înainte de a se coace cu 
,,chistolnicul”. Aceste litii sunt sfinţite şi apoi împărţite în biserică. A doua zi 
este praznicul, adică masa la care se invită rudele şi naşii patronilor. Meniul este 
cel tradiţional pe care l-am văzut servindu-se şi la nunţi.”12 

12.  Ibidem, pp. 79-88. 

                                         *    *    * 
Located on the Transylvanian side of  the Oituz Mountain Pass, on an 

important commercial route that links South-Eastern Transylvania to Moldavia, 
the township of Bretcu encompassed an important Romanian community with 
economical, political, social, cultural and spiritual permanent ties to the south 
Moldavian population. This was also attested by the common practices marking 
the three most important moments of life: birth, marriage, and death. The 
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present paper, based on the excellent monograph of the Bretcu township by the 
elementary school teacher Maria Panaitescu dating back to 1939, looks at the 
second stage in the cycle of life – marriage. It describes the common wedding 
customs and practices (the agreement between in-laws, the exchange, the 
engagment, the wedding itself), as an essentail event in the life of the young 
people and the whole Romanian community in Bretcu, so that we have an 
accurate and original depiction of the Romanian Bretcan traditions, during the 
first half of the XX century.  
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PAGINI DIN PREISTORIA TEATRULUI ROMÂNESC LA TÂRGU-
MUREŞ 

 
                                                              Prof. Doina Pană - Târgu-Mureş 

 
Existenţa umană este indisolubil legată de cultură, căci „exodul din 

cultură- scria Lucian Blaga  - ar duce la abolirea umanităţii ca regn“293. 
Cultura, aşa cum o trăieşte astăzi homo culturalis în context european, deţine un 
loc de o covârşitoare importanţă în menţinerea şi afirmarea identităţilor culturale 
şi naţionale. Afirmaţia este valabilă, deopotrivă, pentru întregul teritoriu 
multicultural şi multietnic al Transilvaniei. Ea poate avea accente deosebite 
atunci când ne referim la ţinuturi în care, ca urmare a unor împrejurări istorice, 
principalele etnii, în cazul nostru românii şi maghiarii, au fost supuşi, şi unii şi 
alţii, unor tendinţe mai mult sau mai puţin accentuate de deznaţionalizare pe 
plan cultural. În cazul maghiarilor, primele spectacole organizate ale teatrului 
maghiar din Transilvania au avut loc în ultimele decenii ale secolului al XVIII-
lea, în contextul afirmării curentului iluminist şi al necesităţii creării unei 
dramaturgii în limba maternă, ca modalitate de exprimare a sentimentelor 
antihabsburgice pe teren cultural. Românii transilvăneni, la rândul lor, prin 
vocea şi condeiul lui Iosif Vulcan, deveniseră conştienţi că: „Teatrul este cea 
mai mare şcoală morală, cea mai mare şcoală de educaţiune, pe lângă biserică 
şi şcoală; este un templu al moralităţii, al luminei şi al ştiinţei”.294 Năzuinţa 
celor din urmă avea să se împlinească 50 de ani mai târziu, la 1 Decembrie 
1919, când Naţionalul clujean avea să-şi prezinte, în faţa unui public animat de 
un entuziasm debordant, prima sa premieră în limba română. La adâncă 
senectute, încă vibrând de entuziasmul acelor zile, actorul craiovean N. 
Neamtzu-Ottonel care, împreună cu Zaharia  Bârsan, au pus bazele Teatrului 
Național din Cluj, mărturisea: „Seara de 1 Decembrie 1919 a fost o seară de 
înălţare a sufletelor. Piaţa teatrului şi străzile din jur erau ocupate de căruţe. 
Veniseră ţărani de la sute de kilometri. În sală, aproape la fiecare cuvânt, 
aplauze. Mare emoţie… n-am mai trăit alta asemănătoare. Noi, actorii, 
însemnam atunci biruinţa culturii naţionale. Noi însemnam teatrul românesc. 
Multă vreme oamenii veneau la teatru numai să audă limba, atât de dragă le 
era vorba românească”.295   

Pentru românii din Transilvania, teatrul n-a reprezentat niciodată un 
simplu divertisment, ci un argument prin care, înainte de toate, îşi afirmau 
identitatea naţională. De la început este necesară o precizare, anume aceea că 
interesul românilor şi al celorlalte etnii de pe teritoriul transilvan pentru cultură 
naţională, a fost determinat socio-economic şi impulsionat de afirmarea unei 
                                                
293 Lucian Blaga, Trilogia valorilor, în Opere, vol.X, Editura Minerva, Bucureşti, 1987, p.510. 
294 Iosif Vulcan, Să fundăm teatru naţional!, în „Familia”, 20 iulie 1869. 
295 Ionuţ Niculescu, Noi însemnăm teatrul românesc… de vorbă cu artistul emerit N. Neamţu-Ottonel, în 
„Teatru”, noiembrie 1978, p. 5. 
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burghezii locale, formată din avocaţi, funcţionari de bancă, preoţi, comercianţi 
etc. În timp ce mişcarea teatrală maghiară, cu toate greutăţile întâmpinate,  
evoluează, dacă nu progresiv, cel puţin liniar spre forme instituționalizate, 
teatrul cult românesc, fără susţinerea unui baron ca Wesselényi Miklós sau a 
unui mic proprietar precum Kótsi Patkó János, de pildă, îşi face firav apariţia 
abia după Unire. Afirmația capătă și mai multă greutate în cazul românilor 
târgumureşeni minoritari în faţa maghiarilor, fără resurse economice care să le 
susţină traiectul cultural. 

Pe de altă parte, liderii politici români au conștientizat la rândul lor faptul 
că teatrul reprezintă mijlocul ideal şi cel mai direct de promovare a ideologiei  
naționale, de modelare a conştiinţei spectatorilor, tocmai prin fluxul ideatic care 
găseşte calea cea mai scurtă de propagare, prin relaţia  mutuală care se stabileşte 
între scenă şi sala de spectacol. 

Dacă, până la sfârşitul secolului al XIX-a, reprezentaţiile teatrale 
româneşti  au avut un caracter ocazional, susţinute fiind de trupe de „diletanţi,” 
ajutate, din punct de vedere material, de aşa numitele Societăţi ale iubitorilor de 
teatru și mai târziu și de către Societatea Română pentru Fond de Teatru 
(S.T.R.), înființată la Deva, în 1870, în primele decenii ale secolului al XX-lea, 
s-a conturat ideea unui teatru permanent şi instituţionalizat. 

 După Unire, actorii români  au fost formați la aşa numitele 
Conservatoare  ale statului, înfiinţate în mai toate  marile oraşe ale 
Transilvaniei, la Târgu-Mureș o asemenea instituție funcționând încă din anul 
1908. 
 Românii din Târgu-Mureş nu au fost vizitaţi de nici o trupă ambulantă de 
diletanţi, iar până în deceniul al IV-lea al secolului trecut, oraşul nu a avut nici o 
trupă românească de artă dramatică, mişcarea teatrală românească fiind prezentă 
doar prin turneele altor teatre din ţară, îndeosebi venite din capitală sau din 
Cluj.296 

„De mult se simţea lipsa unui Teatru Românesc – scria o gazetă locală - 
care să activeze permanent la Tg.-Mureş, în acest oraş unde veacuri de-a rândul 
limba, cultura şi ori ce manifestare românească, au fost persecutate şi 
împiedicate în dezvoltarea lor.”297 
 Pentru realizarea acestui deziderat, aşa cum spune în continuare sursa 
invocată, şi-au conjugat eforturile „doi buni români”, respectiv primarul Emil A. 

                                                
296În 1923, consemnează Dandea, “artişti români buni ne-au vizitat îmbucurător de des. Sunt de amintit, în afara 
de trupa Teatrului Naţional din Cluj, care ne vizitează tot la 1-2 luni, încă o trupă a Teatrului Naţional din 
Bucureşti” (Dare de seamă, 1923, p. 17). În 1924, acelaşi consemnează vizita Teatrului Naţional din Bucureşti 
sub conducerea lui A. Sadoveanu şi Romald Buffinski,  a Teatrului popular şi a Teatrului Naţional din Cluj, dar 
şi „trupa de propagandă a Dlui Brezeanu” (Dare de seamă,1924, p. 39.). În 1925, în zilele de 12 şi 13 martie, 
târgmureşenii l-au sărbătorit pe „nestorul artei teatrale române Dl. Nottara”. Cu această ocazie, s-a jucat piesa 
istorică „Apus de soare”. Publicul românesc din localitate „i-a oferit cadouri frumoase, precum flori şi o cunună 
de lauri” (Dare de seamă, 1925, p. 51).  
297 Teatru românesc la Tg.-Mureş, în “Glasul Mureşului”, 24 ianuarie 1937. 
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Dandea, fiu al Munților Apuseni298 şi Maximilian Costin, directorul 
Conservatorului de muzică, violonist cu studii la Paris şi Berlin, profesor la 
Conservatorul din Bucureşti, director al Conservatorului din Timișoara. Corpul 
profesoral al Conservatorului din Târgu-Mureș va fi completat, acum, cu 
profesori români  remarcabili precum Zeno Vancea, Ioan Petrescu, George 
Ionescu, Olga Vancea-Costin ș.a. Pentru a asigura condiţii specifice şi prielnice 
unui teatru, primăria municipiului a acordat suma de 100 000 lei pentru 
modificarea şi amenajarea scenei din Sala Mare a Palatului Culturii cu toată 
tehnica necesară. Susţinerea financiară a activităţii culturale desfăşurată de 
Conservator s-a aflat tot timpul în atenţia primarului atunci când se întocmeau 
bugetele oraşului. Astfel, fondul  pentru „un teatru stabil” a fost alimentat, în 
perioada anilor 1935-1937, cu suma de 300 000 lei, iar pentru anul 1937-1938 se 
prevăzuseră 200 000 lei pentru cor, teatru şi fanfară299. Pentru permanentizarea 
teatrului, a fost constituit comitetul „Teatrului municipal” în care „membri 
distinşi din societatea românească locală, se străduiesc din pură dragoste de 
artă, să susţină această operă culturală atât de însemnată pentru oraşul Târgu-
Mureş”300, alături de aceștia aflându-se mulți intelectuali români ai orașului 
precum prof. Vasile Netea, Maria Georgescu (directoarea liceului de fete), 
pianista Delia Bogdan ș.a. Pentru iniţierea publicului în activitatea teatrală, 
direcţiunea Conservatorului l-a desemnat pe profesorul Gheorghe. Bronzetti să 
ţină conferinţe despre teatru și expresie şi despre teatru şi cinematograf. 
Totodată, pentru promovarea artei dramatice şi a vorbirii, primăria l-a autorizat 
pe prof. Gheorghe Chirvăsuţă să organizeze o serie de cursuri despre teatru 
sătesc cu elevii Şcolii Normale, viitorii institutori din mediul rural.301  

Întrucât înființarea unei trupe profesioniste de teatru necesita, în primul 
rând, existența unei școli de profil, în anul școlar 1934-1935, la împlinirea unui 
secol de la crearea în cadrul Societăţii Filarmonice din Bucureşti a primei şcoli 
de muzică vocală, de declamaţie şi de literatură,  în structura educațională a 
Conservatorului din Târgu-Mureș își face loc și Clasa de Artă Dramatică, 
condusă de profesorul Gheorghe Chirvăsuţă (1898-1976).302 Fondatorul ei era 
absolvent al Conservatorului din Iaşi şi avea, la momentul înfiinţării catedrei de 
specialitate, 12 ani de activitate artistică pe scenele teatrelor din Cernăuţi, 
Craiova şi a unor teatre particulare.303 Începând cu acel an, Conservatorul se va 

                                                
298 Pentru viața și activitatea din această perioadă a lui Emil A. Dandea, vezi Virgil Pană, Emil Dandea. Un moț 
primar la Târgu-Mureș, Editura ARDEALUL, Târgu-Mureș, 2012.  
299 Dările de seamă pe anii respectivi şi Expunerea de motive a bugetului Târgu-Mureş pe anul 1937-1938, în 
„Gazeta Mureşului”, 21 martie 1937 şi „Oraşul”, 1 aprilie 1937).  
300 Teatru românesc la Tg.-Mureş, în “Glasul Mureşului”, 24 ianuarie 1937. Preşedintele acestui comitet era 
colonelul C. Loghin, iar membrii: Iosif Muntean, consilier la Curtea de Apel, Ştefan Ieremia, şeful Serviciului 
cultural al primăriei, Maximilian Costin, Gh. Chirvăsuţă, titularul catedrei de artă dramatică, prof. Gheorghe 
Târnoveanu, ing. I. Motaş şi prof. Aurel Ciupe. 
301 Dare de seamă, 1934, p. 72. 
302 Traian Duşa, Pagini de istorie, artă şi cultură, vol. II, Târgu-Mureş, Editura Ansid, 2002, p. 112. 
303 Idem. 
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numi, o vreme, Conservatorul de muzică şi dicţiuni al municipiului Târgu-
Mureş. 

Programa școlară pentru „clasa de actorie și declamație”, așa cum se 
numea noua disciplină de studiu a fost concepută chiar de către profesorul 
fondator și cuprindea 4 ani de studiu. Primul, pe lângă exercițiile de citire 
expresivă și pronunțare corectă a unor texte din literatura română mai cuprindea, 
pentru exersarea memoriei și cultivarea vocabularului, și expunerea orală a 
biografiei și a operelor autorilor dramatici români, a istoriei românilor și a 
psihologiei sale, a istoriei costumului și portului popular. În anul II se 
aprofundau cunoștințele asimilate în primul, adăugându-se altele despre istoria 
antică și medie, despre psihologia popoarelor, despre religii etc. Anul III urma 
să contureze volumul cunoștințelor și încheia, sub aspect teoretic și practic, 
capacitatea de interpretare prin continuarea exercițiilor de citire expresivă de 
texte complexe și prezentarea monoloagelor. Se insista asupra biografiei și 
operei lui Shakespeare, Corneille, Racine, Molière, Schiller  și a altor autori din 
secolele XV-XVIII. Ultimul an de studiu, pe lângă cunoștințele de interpretare, 
cuprindea și noțiuni de regie304.  

În perioada anilor 1934-1940, amintitul profesor a organizat și condus un 
teatru de copii, la vremea aceea unicul pe țară.305 Trupa era formată din copii de 
6-13 ani, cuprinzând elemente provenite din rândul tuturor naționalităților din 
oraș, astfel că limba română a putut fi însușită în pronunțarea ei corectă atât de 
către micii artiști cât și de publicul aflat în sală. 
 Prima manifestare publică a clasei de declamaţie, secţia copii, s-a produs 
deja în luna martie 1935, sub patronajul doamnei Eugenia general Teodorescu, 
cu „Grădina lui Moş Toma”,  una dintre piesele muzical-coregrafice scrise chiar 
de conducătorul disciplinei, pe muzica compusă de către profesorii 
conservatorului, distribuţia fiind formată din elevi cu vârsta între 5-10 ani. La 
reuşita spectacolului au concurat şi elevii instrumentişti şi cei de la clasa de 
coregrafie, care „au dansat menuetul în costumele din secolul al XVII.”306 
Gazeta nu uita să sublinieze că „se cuvine să amintim că această clasă s-a 
înfiinţat la Conservator prin stăruinţa direcţiunei, susţinută de Dl. primar Emil 
A. Dandea, care va înscrie astfel la activul său încă o realizare de mare interes 
cultural în acest oraş”. Micii artişti, unii dintre ei de mare viitor, au mai încântat 
publicul şi cu producţii muzical-coregrafice scrise de conducătorul clasei, pe 
muzica profesorilor de la Conservator.307 Unele dintre aceste piese muzicale gen 
operetă au fost acompaniate de orchestra Regimentului 84 Infanterie din oraș.  
                                                
304 Ibidem, p. 112-113. 
305 „Gazeta Mureşului” din 20 ianuarie 1935, insera un anunţ al Conservatorului prin care își înştiinţa cititorii că 
„la clasa de dicţiune şi artă dramatică, având de profesor pe Dl. Gh. Chirvăsuţă, din iniţiativa Dlui director  M. 
Costin, se face zilnic între 3-5 p.m. pregătirea de teatru şcolar cu copii între 5-10 ani /…/ Cum această clasă 
urmăreşte şi înjghebarea unei formaţiuni de teatru local, se anunţă că în scurt timp vor avea mai multe 
reprezentaţii”.   
306 Teatru românesc la Târgu-Mureş, în “Gazeta Mureşului”, 24 martie 1935; Traian Duşa, op. cit., p. 114. 
307 „Revista copiilor” (1935), „A sosit primăvara”, „Vacanţă la ţară” (1936), „Casa păpuşilor” (1937) 
„Ciobănașii” (1938), „Mai sunt la noi flori multe în zăvoi” ș.a. 
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Un articol, publicat în 1936, care analiza activitatea Conservatorului, după 
ce amintea eforturile depuse de slujitorii acestuia, „munca cu mult mai grea şi 
mai ingrată pentru profesori decât aceea de la Academiile de specializare, unde 
nu se primesc elevi începători” , amintea că, îndeosebi, graţie clasei de artă 
dramatică „cerută de directorul M. Costin, încă de acum zece ani,”, dar care „a 
putut fi înfiinţată abia anul trecut prin înţelegerea de către actuala comisie 
interimară a marelui rost pe care teatrul îl are în cultura şi naţionalizarea unui 
popor”, elevii români ajunseseră să aibă majoritatea.308 Pentru marile serbări ale 
„Lunii Târgu-Mureşului” din 1936, Conservatorul a pregătit concerte şi 
spectacole demne de renumele pe care şi-l făcuse.309 
 La sfârşitul anului 1936, direcţiunea Conservatorului anunţa că în scurt 
timp, oraşul va avea, săptămânal, reprezentaţii teatrale româneşti. Pentru 
alcătuirea distribuţiei şi a repertoriului, primăria se angaja, ca, pe lângă 
elementele existente la Conservator, să mai aducă şi alţi artişti. „Reprezentaţiile 
ce vor avea loc la Tg.- Mureş –consemna presa locală – se vor da şi la Reghin şi 
la Topliţa, astfel încât viaţa culturală românească se va înviora şi în aceste 
centre din judeţ”.310 
 Așa numitul teatrul „permanent” şi-a deschis stagiunea „cu încredere şi 
curaj” în seara zilei de 11 ianuarie 1937, cu piesa „Răzvan şi Vidra”, de B.P. 
Haşdeu, jucată de o distribuţie formată din profesori şi elevi. Premiera 
românească a reprezentat un adevărat succes de public, teatrul inaugurându-şi 
prima stagiune sub cele mai frumoase auspicii.  
 Cu acest repertoriu, din care făceau parte piese românești și străine311, 
trupa de actori din Târgu-Mureş a susţinut spectacole şi la Mediaş, Reghin, 
Gurghiu, Teaca, Topliţa, Luduş, constituindu-se într-un excelent ambasador al 
culturii româneşti.312„Spectatori de toate naționalitățile – scria mai târziu 
Chirvăsuță – umpleau sala și urmăreau cu viu interes aceste manifestări 

                                                
308 În anul şcolar 1935-1936 se înscriseseră 192 de elevi, dintre care 97 erau români (Dare de seamă, 1936, p. 
37). „La artă dramatică – se scria în continuare – jocul micilor elevi Pop Mircea şi Doina, Pintea Lucia, Costin 
Rodica, Turu Dobrinca, Ghibu Doty a fost o revelaţie.”308 Totodată erau remarcaţi: „Doamnele Lucia Man, 
Lucreţia Runcu, Ilieşiu, D-şoarele Silvia Ciotloş, Mera şi Andoni, Dnii Corobea Antipov, Mititelu, Loghin, 
Blănaru” care „au dovedit reale calităţi teatrale”. 
309„Clasa de artă dramatică – se scria în oferta culturală a Conservatorului prezentată primarului oraşului – va 
prezenta cu elevii şi angajaţii următoarele piese: Trandafirii roşii de Zaharia Bârsan, Striana, piesă istorică din 
epoca lui Ştefan cel Mare, de Alfred Moşoiu. Comedia Prostul, deja jucată şi comediile Punctul Negru, 
Cinematograful şi Fetiţa, aflate în studiu şi luate din repertoriul teatrului naţional din Cluj. Se va relua teatrul 
de copii cu piesele jucate Grădina unchiului Toma şi Casa păpuşilor /…/ Conservatorul poate organiza trei 
concerte de muzică instrumentală, întrebuinţându-se şi orga palatului, care va fi o atracţie rară pentru 
vizitatori. Vom putea institui concerte la matineu, numai de orgă cu voce şi instrumente, de două sau trei ori pe 
săptămână. /…/ Domnul profesor Z.O.Vancea propune ţinerea unui concert simfonic cu bucăţi ale muzicanţilor 
ardeleni. Dacă se aprobă, binevoiţi a dispune alocarea unui fond de 10000 lei necesar pentru plata probelor şi 
aducerea instrumentiştilor suflători din Cluj şi Reghin”   
310 Teatru românesc, în “Gazeta Mureşului”, 1 noiembrie 1936. 
311 Este vorba despre piesele: „Luceafărul” de Barbu Şt. Delavrancea, „Striana” de A. Moşoiu, „Năpasta” de 
I.L. Caragiale, „Fata din dafin” de A. Maniu, „Ministru fără portofoliu” de A. Baculea, „Trandafirii roşii” şi „Se 
face ziuă” de Zaharia Bârsan, „Piatra din casă” de Vasile Alecsandri, „Prostul” de L. Fulda, „Punctul negru” de 
Kadelberg ş.a. 
312 Traian Duşa, op. cit., p.114; Dare de seamă,1936, p. 36. 
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artistice contribuind, astfel, la prestigiul culturii noastre în rândul 
naționalităților conlocuitoare și asta în vremea când orașul nu poseda un teatru 
permanent, iar turneele teatrelor din București erau destul de rare”.313 
 Evenimentele din toamna anului 1940 au pus capăt acestor notabile 
încercări care vor cunoaște maturitatea abia peste 22 de ani. Mulți dintre 
intelectualii orașului au luat calea pribegiei, printre ei aflându-se și sufletul 
mișcării teatrale mureșene, profesorul Chirvăsuță, care se stabilește la București 
unde își valorizează  experiența de la Târgu-Mureș prin înjghebarea unei 
valoroase trupe de copii talentați cu care, în colaborare cu Horia Oprescu, 
directorul Teatrului Municipal de atunci, a pus bazele unui teatru pentru copii, 
cu un repertoriu bine pus la punct cu care a susținut stagiuni complete. 
 Unii dintre elevii Conservatorului din Târgu-Mureş au devenit nume 
marcante în viaţa artistică românească de mai târziu, actori, manageri sau  
educatori. Dintre aceştia amintim pe: George D. Loghin, prorector şi profesor la 
Academia de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti; 
Dorina Ghibu (Doti), actriţă a Teatrului Naţional din Cluj și apoi a  Teatrului din 
Sibiu, soția regizorului Radu Stanca și verișoara actorului Ovidiu Iuliu 
Moldovan; Doina Pop, actriţă şi profesoară de pian; Maria Bardizian, primă 
balerină la  Teatrul de Operă din Timișoara; Ileana Pufulete căsătorită Codarcea, 
cunoscută, îndeosebi, din filmele „Singurătatea florilor”, „Bietul Ioanid” și 
„Secvențe”; Liana Niculescu, actriță la Sibiu; Anatol Georgescu, actor la teatrul 
„Ion Vasilescu” din București; Dumitru Cihodaru, regizor la Televiziunea 
Română. Tot în acest context trebuie amintit şi Maximilian Costin314, directorul 
Conservatorului, care, în 1937, a ajuns administratorul Operei Naţionale din 
Bucureşti, locul său, la Târgu-Mureş, fiind luat de Gheorghe Onciul, fost 
director al Conservatorului din Cernăuţi.315  
 Clasa de artă dramatică s-a dovedit a fi, o bună perioadă de timp, una 
dintre realizările cele mai de seamă în programa şcolară, culturală şi naţională a 
acestei şcoli, în cadrul ei formându-se, după cum am amintit, două grupări: 
teatrul pentru adulţi şi teatrul pentru copii. 

La  distanţă de aproximativ un sfert de secol, prin Hotărârea Consiliului 
de Miniştri nr. 484/1962 se înfiinţa, pe lângă Teatrul Secuiesc, Secţia română a 
Teatrului de Stat Târgu-Mureş, devenit apoi Teatru Național, în 1978, care 
funcţionează și în prezent, caz unic în țară, cu două secţii. 
 Decizia înfiinţării unui teatru românesc stabil și profesionist  în Târgu-
Mureş, pe atunci reședința administrativă a Regiunii Mureş Autonomă 
Maghiară, pe lângă semnificaţia politică, răspundea şi unei necesităţi culturale 

                                                
313 Traian Duşa, Pagini de istorie, artă şi cultură, vol. III, Târgu-Mureş, Editura Ansid, 2003, p. 228. 
314„Maximilian Costin era, de altfel, prin el însuşi – îşi amintea istoricul Vasile Netea – un om fermecător, 
distins violonist, compozitor şi muzicolog sincer îndrăgostit de literatură, însuşiri pe care, fiind pianistă, le avea 
şi soţia lui. Ambii erau totodată şi nişte amfitrioni de o rară fineţe, aşa încât n-am putut decât regreta momentul 
în care, în anul 1937, Costin a părăsit Târgu-Mureşul pentru a se stabili la Bucureşti, ca director administrativ 
al Operei Române (Vasile Netea, Memorii, p. 49). 
315Traian Duşa, op. cit., p. 115 
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reale: ponderea populaţiei româneşti a oraşului, care, imediat după război era 
majoritar maghiară, crescuse simţitor, românii având şi ei nevoie de instituţii 
culturale care să-i reprezinte. 
 

 
*    *    * 

 
Pour les roumains de Transylvanie, le théâtre n`a jamais été un simple 

divertissement, mais un argument qui, tout d'abord, affirmait leur identité 
nationale. Jusqu'à la Grande Union,  les roumains de Târgu - Mures n`ont pas été 
visité par aucune troupe itinérante de dilettantes, et jusqu'à la quatrième 
décennie  du siècle dernier, la ville a eu aucune troupe de théâtre roumain, le 
mouvement théâtral étant  présent seulement par  les tournois d'autres théâtres 
du pays, surtout venant de Bucarest ou de Cluj. L'auteur présente les mesures 
prises par l'administration roumaine de la ville entre les deux guerres mondiales 
pour la création d'un théâtre roumain stable et permanent. Il souligne, en 
particulier, les efforts du maire Emil A. Dandea et  des intellectuels roumains de 
son temps  pour  ce travail. 
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HARGHITA, COVASNA ŞI MUREŞ, ÎN ANUL 2011 

 
      Dr. George-Bogdan Tofan- Cluj Napoca 

                                Adrian Niţă – Gheorgheni 
                                Ciprian Numară – Petroşani 

 
 
INTRODUCERE 
La fel ca şi în cazul structurii naţionale, la Recensământul din 20 octombrie 

2011, înregistrarea confesiunii s-a făcut pe baza liberei declaraţii a persoanelor 
recenzate, însă pentru ca rezultatele finale ale recensământului să fie cât mai 
complete, s-a folosit metoda colectării indirecte din surse administrative, precum 
şi prin utilizarea unor metode statistice de imputare a înregistrărilor. Astfel, în 
datele de recensământ, la final apare indicatorul Informaţie nedisponibilă, care 
nu are nicio relevanţă, deoarece nu oferă nimic în legătură cu obiectul 
recensământului, modalitate de redare, care a condus la apariţia unor neajunsuri 
dintre cele mai semnificative în ceea ce priveşte corectitudinea ponderii unora 
dintre religiile mai reprezentative (Pop et al., 2014). 

Aşadar, în cadrul structurii confesionale a populaţiei din cele trei judeţe 
(Harghita, Covasna şi Mureş), din totalul celor 1 071 890 locuitori, există un 
număr de 40 238 persoane a căror orientare confesională este nedisponibilă. 

Ca urmare a celor prezentate anterior, structura confesională a populaţiei 
din unitatea analizată, este calculată în funcţie de numărul persoanelor 
declarate şi nu în funcţie de numărul total al populaţiei stabile. 

Această componentă de structură, urmează aceeaşi linie clasică de abordare 
ştiinţifică, cu analiza detaliată a celor 23 de poziţii evidenţiate prin valori 
absolute şi relative la recensământ, începând cu religia ortodoxă până la cea 
armeană, în continuare fiind menţionate categoriile: Alte religii, Fără religie şi 
Ateistă.  

De asemenea, încă de la început trebuie să menţionăm faptul că în ceea ce 
priveşte situaţia confesiunilor înregistrate la Recensământul din 2011, spre 
deosebire de cel din 2002, au apărut câteva modificări şi anume înregistrarea 
unor confesiuni noi precum Martorii lui Iehova, cultul Ortodox sârb şi cel 
armean, precum şi indicatorul Informaţie nedisponibilă. 

 
METODOLOGIA DE LUCRU 
Urmărind tabelul nr. 13, realizat de Institutul Naţional de Statistică privind 

populaţia stabilă după religie de la nivel de judeţe, municipii, oraşe şi comune, 
de la Recensământul efectuat la 20 octombrie 2011, identificăm 23 de poziţii, 
marcate corespunzător de la 1 la 23, începând de la totalul populaţiei stabile şi 
încheindu-se cu Informaţia nedisponibilă. Pentru realizarea unei analize cât mai 
sintetice cu privire la problema avută în vedere, s-a procedat la gruparea celor 22 
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de poziţii după cum urmează: primele şase confesiuni din punct de vedere 
numeric (Ortodoxă, Romano-catolică, Reformată, Unitariană, Penticostală şi 
Greco-catolică), care prezintă fiecare câte o entitate, după acestea înscriindu-se 
categoria Altă religie şi Ateişti, în care sunt incluse 15 confesiuni (Baptistă, 
Adventistă de ziua a şaptea, Musulmană, Martorii lui Iehova, Creştină după 
Evanghelie, Creştină de rit vechi, Evanghelică luterană, Ortodoxă sârbă, 
Evanghelică, Evanghelică de confesiune augustană, Mozaică, Armeană, Altă 
religie, Fără religie şi Atei). 

Acţiunea de surprindere a acestei caracteristici de bază a populaţiei din 
acest spaţiu, este motivată şi de faptul că în perioada comunismului au existat 
anuminte impedimente în abordarea structurii confesionale, întrucât aceasta nu a 
fost înregistrată în recensămintele de dinainte de anul 1990. Menționăm în acest 
sens, fără a proceda la o descriere prea detaliată câteva din studiile realizate, la 
Școala Geografică Clujeană, cu privire la etnie, confesiune şi comportament 
electoral în Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş (Ilieş, 1998; Creţan, 
1999, 2006; Bodocan, 2001), respectiv o serie de studii privitoare la structura 
naţională şi confesională a populaţiei, lucrări realizate pentru recensămintele 
efectuate în anii 1992, 2002 şi 2011, (vezi bibliografia), având ca autori pe Pop, 
1991, Pop & Bodocan, 1995, Pop, 2004, 2007, Şeer, 2004, Niţă, 2007, Lăcătuşu, 
2008, Cocean et al., 2013, Tofan, 2013, Pop et al., 2014, Mara, 2014, Tofan, 
2014. 
 

STRUCTURA CONFESIONALĂ GENERALĂ A POPULAŢIEI 
JUDEŢELOR HARGHITA, COVASNA ŞI MUREŞ 

La recensământul populaţiei din anul 2011, cele trei judeţe au înregistrat 
o populaţie totală stabilă de 1 071 890 locuitori, cu 57 632 (5,10%) persoane 
mai puţine decât în anul 2002 (1 129 522 locuitori), însă în ceea ce priveşte 
numărul persoanelor care în anul 2011 şi-au declarat religia, avem un număr 
total mult mai redus, de 1 031 652 persoane.  

În consecinţă, datorită scăderii numărului de locuitori, (situaţie valabilă de 
la nivel naţional), s-au produs modificări relativ semnificative şi în cadrul 
confesiunilor existente în spaţiul supus cercetării, astfel că în 9 dintre acestea s-a 
înregistrat o scădere a frecvenţei, în anul 2011 faţă de 2002, cea mai 
semnificativă având loc la confesiunea ortodoxă (de la 35,63% la 35,11%, cu 40 
217 persoane mai puţin) şi la categoria alte religii (1,02% şi 0,21%, cu 9 366 
persoane mai puţin), în acelaşi trend descendent înscriindu-se şi confesiunile 
reformată (de la 24,13% la 23,52% în decursul celor 9 ani), greco-catolică 
(1,23% şi 1,14%), unitariană (4,18% şi 4,06%), Evanghelică luterană (0,22% şi 
0,16%), Evanghelică de confesiune augustană (0,08% şi 0,06%), Mozaică 
(0,01% şi 0,00%) şi Fără religie (0,25% şi 0,21%). 

La opt dintre confesiunile existente s-au înregistrat creşteri ale frecvenţei 
între cele două recensăminte luate în analiză, aici încadrându-se adepţii romano-
catolici (30,86% şi 31,30%), penticostali (0,92% şi 1,42%), baptişti (0,23% şi 
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0,30%), adventişti (0,83% şi 1,00%), musulmani (0,01% şi 0,02%), creştini după 
evanghelie (0,11% şi 0,13%), Evanghelică (0,03% şi 0,10%) şi ateii (0,03% şi 
0,06%), iar în cazul creştinilor de rit vechi ponderea avută în vedere a rămas 
nemodificată, aceasta fiind de 0,01%. 

Structura confesională a populaţiei judeţului Harghita în anul 2011, a fost 
declarată de 302 144 persoane (310 867 populaţie stabilă), aceasta arătând astfel: 
66,41% romano-catolică (200 663), 12,46% ortodoxă (37 670), 12,16% 
reformată (36 760), 6,95% unitariană (21 023), 0,60% Martorii lui Iehova (1 
724), 0,26% baptistă (811), categoria altor religii sau culte, a persoanelor fără 
religie, a ateilor şi a celor nedeclaraţi fiind de 1,20% (penticostală, greco-
catolică, adventistă, musulmană, evanghelică, armeană, mozaică etc) şi 8 723 de 
persoane incluse în indicatorul informaţie nedisponibilă. 
 

Tabelul 1. Structura confesională generală a populaţiei judeţelor 
Harghita, Covasna şi Mureş, la recensămintele din anii 2002 şi 2011 

 (Sursa datelor: Recensământ 2002 & 2011) 

  C o n f e s i u n e 2002 % 2011 % 
1 Total populaţie declarată 1129522 100,00 1031652 100,00 
2 Ortodoxă 402499 35.63 362282 35.11 
3 Romano-catolică 348656 30.86 322932 31.30 
4 Reformată 272627 24.13 242680 23.52 
5 Penticostală 10481 0.92 14656 1.42 
6 Greco-catolică 13985 1.23 11834 1.14 
7 Baptistă 2653 0.23 3135 0.30 
8 Adventistă de ziua a şaptea 9436 0.83 10346 1.00 
9 Musulmană 128 0.01 210 0.02 

10 Unitariană 47243 4.18 41905 4.06 
11 Martorii lui Iehova 0.00 0.00 9970 0.96 
12 Creştină după Evanghelie 1319 0.11 1410 0.13 
13 Creştină de rit vechi 142 0.01 107 0.01 
14 Evanghelică lutherană 2546 0.22 1713 0.16 
15 Ortodoxă sârbă 0.00 0.00 133 0.01 
16 Evanghelică 386 0.03 1051 0.10 
17 Evanghelică de confesiune 985 0.08 652 0.06 
18 Mozaică 184 0.01 88 0.00 
19 Armeană 0.00 0.00 92 0.00 
20 Altă religie 11533 1.02 2167 0.21 
21 Fără religie 2880 0.25 2167 0.21 
22 Atei 348 0.03 638 0.06 
23 Informaţie nedisponibilă316 1491 0.13 40238 3.75317 
 

Religia majoritară în şase dintre aşezările urbane ale judeţului Harghita 
este cea romano-catolică (Vlăhiţa 89,00%, Băile Tuşnad 84,77%, Gheorgheni 
80,71%, Miercurea Ciuc 73,57%, Borsec 73,00%, Odorheiu Secuiesc 51,12%), 
în două dintre oraşe predominantă este religia ortodoxă (Topliţa 71,66% şi Bălan 
                                                
316 Datele din anul 2002 sunt cuprinse sub denumirea de Religie nedeclarată. 
317 Valoare relativă calculată din totalul populaţiei stabile (1 071 890 locuitori). 
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52,10%), iar în oraşul Cristuru Secuiesc, cei mai mulţi adepţi sunt cei de 
confesiune reformată (47,70%). 

La nivel de comune, în arealele cu populaţie predominant maghiară este 
caracteristică religia romano-catolică (37 de localităţi), urmată de cea reformată 
(7 localităţi) şi unitariană (6 localităţi), cultul ortodox fiind caracteristic 
populaţiei româneşti (8 localităţi). 

Structura confesională a populaţiei din judeţul Covasna, în anul 2011 a 
fost declarată de 203 744 persoane (din totalul de 210 177 locuitori) şi arată că 
36,20% sunt de religie romano-catolică (73 739), 33,27% de religie reformată 
(67 791), 21,35% sunt de religie ortodoxă (43 499), 4,26% de religie unitariană 
(8 682), 2,31% penticostală (4 720). Ponderi între 0,1%-0,6% au înregistrat 
următoarele religii: greco-catolică (0,11%, 241 persoane), baptistă (0,22% şi 
462), evanghelică lutherană (0,41% şi 851), adventistă de ziua a şaptea (0,43% 
şi 875) şi martorii lui Iehova (0,62% şi 1 265 persoane). Persoanele de altă 
religie decât cele prezentate reprezintă 0,50% din total, iar persoanele fără 
religie şi atei reprezintă un procent de 0,40% din totalul populaţiei, la care 
adăugam şi 6 433 persoane incluse în indicatorul informaţie nedisponibilă. 

În trei localităţi aparţinătoare mediului urban, numărul cel mai mare de 
adepţi îl are cultul reformat (Sfântu Gheorghe, 19 975 persoane, 37,38% din 
totalul de 53 433 persoane declarate; Baraolt, 4 045 persoane, 47,82% din totalul 
de 8 459 persoane declarate şi Covasna, 4 386 persoane, 44,57% din totalul de 9 
840), urmează apoi cultul romano-catolic, majoritar numai în Târgu Secuiesc 
(12 808 persoane, 71,62% din totalul de 17 883 persoane declarate), în timp ce 
religia ortodoxă deţine cei mai mulţi adepţi, în localitatea românească Întorsura 
Buzăului (7 171 persoane, 98,70%). 

 
Figura 1. Structura confesională a populaţiei din judeţele Harghita, 

Covasna şi Mureş, în anul 2011. 

Alte religii şi 
ateii 
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Numărul total de populaţie declarată din mediul rural, în ceea ce priveşte 

orientarea confesională este de 106 864, din care cei mai mulţi enoriaşi aparţin 
cultului romano-catolic (38 543, 36,07%), majoritari în 13 comune, urmaţi apoi 
de cei reformaţi (35 647, 33,35%), care sunt predominanţi în 18 comune, 
ortodocşi (21 559, 20,17%), indentificaţi ca preponderenţi în 9 comune, apoi 
penticostali (4 602, 4,30%), unitarieni (4 040, 3,78%), greco-catolici (58, 
0,05%) şi alte religii şi atei (2 415, 2,26%). 
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Î

n Mureş, structura confesională a populaţiei din această unitate administrativ-
teritorială, în anul 2011, a fost declarată de 525 764 persoane (550 846 
locuitori), aceasta prezentând următoarea situaţie: 53,46% ortodoxă (281 113), 
26,27% reformată (138 129), 9,23% romano-catolică (48 530), 2,32% unitariană 
(12 200), 2,10% greco-catolică (11 077), 1,78% penticostală (9 361), 1,70% 
adventistă de ziua a şaptea (8 979), 1,32% martorii lui Iehova (6 981), categoria 
altor religii, a persoanelor fără religie, a ateilor şi a celor nedeclaraţi fiind de 
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1,78% (9 394) (baptistă, creştini după evanghelie, evanghelică, musulmană, 
ortodoxă sârbă, mozaică etc). 

În opt dintre aşezările urbane ale judeţului Mureş religia majoritară este 
cea ortodoxă (Ungheni 82,30%, Sighişoara şi Iernut cu 76,00%, Târnăveni 
75,70%, Sărmaşu 73,65%, Luduş 67,85%, Reghin 63,00%, Târgu Mureş 
47,87%), în două dintre oraşe predominantă este religia reformată (Sângeorgiu 
de Pădure 54,82% şi Miercurea Nirajului 51,40%), iar în oraşul Sovata, cei mai 
mulţi adepţi sunt cei ai religiei romano-catolice (48,85%). 

Privitor la repartiţia teritorială a confesiunilor din mediul rural, este de 
menţionat faptul că în arealele cu populaţie predominant românească este 
caracteristică populaţia ortodoxă, în 58 de comune, iar în aşezările unde 
maghiarii sunt majoritari, numărul cel mai mare de adepţi sunt cei ai cultului 
reformat (29 comune), în timp ce religia romano-catolică apare dominantă doar 
în patru comune (Eremitu, Hodoşa, Vărgata şi Veţca). 

 
CONFESIUNEA ORTODOXĂ 
La nivelul întregii unitaţi analizate, aceasta este cea mai reprezentativă 

religie, în anul 2002 deţinând 35,65% (402 499 enoriaşi, din totalul populaţiei de 
1 129 522 locuitori), după care în anul 2011 s-a ajuns la o pondere puţin mai 
mică de 35,11% (362 282 adepţi dintr-o populaţie de 1 031 652 persoane). 

Faţă de situaţia înregistrată la nivel general, frecvenţa populaţiei de religie 
ortodoxă prezintă valori diferite de la un judeţ la altul şi de la o localitate la alta, 
în primul caz valoarea relativă (procentuală) cea mai ridicată apare în Mureş 
(53,46%), apoi cea din Covasna (21,35%), iar cea mai redusă în Harghita 
(12,46%). 

În judeţul Mureş, cultul ortodox, a înregistrat o uşoară creştere faţă de 
anul 2002 (de la 53,25%, 309 337 persoane în 2002 la 53,46%, 281 113 
persoane în 2011), cu 55,44% (144 770 persoane) în mediul urban şi 51,51% 
(136 343 persoane) în mediul rural, unde remarcăm câteva comune cu frecvenţe 
ce depăşesc valoarea de 90% (Ruşii Munţi 98,82%, Vătava 98,56%, Tăureni 
96,80%, Băla 96,54%, Pogăceaua 95,93%, Crăieşti 94,30%, Iclănzel 92,74%, 
Chiheru de Jos 92,17%, Zagăr 92,16%, Saschiz 91,47%, Cozma 91,32%, 
Solovăstru 90,50% şi Viişoara 90,23%), existând însă şi o serie de localităţi cu 
ponderi foarte reduse de sub 1% (Neaua 0,22%, Chibed 0,58% şi Hodoşa 
0,89%). 

La nivel urban, frecvenţa ridicată a acestei confesiuni se exprimă prin faptul 
că 4 dintre oraşele judeţului Mureş se înscriu cu ponderi de peste 70% 
(Sighişoara, Iernut, Târnăveni, Sărmaşu), în ecartul de peste 80% încadrându-se 
doar oraşul Ungheni, 2 oraşe deţin peste 60% (Reghin şi Luduş), ecartul de sub 
50% religie ortodoxă s-a înregistrat în 3 oraşe (Târgu Mureş, Sângeorgiu de 
Pădure şi Miercurea Nirajului), situaţia redată încheindu-se cu ecartul de sub 10% 
(Sovata). 
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Din punct de vedere organizaţional, ortodocşii judeţului Mureş aparţin de 
Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, parte din Mitropolia Ardealului, care în 
data de 4 noiembrie 2005 la propunerea arhiepiscopului Bartolomeu Anania al 
Clujului a aparţinut de Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului (cu 
scaunul mitropolitan la Cluj-Napoca), revenită ulterior (21 ianuarie 2012) în 
componenţa Mitropoliei Ardealului, cu scaunul mitropolitan la Sibiu, având în 
componenţă 10 protopopiate din care cinci în judeţul Mureş (Târgu Mureş, 
Luduş, Reghin, Sighişoara şi Târnăveni). Din 2011 această arhiepiscopie este 
condusă de Î.P.S. Irineu Pop. 

Al doilea judeţ, ca număr de enoriaşi ortodocşi este Covasna (43 499 
persoane) ceea ce reprezintă 21,35% din totalul populaţiei declarate (203 744). 

Analizând situaţia de la nivel urban, observăm că acest cult este majoritar 
numai în Întorsura Buzăului (7 171 enoriaşi, 98,70%), în timp ce ecartul de 
peste 30% este specific oraşului Covasna, iar cel de sub 20% municipiului 
Sfântu Gheorghe şi cel de sub 10%, în care se înscriu două oraşe (Târgu 
Secuiesc şi Baraolt). 

În mediul rural, ortodocşi reprezintă 20,17% (21 559 persoane), frecvenţe 
de peste 90% înregistrându-se în câteva comune, precum: Barcani (3 594 
persoane, 98,68%), Dobârlău (2 063, 98,61%), Sita Buzăului (4 387, 96,90%) şi 
Valea Mare (968, 93,16%), în timp ce în 9 dintre comune se înscriu în ecartul de 
sub 1% (Brăduţ, Catalina, Cernat, Dalnic, Mereni, Poian, Sânzieni, Turia şi 
Valea Crişului). 

În judeţul Harghita, cultul ortodox, în concordanţă cu evoluţia populaţiei 
româneşti, a înregistrat o uşoară scădere faţă de anul 2002 (12,46%, 37 670 
persoane), cu 16,90% (21 496 persoane) în mediul urban şi 9,24% (16 174 
persoane) în mediul rural, unde în două dintre comune valorile depăşesc pragul 
de 90% (Subcetate 94,60%, 1 717 enoriaşi şi Bilbor 99,73%, 2 606 enoriaşi), cei 
mai puţini adepţi fiind consemnaţi la Satu Mare, Căpâlniţa, Porumbeni, Vârşag, 
Sântimbru, Mădăraş, etc. (în 31 de comune, valorile procentuale fiind de sub 
1%). 

Adepţii din ultimele două judeţe analizate aparţin din punct de vedere 
organizatoric Episcopiei Ortodoxe a Harghitei şi Covasnei, înfiinţată în anul 
1994, cu scopul „de a reda identitatea religioasă şi etnică celor care au pierdut-
o... şi de a da speranţa celor înfricoşaţi sau desnădăjduiţi” (I. Lăcătuşu, V. 
Lechinţan, V. Pătrunjel, 2003, citat de I. Lăcătuşu, 2008), condusă începând din 
15 februarie 2015 de Î. P. S. Andrei Făgărăşanul. În structura administrativă a 
episcopiei figurează un total de patru protopopiate, câte două în fiecare judeţ 
(Miercurea Ciuc şi Topliţa, respectiv Sfântu Gheorghe şi Întorsura Buzăului). 
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Figura 3. Repartiţia teritorială a principalelor confesiuni din judeţul 

Harghita, în anul 2011. 
(Sursa datelor: Recensământ 2011, autor: G. B. Tofan) 

 
CULTUL ROMANO-CATOLIC 
Această confesiune, cu 31,30% (322 932 persoane) din populaţia celor trei 

judeţe analizate, în anul 2002 a coborât la 30,86% (348 656 locuitori), în 2011, 
deţine frecvenţa cea mai ridicată în judeţul Harghita (66,41%, 200 663 adepţi), 
urmată de judeţul Covasna cu 36,19% (73 739 adepţi), iar cea mai redusă în 
judeţul Mureş (9,23%, 48 530 persoane). 
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Revenind la primul judeţ, Harghita, acest cult a înregistrat o frecvenţă 
uşor mai ridicată (65,27% în 2002 şi 66,41% în 2011), datorită existenţei unui 
segment destul de important de populaţie cuprins în categoria informaţie 
nedisponibilă (8 723 persoane). În mediul urban confesiunea romano-catolică 
numără 74 059 de adepţi (58,25%) din cei 127 130 persoane declarate, 
frecvenţe de peste 80% fiind înregistrate în 3 oraşe (Gheorgheni, Băile Tuşnad 
şi Vlăhiţa), iar cea mai redusă frecvenţă de sub 20% la Cristuru Secuiesc. 

Majoritatea adepţilor acestui cult convieţuiesc în mediul rural (72,33%, 
126 604), cei mai numeroşi fiind repartizaţi în localităţile Remetea (5 925), 
Sândominic (5 908), Ditrău (5 312), Joseni (5 303), Zetea (5 302), Lunca de 
Jos (5 204), Suseni (4 836), Corund (4 644), etc. 

În Covasna, la fel ca şi în Harghita, cultul romano-catolic ocupă primul 
loc între cele 22 de religii înregistrate la rensământul din anul 2011, deţinând 
36,20% (73 739 enoriaşi) din totalul populaţiei declarate (203 744 persoane). 

Este definitorie numai la Târgu Secuiesc (71, 62%, 12 808 persoane), iar 
în mediul rural deţine ponderi de peste 90% în şase comune (Estelnic, Ghelniţa, 
Lemnia, Mereni, Poian şi Sânzieni), în timp ce în trei comune, frecvenţele sunt 
sub 1% (Barcani, Dobârlău şi Sita Buzăului). 

Privitor la judeţul Mureş, după numărul de adepţi, cultul romano-catolic 
ocupă locul trei (9,23%, 48 530 persoane, din care 10,95% în urban, 28 601 
persoane şi 7,53% în rural, 19 929 persoane). În mediul urban această 
confesiune este predominantă numai în Sovata (48,85%, 4 950 persoane), 
respectiv în patru comune (Hodoşa 87,00%, 1 077 persoane; Eremitu 83,08%, 3 
143; Veţca 71,60%, 620 şi Vărgata 30,30%, 562 persoane), în timp ce în 
Pogăceaua şi Tăureni nu figurează niciun adept. 

Activitatea religioasă romano-catolică este coordonată de Arhiepiscopia 
romano-catolică de Alba Iulia, condusă de Î.P.S. György Jakubinyi, una dintre 
cele două arhiepiscopii romano-catolice din România, alături de Arhiepiscopia 
Romano-Catolică de Bucureşti, înfiinţată de către Sfântul Ştefan, primul rege al 
Regatului Maghiar, în anul 1009 ca dieceză a Transilvaniei, cu sediul la Alba 
Iulia. 

În data de 5 august 1991 Papa Ioan Paul al II-lea a ridicat-o la rangul de 
arhiepiscopie, intrând în subordonarea directă a Sfântului Scaun. Aceasta îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul a 15 decanate, din care şase sunt situate pe 
teritoriul celor trei judeţe analizate (Târgu Secuiesc, Târgu Mureş, Ciucul 
Inferior, Ciucul Superior, Gheorgheni şi Odorhei). 

 
CULTUL REFORMAT (CALVIN) 
Cu 242 680 de enoriaşi în anul 2011, care înseamnă 23,52% din totalul 

populaţiei declarate aparţinătoare întregului areal analizat, prezintă următoarea 
situaţie de frecvenţă: Covasna (33,27% şi 67 791 reformaţi), Mureş (26,27%, 
138 129) şi Harghita (12,16%, 36 760). 
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Analiza modului de reprezentare la nivelul judeţelor, arată următoarea 
situaţie de frecvenţă: în Covasna, în trei dintre aşezările urbane aparţinătoare, 
religia reformată deţine cel mai mare număr de adepţi: Sfântu Gheorghe 
(37,38%, 19 975 reformaţi, Baraolt (47,82%, 4 045) şi Covasna (44,57%, 4 386 
reformaţi).  

Din totalul celor 40 de comune, care numără 35 647 de enoriaşi, în 18 
dintre acestea se înregistrează valorile cele mai ridicate de prezenţă a confesiunii  

 

Figura 4. Repartiţia teritorială a principalelor confesiuni din judeţul 
Mureş, în anul 2011. 

(Sursa datelor: Recensământ 2011, autor: G. B. Tofan). 
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reformate: Moacşa (90,06%, 1 069 persoane, Reci (89,82%, 2 047), 
Ghidfalău (2 236, 87,27%), Boroşneu Mare (86,27%, 2 602), Brateş (85,98%, 1 
294), Dalnic (85,76%, 813), Bodoc (79,70%, 1 990), Băţani (77,87%, 3 309 
persoane), etc. 

În Mureş, cultul reformat ocupă locul al doilea după cel ortodox în ceea ce 
priveşte numărul de enoriaşi, care însă la nivelul întregii unităţi administrativ-
teritoriale a înregistrat o frecvenţă mai scăzută (138 129 persoane, 26,27%,  în 
anul 2011, faţă de 157 046 persoane, 27,00%, în anul 2002). 

La nivel urban este majoritar numai în două aşezări urbane, unde 
prezintă frecvenţe de peste 50%, cu valori absolute ce depăşesc 2 700 de 
reformaţi, respectiv Miercurea Nirajului (2 731, 51,40%) şi Sângeorgiu de 
Pădure (54,83%, 2 710 reformaţi), însă majoritatea adepţilor sunt concentraţi în 
mediul rural (29,43%, 77 880 reformaţi), în comune precum: Neaua (92,87%, 1 
237), Chibed (88, 80%, 1 528), Bereni (88,71%, 1 053), Sărăţeni (88,33%, 1 
400), Ghindari (83,60%, 2 600), Acăţari (81,12%, 3 759), Mădăraş (76,81%, 
967), Pănet (71,66%, 4 283), etc, în timp ce frecvenţe de sub 1% sunt 
înregistrate în comunele Cozma, Crăieşti, Cucerdea, Vătava (sub trei enoriaşi), 
întrucât cultul ortodox deţine ponderi de peste 90%.  

În Harghita, al treilea cult după cel romano-catolic şi ortodox este cel 
reformat (12,16%, 36 760 persoane, din care 15,16% în urban, 19 281 reformaţi 
şi 9,98% în rural, 17 479 persoane). 

Localităţile unde acest cult este predominant sunt: Cristuru Secuiesc (4 
462), Praid (4 305), Feliceni (2 011), Mugeni (1 765), Secuieni (1 524), Atid (1 
447), Porumbeni (1 422) şi Ulieş (821). 

Aderenţii bisericii reformate din judeţele analizate aparţin de Eparhia 
Reformată din Ardeal, cu sediul în Cluj-Napoca, una dintre cele două eparhii ale 
Bisericii Reformate din România, condusă de episcopul reformat Kató Béla. Din 
punct de vedere administrativ este împărţită în 16 protopopiate, în unitatea 
analizată fiind suprapuse următoarele: Protopopiatul Reformat Baraolt, 
Protopopiatul Sfântu Gheorghe, Protopopiatul Târgu Secuiesc, Protopopiatul 
Reformat Câmpia Mureşană, Protopopiatul Reformat Mureş, Protopopiatul 
Reformat Târnăveni, Protopopiatul Reformat Odorheiu Secuiesc şi 
Protopopiatul Reformat Valea Gurghiului. 

 
CULTUL PENTICOSTAL 
Este una dintre confesiunile a cărei număr a crescut de la 10 481 adepţi 

(0,92% din cei 1 129 522 locuitori ai celor trei unităţi administrativ-teritoriale 
vizate ca studiu) în 2002, la 14 656 (1,42%) în anul 2011. 

În ceea ce priveşte situaţia de prezenţă a acestui cult, la nivelul judeţelor, 
subliniem mai întâi faptul că valorile procentuale cele mai ridicate se 
înregistrează în Covasna (2,31%, 4 720 penticostali), urmate de Mureş (1,78%, 9 
361), după care numărul celor avuţi în vedere se reduce până la sub 600 în 
Harghita (0,19%, 575). 



 301 

În judeţul Covasna, mediul urban se caracterizează printr-o frecvenţă a 
penticostalilor de sub 1% adepţi ai confesiunii analizate (Baraolt, 0,73%, Sfântu 
Gheorghe, 0,08%, Întorsura Buzăului 0,12%, etc., lipsind însă la Târgu Secuiesc, 
cei mai mult adepţi fiind consemnaţi în mediul rural (4,43%, 4 602), în câteva 
comune precum: Belin (49,04%, 1 328 penticostali), singura comună din judeţ 
unde acest cult este predominant, Vâlcele (29,01%, 1 225) şi Brăduţ (24,03%, 1 
099), în timp ce în 22 de comune pentru această etnie nu figurează niciun adept. 

Penticostalii din judeţul Mureş prezintă cea mai mare ascensiune dintre 
cultele neoprotestante, în număr de 9 361 adepţi (1,78% din totalul celor 525 
764 persoane declarate), din care majoritatea 6 564 aparţin ruralului (2,48%), 32 
dintre cele 91 de comune ale judeţului se caracterizează printr-o frecvenţă a 
penticostalilor de sub 1% adepţi (Acăţari, Albeşti, Batoş, Brâncoveneşti, 
Breaza, Ernei, Găneşti, Iclănzel, Lunca Bradului, Nadeş, Sărăţeni, Tăureni, 
Vătava, Zagăr, etc), în timp ce frecvenţe de peste 10% a acestei confesiuni se 
constată numai în trei comune Bahnea (18,27%), Band (16,96%) şi Mica 
(10,45%).  

Cel mai mic număr de persoane declarate ca practicante ale cultului 
penticostal sunt consemnate în judeţul Harghita (575 persoane, 0,19%), din care 
54,43% din totalul acestora îşi au rezidenţa în mediul urban, cei mai mulţi adepţi 
fiind la Topliţa (183 aderenţi , 1,40% din cele 13 121 persoane declarate), în timp 
ce la Băile Tuşnad şi Vlăhiţa nu a fost consemnat niciun adept. În ceea ce priveşte 
mediul rural al judeţului, frecvenţa de peste 1% este întâlnită numai în comuna 
Ciucsângeorgiu (1,67%, 79 persoane), iar în 24 de comune acest cult nu e prezent. 

Cultul Creştin Penticostal-Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, 
a fost considerat începând cu anul 1910 ca sectă, abia în 1950 este recunoscut 
drept cult religios prin Decretul nr. 1 203/1950. Conform Statutului de organizare 
şi funcţionare, acest cult are următoarele părţi componente: Biserica locală, 
Biserica filială, Comunitatea (Regională, Etnică sau Teritorială), Institutul 
Teologic Penticostal şi alte unităţi de învăţământ, de alt rang şi Casa de pensii şi 
ajutoare a Cultului Creştin Penticostal –Biserica lui Dumnezeu Apostolică din 
România. 

 
CULTUL GRECO-CATOLIC 
Această confesiune a înregistrat o reducere a enoriaşilor, la nivelul întregii 

unităţi analizate, de la 13 985 (1,23%) în anul 2002 la 11 834 (1,14%) în 2011. 
Coborând analiza la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, este de 

remarcat, mai întâi faptul că frecvenţa cea mai redusă este înregistrată în judeţul 
Covasna (0,11%, 241 adepţi), respectiv în Harghita (0,17%, 516 adepţi), iar cea 
mai ridicată în Mureş (2,10%, 11 077 greco-catolici). 

Pentru o descriere mai amplă, evidenţiem trei categorii procentuale în care 
se încadrează cele 214 localităţi (25 municipii şi oraşe şi 189 comune), 
aparţinătoare judeţelor Harghita, Covasna şi Mureş. 
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În mediul urban, în ecartul sub 1% se înscriu următoarele localităţi: 
Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Topliţa, Odorheiu Secuiesc, Băile Tuşnad, Bălan, 
Borsec, Cristuru Secuiesc, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Baraolt, Covasna, 
Sighişoara, Miercurea Nirajului şi Sovata. Următorul ecart, 1-2% avem oraşele 
Sărmaşu şi Ungheni, iar categoria de peste 2% este caracteristică următoarelor: 
Reghin (cu cea mai mare valoare 5,45%), Târnăveni, Iernut, Luduş şi Târgu 
Mureş,  în timp ce la Vlăhiţa şi Sângeorgiu de Pădure numărul adepţilor este de 
sub 3 persoane, iar la Întorsura Buzăului nu figurează niciun adept. 

Privitor la mediul rural, sub 1% se înscriu 111 comune (Aita Mare, 
Băţani, Bodoc, Ilieni, Corund, Gălăuţaş, Plăieşii de Jos, Secuieni, Acăţari, 
Adămuş, Band, Cuci, Fărăgău, Păgăceaua, Valea Largă, etc, apoi în categoria cu 
valori relative de 1-2% fac parte 14 comune toate din judeţul Mureş (Bahnea, 
Băla, Bălăuşeri, Corunca, Gorneşti, Sântana de Mureş, etc), iar a treia categorie 
de reprezentare teritorială a acestei confesiuni cu ecartul de peste 2%, este 
caracteristică în 19 comune (Săcel, Aţintiş, Cheţani, Chiheru de Jos, Cozma, 
Cucerdea, Livezeni, Lunca, etc) în timp ce în celelalte 45 de comune acest cult 
nu deţine nicun practicant (Arcuş, Brăduţ, Poian, Zăbala, Bilbor, Ciceu, Corbu, 
Lupeni, Zetea, Albeşti, Mădăraş, Neaua, Veţca, etc). 

Începând cu anul 2005, Biserica Română Unită cu Roma, conform 
Codului Canoanelor Bisericii Orientale funcţionează ca biserică arhiepiscopală 
majoră, cu sediul la Blaj, fiind compusă din Arhiepiscopia de Făgăraş şi Alba 
Iulia (cea mai mare eparhie a Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-catolică, 
atât ca suprafaţă geografică, cât şi ca număr de credincioşi, în cazul de faţă 
aceasta fiind corespunzătoare şi pentru unitatea avută în vedere ca studiu) 
păstorită de Arhiepiscopul Lucian Mureşan, apoi Episcopia de Oradea, 
Episcopia de Cluj-Gherla, Episcopia de Lugoj şi Episcopia Maramureşului. 
 

CULTUL UNITARIAN  
Pe lângă religia romano-catolică şi reformată, caracteristică tot pentru 

etnia maghiară este şi cea unitariană, care după numărul de adepţi, în anul 2011 
(41 905 enoriaşi, 4,06%), ocupă locul patru, după cel ortodox (362 282 
persoane), reformat (242 680) şi romano-catolic (322 932), însă raportat la anul 
2002 (47 243 unitarieni, 4,18%), acest cult a înregistrat un uşor declin. 

Din punct de vedere procentual cele mai mici valori se înregistrează în 
judeţul Mureş (2,32%, 12 200 unitarieni din totalul celor 525 764 persoane 
declarate), 2,38% populaţia ruralului (Găleşti 770 persoane), Adămuş 751 
persoane, Băgaciu 648 persoane, etc) şi 2,26% cea a urbanului (cei mai mulţi 
adepţi fiind în Târgu Mureş, 3 296 persoane şi în Sighişoara, 911 persoane), apoi 
în Covasna 8 682 unitarieni (4,26%), repartizat aproximativ uniform în cele 
două medii habitaţionale (4 642 enoriaşi, 4,80% în urban, cei mai mulţi fiind la 
Sfântu Gheorghe (3 075) şi Baraolt (1 396), respectiv 4 040 adepţi, 3,78% în 
rural, unde se remarcă comunele Vârghiş (1 290 adepţi), Belin (738), Arcuş 
(517) şi Aita Mare (469). În judeţul Harghita deţine cea mai mare frecvenţă de 
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6,96% (21 023 unitarieni, din totalul celor 302 144 persoane declarate), 7,24% 
populaţia urbanului, în care se remarcă după numărul acestora Odorheiu 
Secuiesc (4 838 persoane) şi Cristuru Secuiesc (3 236 persoane) şi respectiv 
6,75% din cea a ruralului, între care cei mai mulţi adepţi se confirmă la 
Şimoneşti (2 612), Mărtiniş (1 898), Avrămeşti (1 600), Mereşti (964), Ocland 
(887) şi Dârjiu (628). 

În scopul administrării, conducerii şi al disciplinei, parohiile sunt 
încadrate în protopopiate. Biserica unitariană din Transilvania este compusă din 
6 protopopiate astfel: Protopopiatul Cluj-Turda, Protopopiatul Mureş, cu 
următoarele parohii: Sângeorgiu de Pădure, Sovata, Miercurea Nirajului, 
Sângeorgiu de Mureş, Târgu Mureş nr. 1 şi 2, Găleşti, Vărgata, etc; 
Protopopiatul Târnava (Adămuş, Târnăveni, Sighişoara, etc), Protopopiatul 
Cristuru Secuiesc (Corund, Şimoneşti, Cristuru Secuiesc, Mihăileni, Avrămeşti, 
Secuieni, etc); Protopopiatul Odorheiu Secuiesc (Miercurea Ciuc, Mereşti, 
Mărtiniş, Sânpaul, Ocland, Odorheiu Secuiesc nr. 1 şi 2, Vlăhiţa, etc) şi 
Protopopiatul trei Scaune-Alba de Sus (Arcuş, Baraolt, Belin, Aita Mare, Valea 
Crişului, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Vârghiş, etc). 

 
ALTE RELIGII ŞI ATEII 
După principalele şase confesiuni (ortodoxă, reformată, romano-catolică, 

unitariană, penticostală şi greco-catolică), care se înscriu cu 96,57% (996 289 
persoane) din totalul populaţiei unităţii analizate, următoarele 15 situaţii 
(baptişti, adventişti de ziua a şaptea, musulmană, martorii lui Iehova, creştini 
după Evanghelie, creştini de rit vechi, evanghelici lutherani, ortodoxă sârbă, 
evanghelică, evanghelică de confesiune augustană, mozaică, armeană, altă 
religie, fără religie, atei), frecvenţa totală este de abia 3,42% (35 363 enoriaşi). 

Urmărirea generalizată a celor 15 situaţii menţionate anterior la nivelul 
celor trei judeţe, consemnează faptul că valoarea cea mai scăzută apare în 
Harghita (1,63%, 4 937 persoane), urmată apoi de cea din Covasna (2,48%, 5 072 
persoane), iar cea mai ridicată este în Mureş (4,82%, 25 354 persoane). Între 
aceste limite de exprimare relativă avem posibilitatea de a stabili următoarele 
trepte de ecart care se înregistrează în cele 214 localităţi, situaţia prezentându-se 
astfel: 

-sub 1%, în mediul urban, astfel de valori sunt întâlnite numai la Borsec 
(0,82%) şi Întorsura Buzăului (0,67%), iar în mediul rural în 53 de comune (14 
în Covasna, 32 în Harghita şi 7 în Mureş); 1-2%, prezentă în 6 aşezări urbane 
(Miercurea Ciuc, Topliţa, Băile Tuşnad, Bălan, Cristuru Secuiesc şi Târgu 
Secuiesc) şi 37 comune; 2-4% este caracteristică în 9 oraşe şi 42 de comune; iar 
ultimul ecart de peste 4% este înregistrat în 8 oraşe şi 55 de comune, cu 
menţiunea faptului că în două localităţi din judeţul Harghita (Bilbor şi Lunca de 
Sus) nu figurează niciun ateu sau adept al altor religii enumerate anterior. 
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În cele ce urmează, vor fi avute în vedere prezentarea celor 15 situaţii, 
începând de la baptişti şi încheindu-se cu ateii, care datorită numărului tot mai 
redus de reprezentare, va fi analizat prin valori absolute. 

a) religia Baptistă, cu o pondere de 0,30% (3 135 enoriaşi), în anul 2011, 
dispune de numărul cel mai mare de enoriaşi în judeţul Mureş (1 862, 0,35%), 
din care 1 034 în mediul urban, cei mai numeroşi fiind în Târgu Mureş (353 
baptişti) şi 828 în rural, în comuna Suplac fiind cei mai mulţi adepţi (95), iar în 
31 de localităţi acest cult nu deţine niciun adept; apoi în Harghita (811, 0,26%), 
cu 421 în urban (cea mai mare valoare absolută fiind consemnată la Gheorgheni, 
200), în timp ce la Băile Tuşnad acest cult nu este prezent, şi 390 în mediul rural 
(cu un maxim de 97 adepţi la Corund), în 35 dintre localităţi fiind consemnat 
semnul cratimă (-) ceea ce înseamnă lipsa de adepţi, iar în Covasna 462 (0,22%), 
cu 244 de baptişti în aşezările urbane (cei mai numeroşi fiind la Sfântu 
Gheorghe, 95 persoane) şi 218 persoane în localităţile rurale (32 la Bixad şi 
Cernat), iar în 20 de comune fiind înregistată lipsa acestora. 

b) Religia Adventistă de Ziua a Şaptea este reprezentată de 10 346 
enoriaşi, respectiv 1,00% din populaţia celor trei judeţe, cei mai numeroşi adepţi 
fiind în judeţul Mureş (8 979, 1,70%), preponderenţi în localităţile Târgu Mureş 
(1 340), Reghin (653), Crăciuneşti (760), Ceuaşu de Câmpie (562), Sâncraiu de 
Mureş (405), Sântana de Mureş (365), lipsind numai în 7 comune din cele 91 de 
aşezări rurale,  apoi în Covasna (875, 0,42%), din care 211 în Sfântu Gheorghe, 
iar în mediul rural cei mai numeroşi fiind la Hăghig (166 adepţi) şi Vâlcele (164 
adepţi), în 20 de comune aceştia nefiind prezenţi, iar în Harghita numai 492 
(0,16%), în mediul urban cei mai numeroşi fiind la Gheorgheni (81) şi Topliţa 
(70), lipsesc la Băile Tuşnad şi Borsec, iar în rural numărul cel mai mare apare la 
Atid (66), iar în 33 de comune nu sunt prezenţi. 

c) Religia Musulmană, cu o frecvenţă de 0,02% (210 membrii) la nivelul 
întregului spaţiu analizat, prezintă cel mai mare număr de adepţi în Mureş (157), 
în special la Târgu Mureş (70) şi Reghin (41), în timp ce în rural în aproape 
toate comunele nu sunt consemnaţi astfel de adepţi, iar acolo unde sunt prezenţi 
numărul acestora este frecvent sub 10 persoane. În celelalte judeţe, numărul 
acestora este foarte redus, cu 28 membrii în Covasna, din care 21 sunt rezidenţi 
la Sfântu Gheorghe, şi respectiv 25 în Harghita, din care 20 sunt rezidenţi în 
mediul urban (Miercurea Ciuc, Bălan, Gheorgheni şi Cristuru Secuiesc). 

d) Martorii lui Iehova, în număr de 9 970 de enoriaşi, care reprezintă 
0,96% din populaţia declarată a celor trei judeţe (1 031 652 persoane), cu 6 981 
persoane în Mureş (1,32%), din care 47,26% în Târgu Mureş (din totalul celor 3 
307 adepţi din mediul urban), în mediul rural cei mai mulţi adepţi ca număr fiind 
la Valea Largă (689 persoane), Cristeşti (250), Glodeni (248), Zau de Câmpie 
(215), etc, în judeţul Harghita prezintă cea mai mare ascensiune dintre cultele 
neoprotestante (0,57% şi 1 724 adepţi), cei mai numeroşi fiind la Odorheiu 
Secuiesc (364), respectiv la Praid (264), iar în Covasna 1 265 martori (0,62%), cu 
un maxim de 363 adepţi la Sfântu Gheorghe şi 135 martori la Boroşneu Mare. 
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e) Religia Creştină după Evanghelie, înscrisă cu 0,13% (1 410 enoriaşi), 
care la nivelul judeţelor prezintă următoarea ordine: Mureş (0,20%, 1 060), cu 
peste 200 de enoriaşi numai la Târnăveni, iar în mediul rural cei mai numeroşi 
sunt înregistraţi a fi la Băgaciu (84 persoane); Harghita (0,08%, 270), cu un 
maxim de 57 persoane la Odorheiu Secuiesc şi 70 persoane la Praid şi ultimul 
judeţ, Covasna (0,03%, 80 persoane, din care 56 în mediul rural, cu puţin peste 
jumătate concentraţi numai în localitatea Hăghig. 

f) Religia Creştină de rit vechi, este reprezentată cu o frecvenţă de 0,01% 
(107 adepţi), cu o concentrare mai mare în Mureş (0,01% şi 91 persoane, 
aproape jumătate fiind locuitori ai Municipiului Târgu Mureş), iar în Covasna 
sunt declaraţi numai 10 enoriaşi, doar o persoană în mediu rural, restul fiind 
rezidenţi ai Municipiului Sfântu Gheorghe, iar în Harghita adepţii acestui cult 
număr doar 6 persoane, din care 4 în Miercurea Ciuc. 

g) Religia Evanghelică lutherană, are o pondere de 0,16%, cu 1 713 
adepţi, situaţia impunând următoarea ierarhizare: Covasna (0,41%, 851 
persoane), apoi în Mureş (0,13%, 715) şi numai 147 în Harghita (0,04%), cu 
menţiunea clară a faptului că cei mai mulţi sunt concentraţi în reşedinţele de 
judeţ. 

h) Religia Ortodoxă sârbă, cu o pondere de 0,01% (133 enoriaşi), la 
nivelul întregii unităţi supuse investigaţiei, ortodocşii sârbi sunt concentraţi în 
judeţul Mureş (0,02%, 129 persoane), 4 în Harghita şi valoarea cea mai redusă 
de reprezentare a acestei religii, mai mică de trei (înscrisă cu asterisc în 
recensământ), s-a înregistrat în judeţul Covasna. 

i) Religia Evanghelică, cu 1 051 enoriaşi, deţine 0,10% din populaţia 
judeţelor Harghita, Covasna şi Mureş, concentrată îndeosebi în judeţul Mureş 
(0,16%, 865 enoriaşi), apoi în Covasna (0,05%, 102) şi în Harghita (0,02%, 84). 

j) Religia Evanghelică de confesiune augustană, reprezentată de un 
număr de 652 de enoriaşi (0,06%), este prezentă în Mureş cu 491 de adepţi, în 
Covasna cu 122, iar în Harghita cu numai 39 de enoriaşi. 

k) Religia mozaică, este reprezentată de cel mai mic număr de adepţi, 
respectiv 88 persoane, din care peste 80% sunt rezidenţi ai judeţului Mureş (72 
persoane), în timp ce în celelalte judeţe sunt sub 10 enoriaşi (7 în Harghita şi 9 
în Covasna). 

l) Religia armeană ocupă penultimul loc după cea mozaică din punct de 
vedere al numărului de adepţi (92 persoane), 70 fiind în Harghita, 18 în Mureş şi 
numai 4 în Covasna. 

m) Alte religii cu 0,21% (2 167 enoriaşi), reprezintă acel segment de 
populaţie încadrată în afara celor 18 religii (de la ortodoxă până la armeană), cei 
mai numeroşi fiind în Mureş (0,24%, 1 274), apoi în Harghita (0,16%, 490) şi 
Covasna (0,19%, 403 persoane). 

n) Fără religie, cu 0,35% (3 650 persoane) din totalul de 1 031 652 
persoane declarate ce aparţin judeţelor studiate, în Mureş sunt înscrise 2 201 
persoane (0,41%), în Covasna 794 (0,38%), iar în Harghita 655 (0,21%). 
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o) Ateii sunt reprezentaţi de un număr de 638 persoane (0,06%), cel mai 
redus număr este consemnat în Covasna (66 persoane), respectiv 113 persoane 
în Harghita, iar în judeţul Mureş, numărul maxim de 459 persoane. 

p) Informaţie nedisponibilă introdusă pentru prima dată în acţiunea de 
efectuare a recensământului în România, în unitatea analizată se înscrie cu un 
număr de 40 238 persoane, care reprezintă 3,75% din totalul populaţiei stabile 
de 1 071 890 locuitori. La nivelul celor trei unităţi administrativ-teritoriale 
analizate, situaţia este următoarea: 25 082 persoane în judeţul Mureş, 8 723 
persoane în Harghita şi 6 433 persoane din judeţul Covasna cuprinse la 
Informaţia nedisponibilă. 
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Harghita 13.26 65.27 12.65 0.10 0.16 7.11 1.42 
Covasna  22.42 36.15 33.40 1.40 0.12 4.36 2.11 
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02

 

Mureş 53.25 9.51 27.03 1.20 2.27 2.46 4.25 
TOTAL 35.63 30.86 24.13 0.92 1.23 4.18 3.01 

Harghita 12.46 66.41 12.16 0.19 0.17 6.96 1.63 
Covasna  21.35 36.20 33.27 2.31 0.11 4.26 2.48 20

11
 

Mureş 53.47 9.23 26.27 1.78 2.10 2.32 4.82 
TOTAL 35.11 31.30 23.52 1.42 1.14 4.06 3.42 
Tabelul 2. Structura generală a religiilor la nivelul celor trei judeţe 
(Harghita, Covasna şi Mureş), în anii 2002 şi 2011 (sinteză) 

 
Generalizat, la nivelul celor trei judeţe, s-a ajuns la stabilirea a patru 

praguri de reprezentare,  în ceea ce priveşte Informaţia nedisponibilă, astfel: 
-sub 50 persoane, prezentă în 89 de localităţi (35 în Harghita, 23 în Covasna 

şi 31 în Mureş);  
-ecartul următor, cel de 50-200 persoane, corespunde unui număr de 88 

localităţi (23 în Harghita, 16 în Covasna şi 49 în Mureş); 
-treapta de 200-350 persoane este caracteristică pentru 20 de localităţi (4 

Harghita, 4 Covasna şi 12 Mureş); 
-condiţia de peste 350 persoane apare în 17 localităţi, ce corespund 

centrelor urbane şi rurale mai mari ale celor trei judeţe, respectiv 5 Harghita, 2 
Covasna şi 10 Mureş. 

 
                                                
318 Pentru anul 2002 au fost inclusă şi categoria cele nedeclaraţi 
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CONCLUZII 
La Recensământul din anul 2011, populaţia celor trei judeţe a scăzut cu 

57 632 persoane faţă de situaţia anului 2002, însă la ultimul recensământ 
efectuat din totatul populaţiei stabile de 1 071 890 locuitori, numai 1 031 625 
persoane şi-au declarat religia. Astfel, a rezultat un număr semnificativ de 
persoane (40 238), a căror identitate confesională este necunoscută.  

 
Structura confesională, urmăreşte cu fidelitate evoluţia şi repartiţia 

teritorială a grupurilor etnice, reflectând o populaţie majoritară de religie ortodoxă 
(35,11%), în unităţile administrativ teritoriale de pe cursul superior şi mijlociu al 
Mureşului, Gurghiului şi Târnavei Mari, respectiv Depresiunea Întorsura 
Buzăului, urmată de cea romano-catolică majoritară în depresiunile Giurgiu şi 
Ciuc (31,30%), apoi cea reformată (23,52%), suprapusă preponderent pe Valea 
Nirajului şi Târnava Mare, unitariană (4,06%), ultimele trei dintre acestea 
corespunzând populaţiei maghiare, urmând apoi cea penticostală (1,42%) şi 
greco-catolică (1,14%). Toate aceste şase confesiuni cuprind 96,57% din 
populaţia acestor trei judeţe. 

 
                                                    *     *     *     * 
 

Roman Catholic (322,932 people, 31.30%), Protestants (242,680 
people, 23.52%), Unitarian (41,905 people, 4.06%), Pentecostal 
(14,656 people, 1.42%), Greek Catholic (11,834 persons, 1.14%), 
Seventh-Day Adventists (10,346 people, 1.00%) and a group of other 
religions, people without religion with 2,167 people each (0.21%) and 
information unavailable (40,238 persons, 3.75 %).Abstract: This 
study aims to analyze the religious structure of the population in three 
counties of the geographical-historical province of Transylvania: 
Harghita, Covasna and Mureş census registered on October 20, 2011, 
data on this issue, the source is National Institute of Statistics. 
Regarding to religious structure in the mentioned area, the information 
is available for 1,031,652 people (of a total of 1,071,890 inhabitants), 
the majority being Orthodox cult followers (35.11%), followed by  
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DESPĂRŢĂMÂNTUL REGHIN AL  ASTREI 
- istorie şi cultură – 

                                                                     
                                                              Prof. Niculae Marin Şara - Reghin 

 
 

 Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului 
Român, intrată în conștiința națională sub denumirea ASTRA, a luat ființă în 
anul 1861. Evenimentul avea ”să revoluționeze întreaga viață spirituală a 
românilor transilvăneni, ca de altfel a tuturor românilor, întreaga mișcare 
culturală și națională din acea vreme”.  
Reghinul a fost un punct fertil de manifestare - ținând seama de activitatea de 
luminător de aproape un sfert de secol a lui Petru MAIOR și ideile de progres, 
democrație și libertate a Revoluției de la 1848, cu perspective largi asupra vieții 
național-culturale a românilor de sub stăpânirea monarhiei Austro-Ungare.  

Înființată prin strădania iluștrilor bărbați ai neamului românesc : Ioan 
PUȘCARIU, Andrei ȘAGUNA, George BARIȚIU și Timotei CIPARIU, 
ASTRA venea să împlinească voința testamentară a Craiului munților - Avram 
IANCU, ca și a tribunilor săi de la 1848, dorul de a vedea națiunea fericită.  
După înființarea ASTREI, zona Reghinului a fost încadrată, inițial, în sfera de 
activitate a Clujului, ca Despărțământul XVII. Peste timp, drept urmare a 
creșterii numărului de Despărțăminte la 33, Reghinul a devenit Despărțământul 
XXVI al ASTREI.  

Printre membri ASTREI, din primii ani de activitate, menționăm 
numeroase personalități reghinene, printre care ”domnul învățător din Sas-
Reghin - Giorgiu MAIORU, care a transmis suma de 1.511,50 coroane, 
colectați de el” de la Mihail ORBONAȘIU, avocat, Mihail CRIȘAN, protopop 
al Reghinului Săsesc, de asemenea contribuția familiei de negustori macedoneni 
MARINOVICI, care au sprijinit ASTRA și Reghinul prin diferite donații.  

Deoarece Despărțământul Cluj avea o arie de activitate extrem de întinsă, 
parțial nesatisfăcătoare în multiplele obligații culturale luate, s-a hotărât 
înființarea a noi Despărțăminte, printre care și la Reghin. Astfel, în ziua de 2/14 
aprilie 1874 s-a înființat Despărțământul Reghin al ASTREI, fapt consemnat în 
”Protocolul” încheiat cu această ocazie. Protopopul Mihai CRIȘAN l-a propus, 
ca primul președinte al Despărțământului, pe Ioan POP MAIOR, membru vechi 
al Asociațiunii, mare proprietar, patriot, susținător al doleanțelor culturale și 
sociale ale românilor din zona Reghinului. Ioan POP MAIOR, nepot de soră a 
lui Petru MAIOR, a fost administratorul domeniilor baronului Bornemiza și 
moștenitor al moșiei Maioreni, din hotarul Ibăneștilor.  

S-a remarcat și datorită calităților de gospodar priceput și modern, arendaș 
(cu o avere apreciabilă), sprijinitor al culturii naționale, dorind ”alinarea 
suferințelor și suplinirea lipselor scumpei mele națiuni”. De asemenea, se 
implică trup și suflet în evenimentele de la Blaj, din perioada 15-17 mai 1848.  
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Pentru întreținerea familiei acceptă postul de perceptor la Oficiul fiscal al 
Gurghiului. În anul 1863, la proclamarea Reghinului ca ”oraș liber regesc” își 
manifestă entuziasmul prin cuvintele : ”Numai egalitate, frățietate și concordie 
între toți și Reghinul va ajunge înflorirea dorită”.  

Spirit deschis și vizionar oferă o bibliotecă de 200 de volume, fapt cu 
adevărat remarcabil pentru perioada respectivă. Sprijină școlile din Breaza, 
Apalina, Logig, Lunca, Ocnița, Ilieni și Chiheriu de Jos. Se stinge din viață în 
luna martie 1877, o grea pierdere pentru cultura română, mai ales că, doar cu doi 
ani mai înainte, la 17 februarie 1875, ASTRA se despărțise de unul dintre cei 
mai de seamă președinți ai săi : Ladislau Basiliu baron de POP.  

Adunarea a avut loc ”în frumosul salon de joc al hotelului celui nou 
orășenesc” (azi Casa de Cultură a tineretului ”George ENESCU”). S-au înscris, 
încă de la constituire, 59 de membri ordinari și 29 de membri ajutători.  

Despărțământul se întindea, în primul an de activitate, de la Ormenișul de 
Câmpie până la Borsec și de la Teaca până la Sovata. În timp s-a reorganizat, 
apărând în zona noastră Despărțământul Deda și Gurghiu, care au revenit, mai 
ales în perioada interbelică, în cadrul Despărțământului Reghin.  

ASTRA Reghineană a avut, de-a lungul existenței sale, realizări notabile 
în toate domeniile de activitate, ”și-a inaugurat activitatea într-un mod demn 
de frumoasa misiune ce o are …”.  

Numeroase personalități și-au câștigat merite în cadrul Despărțământului : 
Șerban LUPU, proprietar în Reghinul unguresc, cumpărătorul unui teren pe care 
s-a ridicat școala românească, Patriciu BARBU, avocat, om de mare energie, din 
inițiativa căruia s-a înființat Institutul de credit și economie ”Mureșiana” (1885).  
Mai consemnăm, spre memoria posterității locale și naționale, pe Galaction 
ȘAGĂU, Leon LUPU, dr. Absolon TODEA, dr. Alexandru CEUȘIANU, Ion 
ȘANDOR, Elie CÂMPEANU, George MAIOR.  

Printre președinții care s-au perindat la conducerea Despărțământului 
menționăm : protopopul Mihai CRIȘAN (1877-1885), Patriciu BARBU (1885-
1896), protopopul Petru UILĂCAN (1896-1905), protopopul Galaction ȘAGĂU 
(1905-1910), avocatul Ioan HARȘIA (1911-1914), care a înființat agenturile 
culturale și bibliotecile poporale, protopopul Vasile DUMA (1914-1923).  

De-a lungul istoriei culturale naționale ASTRA Reghineană a fost 
înnobilată prin prezența și activitatea conducătorilor săi. Asfel, în anul 1875, 
Adunarea Generală ASTRA ținută la Reghin  îl desemnează ca președinte pe 
Iacob BOLOGA - suflet mare, generos și dedicat luminării și culturalizării 
maselor.  

Un continuator demn, protopopul Mihai CRIȘAN (președinte ASTRA 
Reghin din anul 1877), fapt consemnat de către Patriciu BARBU, ales 
președinte în anul 1885, apoi reales la 22 iunie 1891.  

În perioada mandatelor sale Patriciu BARBU, împreună cu aleșii 
comitetului Despărțământului Reghin : Petre UILĂCAN, Galaction ȘAGĂU, 
(amândoi viitori președinți ai ASTREI Reghin), Alexandru CEUȘIANU și Elie 
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CÂMPEANU, au înființat o serie de premii pentru stimularea activității 
învățătorilor de la sate. Persecutat și urmărit, Patriciu BARBU demisionează în 
anul 1896.  

Următorul președinte, protopopul greco-catolic Petru UILĂCAN,1896-
1905 continuă acordarea premiilor pentru învățătorii merituoși și ținerea de 
prelegeri, expoziții, șezători culturale, organizarea de coruri la sate, 
popularizarea cărții și atragerea spre lectură a populației.  

În timpul celor, aproape, cinci ani de președinție avocatul Ioan HARȘIA 
(președinte 1910-1914) imprimă un suflu înnoitor vieții culturale naționale, prin 
înființarea agenturilor culturale și mărirea numărului de biblioteci. Mandatul său 
este dedicat preocupărilor culturale, politice, sociale și naționale, îndemnând și 
chemând la educarea poporului.  

După Unire, la 19 februarie 1923, conducerea Despărțământului a fost 
preluată de către dr. Eugen NICOARĂ, iar ca vice-președinți pe Ariton POPA, 
protopop greco-catolic și dr. Ioan HARȘIA, avocat, secretar fiind ales 
Alexandru CEUȘIANU, avocat, și Gheorghe MAIOR, casier, directorul Băncii 
de Credit ”Mureșiana”. Membrii - dr. Eugen TRUȚIA, prof. Ioan BOJOR, 
Gheorghe CAZAN, Gheorghe MUREȘAN, și Victor CÂMPEAN.  

S-a creat o puternică mișcare culturală, care a înglobat în ea toate 
elementele active ale ținutului. În această perioadă s-a construit Palatul Culturii, 
Spitalul (pentru populația orașului și împrejurimi) - terminat în 1931, s-au 
organizat numeroase serbări câmpenești, s-au editat broșuri medicale și de 
știință popularizată, cursuri de alfabetizare, cercuri ale învățătorilor, colaborări 
fructuoase cu societățile de meseriași, tineret, femei, cu Liceul român din 
Reghin.  

S-au premiat învățătorii și alți intelectuali cu merite deosebite în diferite 
ramuri de activitate, tineri studioși, etc., la care adăugăm numărul de prelegeri 
ținute la Reghin și satele din împrejurimi, pe diferite teme, numeroase volume 
de publicații apărute sub egida ASTREI, valorificarea folclorului, a tradițiilor 
populare, rolul bisericii și al școlii în sprijinirea activităților de luminare și 
educare ale poporului.  

Datorită bogatei activități, a aprecierii muncii și valorilor sale, 
Despărțământul Reghin a găzduit Adunările Generale ale Asociațiunii cu 
participarea a numeroase personalități din țară. Publicațiile ”Tribuna”, ”Gazeta 
Transilvaniei”, ”Transilvania”, ”Telegraful Român”, ”Unirea”, semnalează 
aceste evenimente.  

Referindu-se la cea din anul 1925 ”Unirea Poporului” din Blaj 
menționează : ”Adunarea de la Reghin a fost, cu adevărat, sărbătoarea cărții 
și a învățăturii românești, în care cei de același sânge și de aceeași limbă au 
știut să se ridice peste orice deosebire și au arătat că, dacă este vorba de 
lucruri mari, de porniri înălțătoare, ei sunt, într-adevăr, frați care se înțeleg 
foarte bine și pot merge pe aceeași cărare a izbânzii depline”.  
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În anul 1932 a fost inaugurată o nouă etapă de activitate cu noi obiective 
printre care amintim: ridicarea mai multor monumente în amintirea eroilor 
căzuți pentru întregirea neamului, organizarea cercurilor „Șoimi Carpaților”, 
înființarea de școli țărănești. În acest cadru îl amintim pe Vasile Netea care s-a 
implicat sub diferite forme, având drept călăuză lozinca ”Credință, Patrie, 
Neam”, la care au contribuit cu bune rezultate cercurile culturale din Idicel 
Pădure, Ibănești, Pietriș, Nadășa, Dumbrava, Deda, Luieriu, Vătava, etc... S-a 
remarcat totodată preocuparea pentru tipărirea unor lucrări cu tematică variată, 
menite să sprijine activitatea ASTREI Reghinene, să valorifice folclorul 
românesc. Manționăm în primul rând lucrarea ”Figuri Mureșene” de Vasile 
Netea și Eugen Nicoară, ”Îndreptar pentru cercurile culturale” de Vasile Netea, 
culegerea de folclor ”Murăș, Murăș apă lină... Literatură populară din regiunea 
Murășului de Sus”, de Dr. Eugen Nicoară și Vasile Netea.  

Tot în perioada interbelică conducerea despărțământului a reușit să scoată 
o nouă publicație cu apariție lunară ”ASTRA Reghin”, a editat ”Cartea 
Șoimilor” și ”Igiena săteanului”, iar în 1935 a apărut primul anuar al ASTREI 
Reghin intitulat ”Un an de luptă pentru credință, neam și țară” de Dr. Eugen 
Nicoară și Vasile Netea. Mai putem menționa lucrarea lui Vasile Netea ”Sub 
stindardul ASTREI – Două decenii de activitate culturală în Despărțământul 
Reghinului, 1919-1939”. La acestea adăugăm ”Istoricul și activitatea ASTREI 
Reghin 1874-1940” de Dr. Eugen Nicoară. 
        Remarcăm activitatea unor intelectuali de seamă ai ținutului nostru, care au 
condus destinele despărțământului și au contribuit la realizările lui. Pe lângă 
personalitățile amintite adăugăm nume de prestigiu din perioada iterbelică ca : 
Gheorghe Maior, Alexandru Ceușianu, Mihai Tomșa, Ilie Șandru, Iustin 
Handrea, Enea Popa, Dr. Vasile Nicolescu, Mihai Moldovan, Emil Cocoș și 
mulți alții. 

Edificatoare sunt și cuvintele lui Nicolae IORGA, cu referire la ASTRA : 
”Acolo unde dezbină legea - unește cartea, lumina”.  
Primul semnal de reînviere al ASTREI, a reîntoarcerii în adevărata-i lumină, 
pentru parcurgerea celei de-a treia etape a existenței sale, a fost al revistei 
ASTRA din Brașov, în numărul din ianuarie 1990.  
Sibienii sunt primii care se grăbesc să răspundă semnalului venit de la Brașov, 
care la 22 februarie 1990, supun dezbaterii noile ”Statute”, întocmite după 
modelul și spiritul ASTREI din 1925.  

Adunarea Generală a Asociațiunii, din 15 martie 1990, aprobă ”Statutele” 
și convoacă prima Adunare cu Despărțămintele pentru data de 21 aprilie 1990.  
În urma acestei Adunări se fac demersurile și se solicită ”înscrierea 
Asociațiunii ca persoană juridică, înscriere înregistrată la nr. 139/21 mai 
1990, prin Sentința Civilă 5nr. 1571/1990, a Judecătoriei Sibiu. În 
Asociațiune trebuie să fie, alături de noi, oameni cu pasiune și competență 
culturală, dispuși să ajute reînvierea ASTREI, chemată acum la o nouă și la 
fel de rodnică activitate cultural-națională, în spiritul tradiției sale de adâncă 
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simțire românească și în deplin acord cu vremurile cele noi, pe care înșine 
suntem chemați a le clădi și a le pregăti spre împlinirea generațiilor viitoare”.  

Despărțământul Reghin al ASTREI, desființat abuziv de către regimul 
comunist în anul 1948, a fost reînființat în 4 august 2005 și confirmat prin 
Decizia nr. 396 din 17 septembrie 2005, președinte fiind ales prof. Niculae 
Marin ȘARA.  

Ca o apreciere a activității Despărțământului Reghin al ASTREI, 
conducerea centrală a Asociațiunii a organizat la Reghin patru Adunări Generale 
ale ASTREI, în anii 1875, 1890, 1925 și 2014, unde s-au dezbătut probleme 
legate de activitatea ASTREI, hotărându-se și o serie de măsuri de revigorare și 
îmbunătățire a obiectivelor Asociațiunii. De fiecare dată Adunările au constituit 
un prilej de organizare, de către gazde, a numeroase manifestări culturale și 
întâlniri cu personalități de seamă ale neamului românesc.  

În spiritul și obiectivele tradiționale și actuale ale Asociațiunii, 
Despărțământul Reghin al ASTREI și-a reorganizat întreaga activitate, prima 
Adunare, din 4 august 2005, dovedindu-se benefică prin numărul mare de 
participanți și prin conținutul dezbaterilor și propunerilor făcute. În acest fel 
prestigiul câștigat de la înființare și până în prezent va fi mereu un îndemn și un 
simbol al realizării obiectivelor propuse, în noua structură organizatorică a țării 
noastre.  

Noua conducere, având ca președinte pe prof. Niculae Marin ȘARA, iar 
ca vice-președinți pe părintele protopop Teodor BELDEAN, părintele protopop 
Florin BOITOȘ, prof. Sorin PUI și Ilie FRANDĂȘ - secretar, alături de întreg 
colectivul ales, au dat și dau dovadă de mult interes în realizarea obiectivelor 
stabilite, fapt reieșit din organizarea a numeroase activități cultural-educative, 
prin realizarea unor lucrări, publicații, proiecte, cercetări laborioase a istoriei 
locale și a personalităților ei.  

Despărțământul Reghin al ASTREI s-a bucurat, în permanență, de 
susținuta colaborare cu instituțiile de cultură și școlare, administrația locală și 
personalitățile urbei, la care adăugăm sprijinul și colaborarea cu scriitorul și 
publicistul Lazăr Lădariu, președintele Despărțământului Central Județean 
Mureș, mereu prezent în rândul reghinenilor, alături de alți astriști mureșeni, 
Nicolae Băciuț, Valentin Marica, Florin Bengean..  

În acest fel, mișcarea culturală românească desfășurată în cadrul 
Despărțământului a devenit, treptat, unul din factorii de primă importanță în 
ridicarea spre noi orizonturi culturale a maselor populare, spre cunoașterea a tot 
ceea ce-i este folositor.  

Parte integrantă a istoriei culturale a românilor din Valea Superioară a 
Mureșului și a Gurghiului, activitatea Despărțământului Reghin al ASTREI a 
îmbogățit istoria culturală a județului și a Transilvaniei cu noi fapte, prin 
oamenii dedicați îndeplinirii idealurilor și scopului pentru care a fost creată 
ASTRA.  
                                                                  * 
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                                                     *     *    * 
      
 In this communication, the cultural-educativ activity of the Astra Reghin 
Compartiment is mirrored since it was founded until nowadays, 
          Throughout time, ASTRA Reghin was a real tribune of the national and 
cultural resurgence, the Reghin area gaining prestige in the whole Transylvanian 
territory with its entire activity. 
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           VALORI POETICE ALE ,,GENERAŢIEI PIERDUTE” 
                      
                                                            Dr. Viorica Lazăr - Topliţa 
 
 
 Lucrarea Valori poetice ale „generației pierdute”319 tratează câteva din 

valorile pe care le surprindem în versurile unei generații de tineri poeți  ce 
debutau în pragul celui de-al doilea război mondial. Generația aceasta a 
constituit obiectul de studiu al unor reduse studii critice, de aceea s-a observat o 
receptare incorectă în anii care au urmat instaurării comunismului. Există puține 
lucrări de istorie literară care tratează această generație. Cele mai reprezentative 
studii fiind în acest sens cea a lui Al. Piru, Panorama deceniului literar 1940-
1950, precum și  cea a lui Emil Manu, Eseu asupra generației războiului.   

   Teza este structurată în șase capitole. În primul capitolul Precizări privind 
cadrul istoric și cultural în perioada 1941-1947, am recurs la o analiză 
condensată a premiselor socio-istorice și culturale care au influențat într-o 
anumită măsură evoluția negativă a lirismului românesc. Am oferit aici o 
perspectivă istorică prin care evidențiam „datul” acestui „veac al terorii”, care 
și-a lăsat o amprentă destul de nefastă asupra dezvoltării literaturii noastre.  

  Am urmărit aici, începând cu anii adolescenței poeților din această generație 
și încheind cu anul 1948, anul etatizătii culturii române, factorii care au 
influențat cultura română în general și cei care au dus aproape la extincția 
acestei generații, în particular. Cele mai nefaste influențe au fost instalarea și 
perpetuarea unor ideologii extremiste, coroborate cu dictaturile ce au decurs din 
asemenea regimuri: extremismul de dreapta, reprezentat prin dictatura lui Carol 
al II-lea, dictatura Legionară și cea a lui Antonescu și cel de stânga, dictatura 
comunistă. Aceste sisteme antidemocratice nu au adus nimic în plan evolutiv, ba 
mai mult ele au avut un rol în declanșarea „frondei” sau chiar „tăcerii” acestor 
poeți. 

     Am prezentat în această lucrare, într-o analiză tematico-diacronică și 
fenomenologică destinul unor poeți emblematici, eviențiind rolul acestora în 
progresul literaturii române moderne. Vom judeca astfel dacă este vorba sau nu 
de o „generație pierdută”. Am descris în capitolul al doilea denumit „Generația 
pierdută”, întregul fenomen declanșat de această generație. Cu câteva 
subcapitole relevante, Proiectele generației, Revista Albatros, Alte proiecte ale 
generației și Dez-umanizarea poeziei, am pătruns în laboratorul care a stat la 
baza formării identităților poetice ale primilor poeți neomoderniști. Am urmărit 
astfel ce proiecte au început acești tineri poeți. Acestea raportate la niște idealuri 
și valori moderne demne de comparație cu poezia universală modernă, au 
necesitat, în condițiile grele despre care am vorbit în capitolul anterior, 
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adevărate sacrificii și adevărate revolte. Dintre acestea, revista „Albatros” a fost 
cea mai emblematică acțiune culturală. În subcapitolul dedicat acesteia am putut 
vedea cum s-au organizat poeții, cum au gestionat situația politică, cum au 
materializat avântul și concepția lor poetică într-o publicație inedită. În ce 
privește forma și conținutul revistei, am putut vedea, tot aici, modul cum și-au 
făcut apariția poemele și articolele unor autori ca: Ben Corlaciu, Geo 
Dumitrescu, Ion Caraion, Al. Lungu, Constant Tonegaru, Dimitrie Stelaru, 
Sergiu Filerot, Stefan Augustin Doinaș, Magda Isanos, Mihail Crama, Nina 
Cassian, Dan Deșliu etc.  

   Lupta cu autoritățile, care îmbrățișau o viziune de extremă dreaptă, era  
obsedantă. Revista „Albatros” a fost nevoită să-și înceteze apariția la al șaptelea 
număr. Am văzut în continuare ce se întâmpla cu alte încercări editoriale ale 
acestora.  

   În subcapitolul următor, Alte proiecte ale generației prezentam pe scurt, 
revistele la care aceștia au colaborat, cărora le-au întipărit propriile concepții. 
Printre acestea cele mai importante au fost „Curent magazin”, „Timpul”, 
„Kalende” „Tinerețea„ , „Viața”, „Lumea”, „Fapta”, dar și „Klaviaturi”, 
„Agora”, „Zarathustra”, reviste literare ce reprezentau unilateral concepția lui 
Ion Caraion. Interesant a fost să urmărim și alte două proiecte, urmărite cu zel de 
Geo Dumitrescu și Sergiu Filerot, în încercarea lor de revoltă literară împotriva 
dictaturii, Placheta „Sârmă Ghimpată” și o altă publicație, continuatoare a 
„Albatrosului”, revista „Gândul nostru”. Un subcapitol care ne elucidează 
asupra concepției existente în epocă, în ce privește  valorilor literare și totodată 
umane, este Dez-umanizare poeziei. Cu acest prilej arătam aici că existau deja 
multe dezbateri  revelatoare. Arătam de asemenea că valorile occidentale, 
fenomenul modernizării mai ales, erau deja în vizorul multor personalități ale 
culturii române, una dintre ele, emblematică, prin studiile pe care le-a realizat, 
fiind Petru Comarnescu. Numele acestui autor se leagă de această generație prin 
articolul a cărui denumire o împărtășește și subcapitolul nostru, articol publicat 
în revista Agora, concepută de Ion Caraion. 

   În capitolele care au urmat, patru la număr, am deschis o analiză care 
presupune abordarea individuală a poeților. Am avut în vedere, din rațiuni de 
limită a spațiului, prezentarea a doar patru autori: Geo Dumitrescu, Ion Caraion, 
Constant Tonegaru și Dimitrie Stelaru. 
     Rămas în memoria literaturii ca mentor al grupului de la revista „Albatros”, 
Geo Dumitrescu este acel poet al generației „pierdute”, care a concentrat 
suferințele și întrebările acesteia, integrând-o într-o viziune literară catalizatoare, 
antipoetică şi antiutopică. Am urmărit împărțirea ansamblului creației sale 
poetice după un principiu cronologic. S-a constatat existența unor două etape de 
creație. Prima etapă era cuprinsă între anii 1941-1950, iar a doua între 1964 – 
1978.  Primele trei subcapitole urmează evoluția biografică a poetului cât și 
creația din prima perioadă, pe când ultimele dezvoltă biografia și aparițiile 
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literare ulterioare anului 1963, accentul fiind pus pe morfologia lirică pe care o 
propune poetul în volumele sale.  
      Astfel, în primul subcapitol, De la ucenicie la mentorat, am prezentat 
momentele de început ale activității poetului, observând felul în care influențele 
poeților francezi, pe care îi urmează cu convingere, pătrundeau și se instalau în 
plasma lirică.  
      Geo Dumitrescu intra, încă din studenție, în universul poeziei lui Baudelaire, 
Rimbaud, Blaise Pascal. Poetul este surprins și sub influența poeticii lui Novalis, 
Rilke, Hölderin, Blake, Edgar Allan Poe. Urmând ideile acestor mari reformatori 
ai lirismului, poetul român va promova, în poetica și publicistica sa, nevoia 
eliberării de didacticism, formalism și moralism. În acest capitol poetul este 
surprins între postura unui tânăr care „a văzut prea multe cadavre, venind la 
cursuri în aceste amfiteatre în care dumneavoastră surâdeți în versuri, străbătând 
bălțile de sânge ale orașului și intrând pe porți îndoliate, în săli aproape pustii” și 
cea a mentorului care aduna în jurul său, dând dovadă de capacități 
organizatorice și spirit de echipă, o întreagă generație de tineri poeți asemenea. 
El primea astfel rolul de lider al generației. El devine acea voce comună a 
„generației de mahala și de la țară” (după cum o intitula însuși poetul), care 
dădea tonul unor imperioase viziuni antiburgheze și antielitiste. Identificam în 
acest context atracția care a avut-o poetul dinspre iluziile ideologiei comuniste. 
Urmăream, în paralel, identitatea pe care și-o asumă poetul, precum şi concepția 
lirică cu care acest poet pătrundea în literatură odată cu primele sale apariții 
editoriale: Aritmetică (1940) și Libertatea de a trage cu pușca (1946). Poetica sa 
ne întâmpină cu un lirism devorator de cotidian. Criticul Gabriel Dimisianu 
numea o astfel de poetică, sarcastică, ludică, destructurală și destabilizatoare 
totodată.  
      Următorul subcapitol, Revolta antipuristă, revelează câteva din 
caracteristicile poeticii frondiste cu care ne-a obișnuit Geo Dumitrescu. Am 
remarcat aici structura profund nonconformistă, anticonvențională și ironică a 
liricii sale, care, prin efecte de desemantizare și demistificare, devine o 
combatantă lirică antipuristă. Urmând o transpunere în apoetic, așa cum 
observa Șt. Augustin Doinaș, are loc „o pulverizare a unei tradiții poetice”; 
poetul prezintă câteva registre antilirice: prozaismul, sarcasmul, aglomerarea, 
banalitatea crasă, lipsa de formă, confesivul etc. Ca și la Rilke, urmând 
concepția hegeliană asupra materiei în artă, poetul se folosește de rolul ei 
sugestiv, transferându-i capacitatea de coagulant al suferințelor sale interioare. 
În jocul de indicare a poeziei noi, Geo Dumitrescu minimalizează și chiar 
demistifică, pe rând, toate elementele romantismului. În acest proces se disting 
afinități cu Quenau, Desnos, Peguy. Alegând apoeticul, Geo Dumitrescu mergea 
și mai departe, uzând de un întreg proces demitologizare și desacralizare.  
      Pe toate planurile se instalează simplitatea. Se desfășoară un plan stilistic 
definit de un limbaj simplu, asemănător vorbirii libere, eliberat inclusiv de 
dominația semnificatului cu care ne-a obișnuit simbolismul. Se renunță la 
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abstracțiile reci și răsunătoare, la încărcarea textului de sugestii mistice și 
simbolice, la redundanță, la decorativ, la personificări și metafore formale. Se 
deschid perspective rar explorate, prin înlocuirea registrelor, categoriilor și 
regnelor între ele.  
     La nivelul concepției avem de-a face cu o luciditate a cărei perspectivă 
ironică este dominată de raţionalism. Se distinge un efort continuu de a aduce 
poezia în albia concretului, prin renunţarea la sentimentalism, poeticitate, 
preferându-se, din contră, adeziunea înspre ilimitat. Poetul însuși mărturisea: 
„Vreau să frâng materialitatea şi imponderabilitatea versului.” Dumitru Micu 
identifica la acest poet „o aplecare civică” și totodată o dominație a „inspirației 
expresioniste.” El sublinia că arta poetului stă în capacitatea de a caricaturiza 
căutarea de certitudini abstracte. Nici la nivel formal, nici la cel ideatic, poetul 
nu se dezice de atitudinea frondistă.      
     În subcapitolul Sub semnul tragismului evidențiam fondul profund tragic al 
acestui lirism. Urmându-și scopul de a crea o poezie profundă și specifică 
individualității proprii, una care să transmită o stare psihică, un adevăr și 
totodată un moment legat de ființa reală și de cotidian, poetul căuta necontenit să 
„iște poezia din orice.” Sursa poematicului, observau mai mulți critici, printre 
care și Petru Poantă, era obiectul vieții imediate.  
     Tragicul din opera lui Geo Dumitrescu nu trebuie tradus din simboluri și 
formule, ci revelat din sugestia pe care o dă starea creată cu un material liric 
nelimitat. În accepțiunea acestui registru al tragicului am putut aprecia faptul că, 
în bună măsură, Geo Dumitrescu este și un neoromantic. Există, în straturile 
profunde ale ființei sale, o adeziune înspre inefabil, înspre scurgerea 
neîndurătoare a timpului, înspre nostalgia imposibilității de accedere în spații 
rezervate doar spiritelor. Poetul Libertății de a trage cu pușca deplânge starea 
deplorabilă a omului, mediul social lispsit de valori, fariseismul, patetismul și 
criza spiritului. 
     Într-un subcapitol următor am luat în dezbatere o altă caracteristică a poeziei 
lui Geo Dumitrescu și anume atitudinea de zeflemea pe care am numit-o: 
fanfaronada cu substrat manifest. Odată cu acest capitol analizam spectrul liric 
al celei de-a doua etape a creației acestui poet. Ne raportăm aici la volumele 
Aventuri lirice (1963), Nevoia de cercuri (1966),  Jurnal de campanie (1974), 
Africa de sub frunte (1978), Versuri (1981), Aș putea să arăt cum crește iarba 
(1989), Câinele de lângă pod (1997) etc. Volumele de acum comportă însă și o 
strategie a reluărilor.  
         Global, în cea de-a doua etapă, se poate identifica o perspectivă semiologie 
mai elaborată, cu inventivități diverse la nivel textual-formal. Viziunea este 
acum cea a unui poet personaj-oglindă care ni se revelează ca o proiecție a ideii 
despre condiția umană. Avem în vedere aici apariția unui personaj, un alter ego 
al poetului, denumit Ieremia, care încununează tradiția de personaje populare din 
literatura română în stilul antonpannesc sau al lui Ion Creangă (Dănilă 
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Prepeleac, Ivan Turbincă). Pășim și mai mult, cu ocazia acestor noi poeme în 
spațiul rezervat absurdului.     
     Înscriindu-se principiilor specifice lirismului modern, poetul urmărea să 
dezaprobe stagnarea, artificialul, închiderea, filistinismul, punând mai presus de 
orice, nevoia de depăsire a propriei condiții. Un poem reprezentativ este  Doar 
așa să alergi! Intrând pe teritoriul unei metapoetici, Geo Dumitrescu cere 
întoarcerea către materia care sub aspect liric este plină de revelații și comori. 
Artă poetică este transpusă alegoric în Problematica spinoasă a nopților.  Este 
momentul în care poetul își revelează armele raționale pe care se bazează, luând 
atitudine, motivând întregul construct poetic. Aici este locul unde sunt transpuse 
liric epicul, reportajul, confesiunea. În textele acestor poeme de mari dimensiuni 
sunt derulate, apărând ca mitologii imaginare a căror personaje sunt preluate din 
cotidian. În unele poeme este înfățișat, în forma unui metadiscurs, chiat propriul 
tipar liric. 
    Registrul imaginativ al acestui poet nu descrie realitatea, ci o recompune 
conform cadrului dat de  sentimente și trăiri percepute „nefardat”. Petru Poantă 
îl considera pe poet, ca și pe ceilalți congeneri ai săi, un fantezist. Fantezia sa ne 
aduce însă în planul ideilor descendente din Socrate și Aristotel. Subversivitatea 
poetului se lasă greu intuită, însă poemul său este dotat, prin gradul ironic de 
care dă dovadă, cu sensuri profunde ce fac apel la gândirea filozofică 
occidentală.  
    Protestul său antifilistin se coagulează în opoziție față de orice regim 
antidemocratic, burghez, elitist,  comunist etc. Țintele în care lovește sunt ideea 
de aservire precum și de sentimentul tragic al ființei resimțite de omul modern. 
George Călinescu insista pe calitatea acestui poet de a înregistra totul într-o 
formă „cât mai neacademică”, subliniind totodată și dispoziția mereu 
zeflemitoare, bravada, tifla. Toate, în fond, spune criticul denotă mascarea unei 
dimensiuni tragice. Este transpusă poetic, ca și în Libertatea de a trage cu 
pușca, disimularea. Toate poemele sale din această perioadă sunt susținute de o 
arhitectură solidă. Câinele de lângă pod, Orație la o moară de lumină, Africa de 
sub frunte, Obrazul rumen al amintirii, Furtună în marea serenității etc. 
reprezintă repere lirice concludente. Jocul disimulat care a fost cuprins în aceste 
poeme de mari dimensiuni ne descrie un poet care stăpânește arta ridiculizării 
idealurilor, propunând o întoarcere la esența lirismului, la luciditate și 
antipoeticitate. Condiția de om, sensurile mitice din antichitate, atât de 
străvechi, sentimentul erotic, toate sunt regândite și reîmprospătate în viziunea 
lui Geo Dumitrescu.  
      În continuare dezbatem fundamentul care a stat la baza concepției poemelor 
sub forma unor „fanfaronade” sau „clovnerii”, atrăgând după sine un relief al 
unei minți raționaliste. Ideea se continuă cu alte conotații în subcapitolul 
denumit Antiutopism. Se observă că scenariul acesta liric se dezvoltă uzând de 
cea mai pregnantă luciditate lirică, acea a antiromantismului, a antipoeticului. 
Poetul pătrunde și mai mult în fundamentele imaginarului uman, facând pași mai 
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departe pe direcția antiidealismului și antiutopismului, reliefând, prin lirism, 
capcanele unei gândiri dominate de utopism. Adept în continuare al întâlnirilor 
în sânul banalului și al coborârilor la firul ierbii, poetul ne va revela o întreagă 
filozofie bazată pe o elementară „aritmetică” logică. Nu degeaba își intitula 
poetul primul său volum Aritmetică. Uzând atât de o gândire simbolică dar și de 
o luciditate exersată, poetul ne dovedește că, în fapt, utopiile trebuie supuse 
unui proces de extragere și revelare a mecanismului mental al utopiei. 
Comparativ cu sofianicul pe care îl întâlnim la Blaga, aici sensul este întors. 
Având în spate o presiune cum este „teroarea istoriei”, supus unui permanent 
proces de deziluzionare, poetul ni se înfățișează ca un veritabil „fabricant de 
deziluzii.” Tratând cu această atitudine reperele pe care le caută cititorul în 
poezie, poetul de fapt îi deconstruiște acestuia orice imagine de sprijin, 
demonstrându-i acestuia că aceastea nu există și că omul deține o anumită 
dinamică paralelă bine ascunsă în conștiință. Clișeele sunt și ele atacate, văzute 
ca roade ale utopiei. Ideea lui Kant este evidentă și transpusă original în poezie. 
Astfel, ipostaza în care se denunță pe sine, „eul” său liric arăta că menirea 
„eului” colectiv este de a discerne între realitatea și posibilitatea lucrurilor ce îl 
înconjoară.  
    În completarea viziunii noastre vine și subcapitolul pe care l-am numit: 
Poezia cu efect paleativ. Jocul liric pe care ni-l propune Geo Dumitrescu, cu 
regulile sale extrase și revărsate din sublimarea suferinței, arată că poemele lui 
au conotații psihice paleative. Se desprinde același  umanism specific de care 
poetul nu se desparte până la sfârșitul creației. Pentru a dota o expresie 
puternică, poetul se dezbară total de biografism, de revoltă, predându-se cu totul 
simțului parodic. Poezia reușește să redea un eu impersonal, revelator.  
    Urmând parcă pe Caragiale, poetul se înscrie în depictarea clișeelor, a 
convenționalismului, a romantismului morbid. Ludicul este factorul declanșator 
și tot el este și antidotul ascuns în lirism. Poezia sa lovește ca să edifice. Fronda 
sa, ne arată criticul Iulian Boldea, nu este una distructivă, ea cere o reevaluare a 
valorilor și o repliere a lor pe principiul adevărului. Poemele, chiar și sub 
dominația unui efect paleativ nu provoacă însă râsul. Așa cum observa Nicolae 
Manolescu, spiritul cu care ne întâmpină aceste versuri este unul sarcastic. 
Ironia nu este una a degajării, ci, din contră, Geo Dumitrescu de abia se abține 
de la a striga și a dinamita defectele pe care nu la mai poate ignora. Prin 
categoriile negative utilizate, poetul rămâne în planul sugestiv și subtil, 
identificând și semnalând, fără a judeca, deformările pe care le implica speța 
umană. 
   Sunt aplicate în acest registru liric bogat, de factură expresionistă aglomerări 
ale banalului, ale inefabilului, forme desuete amplificate și deplasate. Acest poet 
simulează orice, până și starea angelică. Unghiurile din care se observă omul și 
lumea sa sunt diverse și niciodată aceleași. Se percepe o viziune cosmică a 
existenței. Diversitatea cu care operează poetul nu se oprește la registrul tematic, 
presimțind o intertextualitate ce va să explodeze în viitor. Poemele lui Geo 
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Dumitrescu resorb împrumuturi din alți poeți, din alte curente, din filozofie, din 
arta retorică a antichității, precum și din folclor. Percepțiile asupra spiritului 
omenesc capătă profunzimi tragice când reflectăm asupra mesajului crud pe care 
îl expune poetul. El se regăsește instinctiv în ipostaza de explorator al centrului 
limpede al lucrurilor (Te aștept, Ar fi bine să uiți, Zăbrele etc). Interesant este 
mai ales faptul că poezia lui Geo Dumitrescu are o forță de convingere 
deosebită. Acest lucru se datorează specificității sale lirice. 
   Capitolul al patrulea este dedicat în întregime lui Ion Caraion. Am fost nevoiți 
să structurăm acest capitol în două părți. Astfel, subcapitolele 1-5 dezbat 
perioada 1939 -1950, văzută ca o primă etapă, de la debutul poetului și până la 
încarcerarea acestuia; iar subcapitolele 5- 10 se pliază pe activitatea de după 
eliberarea lui Ion Caraion din închisoare (1964-1985), cuprinzând inclusiv 
perioada exilului său din Elveția.  
   Am apelat mai întâi, încă din primul subcapitol, cu scopul de a ne introduce în 
opera și biografia poetului, la o prezentare a relației sale cu lumea anilor 40-50.  
   În aceste pagini poetul este suprins în câteva momente valoroase de început 
ale evoluției sale literare, momentele când edita sau activa la revistele 
„Zarathustra”, „Lumea”, „Timpul”„Agora.” Acest prim subcapitol se numește 
Prima confruntare cu regimul totalitar, fiind de altfel întâia din cele două 
prezentări ale noastre care despart activitatea poetului în două părți distincte.  
   A doua confruntare cu un regim dictatorial este subcapitolul care tratează 
relația poetului cu regimul comunist, denotând aceleași implicații deosebite în 
biografia poetului. În prima din cele două confruntări cu dictatura, îl aflam pe 
poet în plină ascensiune profesională, plin de vise și de un potențial infinit de 
creație, de asemenea. Luând atitudine față de eșecurile din lumea tinereții sale, 
poetul scria în 1946, două din cele mai importante studii românești asupra 
teoriei valorilor: Criza omului și Criza culturii. Aceste articole atrăgeau atenția 
asupra denaturării sensului adevărului și asupra dreptului la libertate, de orice tip 
ar fi ea. Disputa în acele timpuri, precum am arătat în mai multe rânduri, era una 
impresionantă. Se pare că Ion Caraion, precum și alți congeneri ai săi, au avut 
un rol deosebit în crearea acelui climat de efervescență culturală.   
     Al doilea subcapitolul, Lirismul unor cântece negre, vizează creația poetului 
de până în 1947.  În prima sa etapă a creației, poezia lui Caraion se definește 
printr-un anumit radicalism etic (vezi culegerile Panopticum, 1934, Omul 
profilat pe cer 1945, Cântece negre, 1947). Lirismul primelor sale volume se 
pare că a beneficiat de transferarea directă a biografiei poetului, aceasta din 
urmă fiind din plin îmbibată cu otrava obsedantă a războiului. „Ar fi ridicol să te 
poți gândi la altceva decât la război”- iată versul-sentință căruia poetul înțelege 
să-i dea ascultare fără abatere.  
   Situate în același context istoric-literar, primele cărți de poezie ale lui Ion 
Caraion poartă semnificația unui gest insurecțional, menit să repună în drepturile 
lui militantismul poetic. Poezia își trage sevele din experiențele sale limită 
evidențiate în poeme. Este vorba în primul rând de percepția de claustrare a 
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poetului. Poziționându-și sentimentele între frondă și renunțare, poetul își 
contractă sensibilitatea ultragiată, pășind înspre halucinant și fantastic. Tonul 
acestui „om profilat pe cer” este terifiant și chiar câteodată teatral. Angajarea sa, 
ca și la Geo Dumitrescu, este una lucidă. Pulsul sângelui în această reflexivitate 
amară și neatârnată se resimte ca palpitant. În sonoritatea unor teribile blesteme 
se aglomerează decoruri sumbre și apariții apocaliptice. Omenescul pare cuprins 
de spaimă, suspendat într-un atemporal coagulat și paralizat.  
    Criticul Mircea Iorgulescu sublinia caracterul limitat și închis al spațiului din 
primele volume ale lui Ion Caraion: „Universul primelor cărți are o materialitate 
compactă și copleșitoare, iar sub semnul temporalității poetul se găsește într-un 
prezent exclusiv, care nu îngăduie nici visul viitorului, nici amintirea 
trecutului”320 Lipsa de perspectivă, senzația că lumea nu are profunzimi, care să 
vorbească de vreo eliberare, sunt pregnante la Caraion. 
    Pășind pe un teren psihologizant și spiritual, vom înțelege poezia lui Ion 
Caraion ca o expresie a   unei stării de revoltă, comportând o viziune specifică și  
individualizată a negării. Avem de-a face, în tot locul, cu imagini eidetice 
puternice, care lasă, folosindu-se de cele artistice, o impresie de ordin metafizic, 
producând totodată percepții tulburătoare și un substrat alegoric violent. Acesta 
induce efecte de uimire, tulburare, agresare și insurgență. Peste tot intervine o 
materialitate greoaie, cea care anulează idealul, iluziile și utopiile, barând, cu un 
atare naturalism, tendința normală de a visa. Par a mai exista doar vocea și 
tensiunea ale unui eu care intuiește faptul că în aceste timpuri, ale modernității, 
nu mai există nicio aură mitizantă.   
    Frondist ca și alți colegi de generație, Ion Caraion expune de fapt o atitudine 
refractară la realitatea precară și deturnată de la valorile artistice și umane. Unei 
realități răsturnate poetul îi va asocia o imagine asemenea. El opune acestei lumi 
în derivă versiunea ei din oglindă. Senzațiile se întorc către o sublimă 
sensibilitate interioară, ele sunt redate cu deosebită acuitate perceptivă. Un 
exemplu ar fi Zăpada care nu fuge niciodată: „Această zăpadă care nu ninge 
niciodată/ Aceste cuiburi fără fruct, fără sân/ Arcul nu-l mai recunosc, inima 
mea nu mi-o mai recunosc spuneți:/ A fost un tânăr cu pupilă de os/ Plictisit, 
fugărit,/ Întâmplător călătorea prin această zăpadă/.”321 Senzațiile însă sunt doar 
o componentă a lirismului. Avem de-a face pe de-o parte cu o inteligență 
artistică care organizează asocierile, senzațiile, reveriile, amestecând într-una 
regnurile într-un continuu festivism. Pe de altă parte poetul îmbrățișează cu 
convingere o atitudine antiestetizantă, dorind parcă să „trivializeze lirismul”. El  
își creează un plan pe care îl urmează nestingherit, acela de a lovi în 
sensibilitățile atrofiate și amorțite, contrariind gustul estetic, mai mult decât cei 
care  încercaseră acest lucru înaintea sa, Emil Botta, Virgil Gheorghiu, Magda 
Isanos, Maria Banuș etc. 

                                                
320 Mircea Iorgulescu, Al doilea rond, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1977,  p. 238. 
321 Ion Caraion, Lacrimi perpendiculare, Editura Minerva, Bucureşti, 1978,  p. 142. 
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    Metaforizarea la Caraion nu se produce nici ea în sensul tradiției. Intenționat, 
epitetul și metafora, în forma clasică pe care o ştim, sunt eludate. Lirismul se 
autocreează după o structură a metaforei imagine, a metaforei idee, a reveriei și 
a unei presiuni creatoare. Metafora se construiește peste cadre simbolice, stârnite 
la nivel mental și emoțional. Sub raport stilistic, figurile de stil capătă cele mai 
inedite efecte combinatorii, lipsindu-se de orice limite asupra formei și sensului. 
Imersiunile, fulgerările, ingambamentele folosite de poet au darul de a trezi din 
amorțire orizontul de așteptare. O tehnică aproape cinematografică și sinestezică 
se dezvoltă în baza unor imagini expresioniste care nu impun, nu sunt didactice, 
ci sugerează, creând un efect liric maxim. Culoarea și muzicalitatea se regăsesc 
la nivelul ideatic, fiind aproape absente la nivel formal. Întotdeauna există o 
culoare și o sonoritate, dar ele transcend planul formal către cel de atmosferă și 
trăire. În toate aceste cântece negre ale primei perioade a creației, pledând 
pentru o concepție antiestetică, în fond pentru antiromantism, antisimbolism, 
poetul realizează o artă nouă, o artă fără granițe sau structuri statice şi 
convenționale. Prin această stratagemă, poetul folosește negarea ca pe o formă a 
readecvării la propriile noțiuni estetice și etice. Imaginile nu mai respectă 
normele calofiliei, nu vorbește nici de mistere în sens blagian, nici „de taine 
întâlnite” sau de forme sferice, perfecte întâlnite „în calea lui”. Toate acestea se 
evaporă în largurile unor oceane de iluzii, simboluri și de arhetipuri, 
contorsionându-se într-un univers în dezagregare.  
   Influența expresionismului și a filosofiei iraționaliste germane (Nietzsche, 
Spengler, Frobenius, Klages etc.)- așa-numita Lebensphilosophie („filosofia 
trăirii”) se resimte în întreaga operă. Alese ca modalitatea artistică cea mai 
sugestivă, acest mod de expunere a realității îi oferea lui Ion Caraion mai multă 
libertate, mai multe surse de inspirație, mai multă luciditate în redarea reliefului 
interior al ființei. Georgeta Moarcăs322, aduce în prim plan, pe linia 
expresionismului german, una din temele majore ale lui Caraion, declinul 
omenirii. Autoarea considera că această temă apare ca fiind obsedantă în opera 
lui Caraion. 
   Volumul Panopticum se conturează ca simbol al intuiției unui veac 
neîndurător, pe când Omul profilat pe cer dezvoltă o suită de reportaje ale 
macabrului. Se recurge în ambele volume la o imersiune într-un spațiu 
individual în care ni se înfățișează un antierou. Construit aparent în jurul 
tematicii războiului, de fapt, gestul insurecțional al poetului lovește la rădăcina 
acelei lumi în derivă. Ion Caraion este un observator al cauzei absurdului, nu al 
efectelor lui. Dominantă este  dimensiunea psihologizantă, cu resurse într-o 
comprehensiune globală filozofică, care produce constant o raportare la 
experiența limită.  
    Eul liric, evidențiat alegoric, apare pe fondul acestor acuități ale senzorialului 
și percepțiilor. Pe un fond liric aflat la intersecția naturalismului, realismului și 
                                                
322 Georgeta Moarcăs, The decline of the world –an expreionist them in Ion Caraion poetry, Buletinul 
Universității Transilvania Brașov, IV, nr. 1 /2011. 
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expresionismului se dezvoltă o poezie neomodernistă individualizată, unică. 
Materialitatea, ca și al Geo Dumitrescu, anulează idealul, iluziile, utopiile. 
Demitizarea și antimetafizica sunt și ele prioritizate. Pledând pentru antiestetic și 
antiromantism, detașarea ironică, negația sunt producătoare de conotații lirice 
valorizante. De la antiromantism poetul merge pe linia scepticismului, 
spiritualizând prin luciditate o rețea axiomatică de priveliști escatologice. Zorii 
neomodernismului aduceau prin acest poet o materie lirică inconfortabilă, 
sugestiv preluată din cotidian și din prozaic.  

 Poetul acuza în mod constant filistinismul, căutând abrogarea oricăror norme, 
retorici și formalisme. O incidență asupra căreia poetul insistă este 
individualitatea în această epocă a civilizației moderne, care fascinează și inspiră 
în același timp o teroare parcă nemotivată. În această societate a 
instrumentalismului, a vitezei, a ritmului, eul liric își descoperă sieși o a doua 
natură „demonică”, „străină”.  

 Intertextualitatea și sincretismul, care vor apărea în anii ’60, ’80 sunt intuite 
de poet încă de la primele sale versuri.   

 Subcapitolul Între agonie și extaz abordează fondul spiritual care decurge din 
demersul liric înfățișat de poet în aceste „cântece negre”. Facem cunoștință aici 
cu resorturile cele mai intime pentru care poetul a optat, cu scopul de a  ne 
sugera suferința și constrângerea care i-au fost dat să le depășească. Aceste trăiri 
l-au obligat pe poet să-și consulte îndelung eul și personalitatea. Poetul s-a văzut 
pe sine prin această oglindă. În încercarea sa de desăvârșire poetul nu și-a 
permis nici cea mai mică eludare sau ignorare a stihiilor și fantasmelor care îi 
populau interiorul sufletesc. Reies din această poezie o multitudine de influențe 
livrești, o bună cunoaștere a concepțiilor filozofice care construiesc această 
lume. Se conturează o reflecție a spiritului, angrenată de cunoașterea inițiatică. 
Abordând tematica generală a poeziei lui Caraion, am subliniat preocuparea lui 
de a revela câteva semne de întrebare asupra lumii, războiului, materiei, 
somnului și visului, iubirii, timpului, tăcerii etc. Ni se par dominante abordările 
pluridisciplinare, psihologizante ale fenomenelor ce țin de cunoașterea 
sufletului, cu îndoielile și iluziile lui, cu zonele sale abisale.  

 Poetul sugerează cu franchețe mai multe judecăți de valoare și idei, 
nereducând la o singură perspectivă viziunea lirică. Deși crede în adevăr, fiind 
adeptul deschiderii, poetul este conștient de implicațiile pe care le aduce eul și 
mintea omenească în relevarea lui. Criticul Nicolae Ciobanu observa că avem 
de-a face în cazul lui Caraion cu „o poezie mereu impulsionată de interogații.” 
Sunt îmbrățișate astfel, fără frică, grotescul, angoasa, neantul, greața pe care le 
sondează sub mai multe aspecte.  

     Arta poetică a lui Ion Caraion se revelează în subcapitolul Arta unui 
fermier de imagini. Vedem aici că poetul se impune în literatură cu o expresie 
unică, individualizată. Toate volumele apărute după 1960, Eseu (1966), 
Dimineața nimănui (1967), Necunoscutul ferestrelor (1969), Cîrtița și aproapele 
(1969),  Selene și Pan (1971), Cimitirul din stele (1971), Munții de os (1972), 
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Poeme (1974) etc., rescriu același univers apocaliptic și același mesaj 
escatologic. Lumea acestor poeme se îmbogățește cu multe prezențe și cu 
sensuri noi. Ni se înfățișează o poezie a senzației estetice, genuine, fără emfază 
și literaturizare, margând și mai mult pe sugestia notației. Conștiința negatoare 
este singura entitate supremă. Prezența urmăritorului, coliziunea cu sistemul, 
frica, spaima, involuția, eroziunea apar acum obsedante.      

 Supus unei absurdități existențiale, Ion Caraion se perindă printre imagini și 
senzații, le dinamizează. Se pierde, regăsindu-se printre vise și reverii, creând o 
unică estetică a delirului. Apropiată de viziunea poetică nietzscheană, viziunea 
poetului nostru are parcă aceleași forțe și același avânt. Avem de-a face, mai 
evident ca la orice alt poet, cu o viziune poietică compulsionată de factori 
fenomenologici.  

 Fiind un inovator lucid, Ion Caraion pleda pentru o meditație morală asupra 
ceea ce există aici și acum, în legătura strânsă dintre exterior și interior, ce 
reprezintă un indestructibil punct de plecare al construcției lirice. Poezia aceasta 
se revelează pe sine, comportându-se ca o exegeză critică. Valoarea ei stă în etic. 
Ea oferă realitatea ca o privire în oglindă. Procesul de construcție, la fel. Nu este 
doar poezie, ci și metapoezie. Există în prezent câteva accepțiuni care descriu 
poezia lui Caraion ca fiind o poetică a inefabilului. O poezie despre existență ce 
denotă o existență pentru poezie. Cu referire la arta sa poetică poetul însuși 
mărturisea: „Cuvintele poeziei nu sunt slugi. Iar când ele devin slugi, sau dacă 
devin așa ceva, atunci nu mai sunt ale poeziei și poezia nu mai este a lor. Există 
în fiecare cuvânt o parte inteligibilă, figurativă, materială, osul cuvântului, și o 
parte imaterială, imesurabilă, greu de sesizat, ascunsă, misterul cuvântului, 
măduva lui elevată, marginea sa.”323 Poetul percepe nevoia reală de sens și 
elevare în forța și misterul mânuirii cuvintelor. 

Ion Caraion considera că poezia se prezintă pe sine de fiecare dată ca o nouă 
esențializare. Astfel, după cum observa și criticul Marin Mincu, vorbim de o 
poietică indestructibilă care avea ca punct de reper un spațiu de dincolo de 
metaforă, unde se află „reziduurile realului non-conceptual”. Caraion își afirma, 
încă din primul său volum, o viziune axiologică proprie. Această viziune se baza 
pe îndrăzneala de a rupe lanțurile manierismului, ale retoricii tradiționale. În 
acest fel modelul poetic aparţine unui nou curent modernist ale cărui efecte vor 
fi resimțite în cadrul generaţiilor șaizeciste și optzeciste. Poetul relatează despre 
o cale la finalul căreia se regăsește o capacitate vitală de a recrea lumea, 
utilizând tot ce există, creând noi și noi perspective. Totodată poetul face apel la 
îndreptarea privirii către cotidian, către imediat. 

 Odată cu revenirea la viața literară, după 1967, după părerea criticilor, la 
nivelul limbajului, Ion Caraion întorcea mai toate sensurile folosite inițial în  
poeziile debutului, simbolicele cântece negre. Acum satul nu mai e pustiu și 
grotesc. Pentru un timp poetul renunță la tonul său obișnuit,  apocaliptic, făcând 
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uz de unul ironic și sarcastic. Toate par a fi „la marginea bucuriei”. Țărăncile cu 
„țâțe obosite” și fețele galbene au „coacăze și vorbe domoale”. Se pot vedea 
câmpuri „cu puiul de potârniche-al luminii în palmă” etc. Timpul devine doar un 
alt „anotimp ciudat”. Acum lumea e „desprimăvărată”, femeia stearpă, „stranie 
meduză, acum cântă, râde și trece”. După abolirea regimului comunist toate 
aceste lucruri înfăţişate de el capătă alt sens, acela al adevărului. Ironia este 
subtilă, mesajul subversiv. La apariția acestor ultime volume ale sale, poetul 
părăsește tonul vehement, agitat și devenind un elegiac, sceptic și lucid. Poezia 
devine și ea sub aspect denotativ o mise en abîme, într-un registru 
metalingvistic. Se migrează de la linia zădărniciei creaţiei la cea a catharsis-
ului. Se uzează de o anamorfoză în scopul obținerii stărilor și imaginilor 
creatoare. Starea de suferință se demonstrează a fi propice creației. Caraion 
considera că o operă, dacă nu conține un subiect dramatic, o suferință, un 
absurd, nu va reuși să sensibilizeze îndestul cititorul. 

 Poezia lui Caraion apare ca o meditație despre peisajele interioare ale ființei, 
în afara cunoașterii căreia nu există lumină și pace. Cerând un efort de 
comprehensiune și nu doar de imaginație, aceasta invită la contemplarea eului și 
a spiritului. 

 Un alt poet, care a fost pe nedrept lăsat în marginalitate de istoriografia 
literară, este Constant Tonegaru. Prin lirica acestui poet se intra într-o zodie a 
contrastului revelatoriu. Chiar dacă poetul nu a intenționat să dea sugestii clare 
în ce privește trăirea și ascensiunea, felul în care acesta și-a  conceput poemele 
lasă locul unei multitudini de interpretări și perspective. Subcapitolul I prezintă 
personalitatea poetului formată sub îndrumarea unor mari critici.  

 Aflăm mai întâi despre acea perioadă a poetului în care prețul pus pe formare 
și cultură activă a dat efecte și rezultate care s-au reliefat ulterior. Poetul este 
regăsit în preajma lui Eugen Lovinescu, participând la ședințele de la cenaclul 
Sburătorul. În cadrul acestor întâlniri poetul-ucenic se forma în spiritul 
calităților și valorilor lirice moderne. Îl aflăm, de altfel, primind îndrumare și din 
partea criticului Vladimir Streinu, care era deja un reper, nu doar pentru acest 
poet, ci pentru întreaga generație. Sub aspect biografic importantă s-a dovedit a 
fi și relația sa cu Barbu Cioculescu. 

 Făcând apel la evocări și fapte așa cum sunt ele amintite, am recurs în acest 
subcapitol la ilustrarea unui medalion al unui poet care, surprins de frământatele 
momente de instaurare a comunismului din România, nu a reușit să scape de 
capcana lui. Prezentăm aici destinul trist pe care l-a îmbrățișat poetul, nepregătit 
parcă pentru un veac atât de dur. În întreaga sa operă poetul afirmă aceeași 
concepție unitară a generației sale care se poziționa, ca și Geo Dumitrescu sau 
Ion Caraion, în lupta pentru valorile frumosului și a conștiinței lirice superioare. 
Deschiderii către opera marilor creatori moderni (Baudelaire, Rilke, Rimbaud, 
Villon, Verlaine etc) și către interiorizarea propriei sale suferințe i se opune 
concepția asupra limitării libertății și artificiozității, precum și a blazării. În acest 
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scop îl regăsim pe acest poet înarmat cu  calități lirice de o subtilitate 
neiertătoare.  

 În subcapitolul al doilea vorbeam despre un fond spiritual al poeticii pe care 
o construiește Tonegaru. Acesta s-a denumit Imersiuni în spații sufletești 
neexplorate. Observam cu această ocazie modul cum sunt expuse imaginile 
lirice, precum și rolul lor în construcția obsesiilor și îndeosebi efectul acestora în 
combinatorica imaginarului receptorului. Poetul se vedea pe sine ca un înstrăinat 
în lumea material-tehnică ce-l împresoară. Această lume îl amenință fără a-i lăsa 
vreo oportunitate de a replica. Spațiul poetic este singurul dimensionat după 
nevoile și sentimentele poetului, adică singurul care era nelimitat și care îi putea 
oferi viață, libertate, valoare. Oamenii îi par a fi doar niște roboți, executanți ai 
unor gesturi și ai unui ritual artificial, dictat de forțe inumane, distructive.  

 Constant Tonegaru a pus un mare acccent pe reprezentarea marilor mituri și 
simboluri în arealul noțional al tehnicului modern. Avem de-a face cu o 
reprezentare anti mistificatoare, după cum ne-am obișnuit deja la această 
generație. Ne referim la acest exponent al generației pierdute ca la „un adevărat 
poet de sinteză.” Înclinăm să credem că Tonegaru a fost unul din primii poeți 
români care și-au dat seama de potențialul imens pe care îl oferă imaginarul 
omenesc. Raportând o lume a candorii umane, cea din vechime, la imaginarul pe 
care îl deține azi omul modern, poetul țintește în zona neexplorată a fantasmelor 
și a producerii lirismului de factură neprogramatică și totodată contradictorie. 
Poetul are darul de a se ascunde sub multe „fețe” lirice, ne apare când romantic, 
când modern, înglobând în mod autentic simbolurile catalizatoare ale miturilor 
și ale existenței curente. Înclinând spre ființa de tip neoromantic, el se descrie în 
poemele sale ca un trubadur nostalgic, cuprins de un dor nepotolit pentru 
inocența romantică. Înțelegând mecanismul clișeului și manierismului, încă de la 
prima vedere, poetul ne întâmpină și ne frapează cu perspectivele asupra iubirii, 
poeticității și pragmatismului. Ținta principală a satirei poetului este 
artificialitatea omului nou trăitor în spațiul modernității.  

 Opera lui Constant Tonegaru ne înfățișează un spectacol al obsesiilor, al 
spaimelor și al delirurilor comunicate spectacular, sub formă de vedenii. 
Căutările și însingurarea transmisă comportă o expresie neoromantică, 
evocându-se totodată un neomodernism de factură thanatică. Sugestiile dotate 
cu forță revelatoare creează un ambient al unor „invazii demonice” și al „unor 
demonii angelice”, iar la nivelul măștii poetice se desfășoară un excurs histrionic 
care transpune totul la imperativ.  

 La orice sentiment al său există un corespondent în transcendent. Lumea 
naturală i se revelează poetului ca fiind un receptor al suferinței poetului. Prin 
transcendere, poetul devine „omul unui alt început”, împărat, înger, născocitorul 
„unui nou trup al păcii”. Ca și la Stelaru, parcă împrumutând pe plan românesc 
pe marele Whitman, eului liric i se atribuie în poeme un oarecare mesianism. 
După criteriul pe care ni-l oferea Al. Mușina îl vedem însă pe Tonegaru ca un 
poet vizionar.  
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 În capitolul Adorația și urmarea inefabilului romantic facem cunoștință cu 
un poet ale cărui viziuni sunt convergente înspre romantism. Oricât de modern 
ar reda mecanismele lirice, fondul sufletesc al acestui poet se întrevede mereu 
îndreptat către simbolurile și dorurile romantice.      Lirismul lui Tonegaru 
sugerează o stare boemă cu aceleași coordonate care se regăsesc la Stelaru și 
chiar la Geo Dumitrescu: nevoia cuceririi inefabilului, a îmbrățișării lui pentru a 
ieși din haosul existențial. Poetul este mai întâi de toate un boem ca și Stelaru. 
Scriitura care dă expresie acestei coordonate înglobează și tehnici preluate din 
direcțiile poetice noi pe care poetul le-a întâlnit și le-a contopit într-o formulă 
proprie: avangarda, realismul, simbolismul, expresionismul, naturalismul 
etc...Estetizante, în sensul profund etic pe care îl țintea poetul, acestea s-au pliat 
într-o formă și concepție unitară.   

 Urmând înclinației de a construi imagini populate cu teritorii exotice și 
telurice, Petru Poantă l-a identificat pe Tonegaru ca fiind un excelent fantezist. 
De fapt și Ștefan Augustin Doinaș îl așeza sub auspiciile unei „fantezii 
luxuriante”. Primul dintre ei accentuează impresia pe care i-o lăsa poezia lui 
Tonegaru: „aglomerare stranie de obiecte și întâmplări, reminescențe ale 
memoriei din război, întâlniri ciudate cu morți, sau cu moartea însăși, vitrine cu 
manechini, scene pictate dintr-o tavernă, fragmente discursive de o certă 
banalitate.”324 Tonegaru își derula priveliști și sentimente, denudându-le, 
recunoscându-și prin acest mijloc ultragiata sensibilitate de care nu se putea 
dezice. Suntem „agasați” în poemele sale cu „rictusul sarcastic”, pastișa, 
bufoneria și intertextele catalizatoare. Una din temele pe care le aprofundează 
Tonegaru, atât de specifică perspectivei poeziei moderne, este sentimentul 
inapartenenței la această lume. Scriind o poezie a posturii (în viziunea lui 
Cornel Regman) poetul generează cadre care se apropie involuntar de teatru. 
Lumea este văzută în diverse poeme ca un teatru în teatru. Dramatismul la care 
este supus este văzut ca un scenariu. Poetului nu-i rămâne decât să acceadă acest 
scenariu. Sublimul și grotescul se reliefează ca două fețe inseparabile. Sub 
tirajul de idei care reflectă realitatea îngrijorătoare ni se reflectă și fațeta unui 
poet care nu vrea să dogmatizeze și nici să pună răspunsurile pe seama vreunor 
poncife. Realitatea este pentru poet ceva ce trebuie descifrat. Petru Poantă 
considera că poeziei i se dezleagă prin acest poet o enigmă cheie: alchimia 
realului. Prin discursurile sale demistificatoare se ajunge la aflarea feței ființei 
moderne pe care încearcă toți poeții moderni să o redea.  

 Temele reprezentative ale poeziei sale scot la iveală aceleași mecanisme 
lirice întâlnite și la Geo Dumitrescu și la Ion Caraion. Astfel, iubirea, moartea, 
timpul, războiul etc., sunt relevate fără sentimentalisme, cu ostentativă bravare. 
Antipoeticitatea și antisemantica de această dată, opunându-se efortului de 
înțelegere al receptorului, aflat în căutare de sensuri, scoate la iveală efecte lirice 
nebănuite, debordante. Ținta expresiei de frondă, căci și la Tonegaru avem de-a 

                                                
324 Petru Poantă, Modalități lirice contemporane, Editura Dacia, Cuj, 1973, p. 260. 
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face cu aceeași atitudine de frondă, este mediul afectat până la îmbolnăvire de 
poncife. Despre frondă, dar și despre alte caracteristici ale lirismului lui 
Tonegaru, vorbim și-n capitolul Perspective asupra formulei lirice a lui 
Constant Tonegaru. Dezbatem aici și fenomenul de ipostaziere la care poetul 
apelează în relevarea eului. Sugestive sunt în acest sens poemele Stăpânul mării 
invizibile, Grădina enigmă. Poemele dețin și o importantă doză de sincopare, 
atât în ce privește ideea, imaginea cât și construcția textuală. Simțind romantic, 
acest boem, a construit involuntar o poezie a boemei. Constant Tonegaru este un 
poet profund modern, în sensul cel mai viu al cuvântului: el experimentează și 
explorează în mod deliberat și controlat o lume ce se reliefează tot mai 
amenințătoare, deși foarte „umană” la prima vedere.  

 Subcapitolul din final, Ars poetica, înfățișează concepția poetului despre 
lirism. Concepția poetică a lui Tonegaru, exprimată în câteva articole definitorii, 
indică o seriozitate a actului autocritic. Arta sa este cu atât mai relevantă cu cât 
ea nu se lasă ghicită. Pe lângă faptul că dau un ajutor în descrierea caracterului 
celui care le-au pronunțat, studiile și mărturisirile poetului descriu și fixează în 
chip adânc unele trăsături caracteristice sufletului romantic, ale conformației 
psihice romantice pe care le vom descoperi și în poeme. Tonegaru ne apare 
înclinat spre jocul ideilor, spre speculația filosofică, deosebindu-se și 
apropiindu-se totodată de spiritul romantic al unor poeți ca Chateaubriand, 
Novalis, Poe, Gérard de Nerval, Eminescu, care mergeau până la capăt cu 
exaltarea sentimentului și a incursiunilor în oniric.  

Poezia lui Tonegaru este concepută din materialul sudorii creației autentice. 
Ea conține în același timp la un nivel profund, livrescul, care, redat cu o detașare 
plină de mesaje, aduce operei o perspectivă demistificatoare, persiflantă, 
specifică modernismului. 

 Operând cu o viziune poetică nonconformistă, greu de cuprins în limitele 
unor tipare, fie ele încetățenite fie experimentale, cu puternice inflexiuni din 
Cioran, poetul amintește că viața modernă are nevoie să fie descifrată. Poezia se 
metamorfozează sub o mască, jucând un rol pe care trebuie să îl îndeplinească în 
vederea comunicării reale cu această lume, în așa fel încât să poată și ea deosebi 
care este mesajul. În raportul eului cu tandemul viața- iluzie, Tonegaru se 
folosește de evidențierea iluziilor. La fel sunt tratate și iubirea, iubita, oamenii, 
care par a fi paiațe ce populează o scenă aflată sub zodia zădărniciei: „Dintre 
paiațe cu moriști de hârtie/ am ieșit lângă un turn năruit,/ străluce pe ruguri lume 
palidă, străvezie-/ drumuri luminoase împletesc orizontul/ obosită, învăluită, 
măsurând vremea dacă există/ de acolo se va suci o roată/ prin era noastră 
tristă”. 

 Dimitrie Stelaru, a cărui operă am analizat-o în ultimul capitol al lucrării 
noastre, este poetul care încheie cvartetul poeziei „generației pierdute”. Poezia 
sa se înscrie pe același filon neomodernist, scoțând în evidență valori pe care în 
mare parte le regăsmi și la poeții prezentați mai sus. Teritoriul său liric descrie 
coordonatele unei poezii „extatice”. Ne referim aici la o intensitate maximă a 
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trăirii, dar și la niște viziuni unice ce pun stăpânire pe realitatea existenței. 
Transferurile afective își schimbă într-un mod evanescent conținutul și adresa. 
Versurile sale au darul de a polariza un alter ego, un dublu al poetului. Toată 
poezia sa pare o pregătire, de parcă ar poetul ar aștepta o intrare în spațiul 
nedefinit al morții sau chiar al paradisului. Nevoia de purificare, beția lirică cu 
care operează poetul își extrag sevele din expresionism. 

 În subcapitolul întâi, Între Novalis și Baudelaire, am urmat câteva 
coordonate comparative raportându-ne la două personalități care au devenit în 
timp repere importante ale poeticii moderne, Novalis și Baudelaire, observând 
faptul că, sub aspectul destinului creator, personalitățile acestor mari poeți se 
împletesc cu modul în care și-a dus existența Dimitrie Stelaru. Urmând unei 
chemări ce se dorea revelatoare, poetul nostru va folosi din plin materialul 
specific al modernismului. El va utiliza cu consecvență în lirica sa: grotescul, 
urâtul, înstrăinarea, anormalitatea, atracția spre neant, dezumanizarea și spaima. 
Ca și la poeții menționați mai sus, aceste elemente lirice, chiar dacă sunt 
construite pe categorii negative, ele sunt dimensiuni constitutive care 
înnobilează inspirația modernistă. Paradoxală și voit contradictorie, lirica lui 
Stelaru este, în mare parte, expresia nemulțumirii față de lume și față de sine. 
Poetul ne va informa, în stilul cel mai franc, de simțămintele cele mai tainice. Se 
conturează o poezie de meditație și de refleție, văzută ca un prilej de 
tulburătoare confesiuni lirice. În aceste registre, voit difuze, poetul pășește prin 
spații nesigure, înjositoare și întunecate, numele și zodia sub care ni se prezintă 
fiind cele ale damnării.  

Ca și la Baudelaire, registrul liric se desparte de didacticism, patetism sau 
moralism. Ne confruntăm cu un refuz al societății și lumii, în forma aceastea în 
care ea se impun, false, inerte, impregnate de platitudine și suficiență. Prima 
plachetă a sa, Abracadabru intra, deși se scălda în infuziuni romantice și clasice, 
într-o direcție a negării și a antisentimentalismului. Intuim că, încă de pe atunci, 
poetul abordează o poezie a cunoașterii interioare, a redării obscurului ca fond 
liric. Negația va deveni în scurt timp conturul pentru o poetică a neatârnării. 

 Numele pe care la ales acest poet, Stelaru, are conotații lirice revalatoare 
puternice. În acest context, al poeticii obscurului, putem aprecia această sugestie 
ca fiind extrem de relevantă, căci pe bună dreptate, în întuneric, doar noaptea, se 
pot vedea stelele. Poetul nu doar că își exprimă opțiunea sa pentru sondarea 
spațiilor abisale, ci lasă deschisă dezbaterea, arătând cum poetica modernă 
trebuie să conțină cât mai multe perspective care să înnobileze spiritul. 

 Al doilea subcapitolul l-am denumit În spiritul boemei. Evocăm cu această 
ocazie situația și ipostaza inedită a unui boem veritabil. Poetul apare ca un 
veșnic îndrăgostit de frumos și de lume. O problematică interesantă, dezbătută la 
Gaston Bachelard, este cea a comuniunii artistului cu „demoniacul” alcool. Se 
desprinde de aici ideea că poetul este cel care crește doza inspirației și nu 
alcoolul. Poetul este creatorul propriului parnas. Abandonat lui Dionisos, poetul 
devine detașat, febra creației îi stimulează capacitățile de sublimare. Coborând 
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înspre teluric, eternul boem făcea cunoștință cu fața propriului „înger 
vagabond”. Purtat de o suferință mută, pururi frondist, în subteran, Stelaru 
mizează pe purificarea prin poezie. Totul este pentru el poezia și poezia este 
paradisul promis. Ca un Prometeu, însă de factură modernă, încearcă să 
exploreze capacitățile omenești limitate. Toate miturile trec prin experiența 
proprie și cotidiană. Unii critici, printre care Marius Nenciulescu, vorbesc de și 
de o încercare a lui Dimitrie Stelaru de a crea o mitologie proprie, raportată la 
cotidian.  

 Tot în registrul boem rămânem când avem în vedere poetica spațiului, care la 
Stelaru este una a interiorului-refugiu. Poemul Cântec de moarte ne înfățișează o 
lume a târgului. Înțelegem că, pentru acest poet, a fi veritabil este extrem de 
important. Pentru el lumea adevărată este cea tainică, aceea care va învia. Deși 
modern în esență, poetul, asemenea lui Tonegaru, tinde să aibă spaimele și 
obsesiile romanticului. Se desprinde de aici o nevoie stringentă de înălțare 
spirituală, o sete de adevăr și dreptate. Suntem întâmpinați peste tot de motive 
suprarealiste. Suprarealul ordonează realul. În strigăt de frondă, poetul acuză, 
acuzându-se. În jocul contemplării propriei existențe poetul inserează 
experienței oferite de imaginea lumii sale în derivă, încrederea în steaua sa. 
Elevării diafanului i se opun macabrul, groaza, indignarea și revolta, percepute 
în condițiile realităților oribile date de anii fascismului, ai războiului și ai 
totalitarismului. 

 Spiritul și gândirea sincronistă, accentele expresioniste, toate își găsesc aici o 
expresie de reală  specificitate. Chiar dacă, la fel ca la ceilalți confrați, spiritul 
militant și activismul etic se resimt insistente, nu putem aici vorbi de nici o 
tendință de dependență a sa față ideologiile vremii. Spiritul poetului este 
eminamente critic, etica lui este pură, iar lirismul fiind curățat de orice imixtiune 
sau de balast. 

 În atenția noastră, în subcapitolul Fronda candidă a lui Dimitrie Stelaru, 
intrau și câteva repere pe care le denotă lirismul acestui poet, în ce privește 
dorința de depășire și ardoarea de a afla adevărul. În căutarea acestui reper în 
continuă reevaluare, poetul va ajunge în final să considere că unica salvare este 
poezia, fiindcă ea este unealta care poate să se apropie fără să distrugă. Alt 
motiv este că inspirația este singura creatoare și creată totodată fiind facilitată 
mai ales de coborâri în subconștientul colectiv. Poetul dezvoltă o confesiune cu 
o răceală a cercetătorului, a unuia inspirat. Pentru el destinul trebuie asumat 
până la capăt, viața nefiind altceva decât reflecția literaturii. Spiritul frondist se 
ridică, la fel ca la Geo Dumitrescu, Ion Caraion sau Constant Tonegaru 
împotriva sensurilor și retoricii închistate ale tradiției. Atât tradiționalismul cât 
și modernismul oferă poetului prilejuri de a-și dovedi spiritul ironic. Stilul clasic 
este și el prezent în opera poetului, fiind rezervat în mod special operei dedicate 
copiilor. Aceste veritabile piese apar ca niște bijuterii poetice.  

 Subcapitolul Fantasme ale sinelui aduce în prim plan efortul poetului în 
direcția cunoașterii și revelării eului liric. Poetul își contemplă detașat structura 
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intimă, dedublându-se. Dublul lui Stelaru nu este un invers al celui din realitate. 
Mai degrabă el personifică creatorul, inspirația, care îl salvează din fel de fel de 
situații ale vieții sale precare. Romanul biografic Zeii prind șoareci, scris dintr-o 
perspectivă a confesiunii lirice, apropiindu-se de stilul lui Herman Broch, 
completează imaginile atât de evanescente.  

  Chiar de la primul vers poezia lui Dimitrie Stelaru ne frapează atât un 
„inconformism egolatru” cât și o „poză anarhică ostentativă” (Nicolae Ciobanu), 
orgoliul este binemeritat, poetul  cunoscându-și valoarea, dar și limitele. 
Întâlnim aici un cult al existenței, o afirmare a eului profund și viu, relevat, 
centrat în simțire. Gaston Bachelard arăta, în cartea Aerul și visele, faptul că 
evoluția unei ființe nu are loc pe orizontală (printre comorile de pe suprafața 
terestră sau printre bunurile regăsite pe pământ) ci mai este necesar să aibă loc 
doar pe verticală, prin accedere spirituală. La Dimitrie Stelaru mersul este de 
asemenea ascendent, cunoașterea estetismului având loc pe verticală, culesul 
fructelor este de ordin sufletesc. Poemele sunt expresia unei stări de spirit a unui 
om ce caută purificarea. Poate mai mult decât la ceilalți reprezentanți ai 
generației pierdute, la Stelaru simțirea și confesiunea nu se mai sinchisesc în  a-l 
face popular. Eul și cotidianul sunt punctele forte ale liricii sale. Poetul își arată, 
fără menajamente, atât defectele proprii cât și pe cele ale lumii, reliefate în cel 
mai prozaic mod cu putință; acesta participă cu ființa sa la afișarea unei materii 
naturale aparent insignifiante sau chiar prea fățiș respingătoare, însă de mari 
tonalități sugestive. Poezia lui Stelaru  abordează în acest sens o multitudine de 
cadre, scheme, alternative, reverii și percepții. 

 Atât voința și imensa sete de cunoaștere percepute pe linie nietzscheană cât și 
sentimentul dezrădăcinării aduc eul în cele mai inedite poziții, cele ale extazului 
și decăderii, ale îngerului damnat sau ale demonului fără noroc. Natura umană și 
rațiunea, sugerează poetul, vor oferi căi specifice pentru aflarea adevărului, căci 
îndoiala de sine și autoironia, așa cum și le reprezenta și Rilke, îi oferă poetului 
părăsit lumina de care are nevoie. Același spirit etic pe care îl aveau și confrații 
săi se conturează și în lirica lui Stelaru.  

 În spiritul artei teatrale, eul lui Stelaru este înfățișat în trei tonalități, 
veritabile voci ale eului, după cum le-ar denumi T. S. Eliot. În subcapitolul 
Obsesia și teatrul morții venim în întâmpinarea concepției poetului despre teatru 
și moarte. Experiența limită la care se supunea Dimitrie Stelaru este cea 
inspirată din gândirea existențialistă. Poetul nu ajunge însă să dea crezare întru 
totul nihilismului acestora, nefăcând din Heidegger un idol. Idolul său e unul 
singur, Eumene: lumea poeziei și a inspirației creatoare.  

 Un alt subcapitol, Concepția poetică, aduce mai multă lumină în înțelegerea 
mecanismului liric de care se folosește poetul în destăinuirea sa. Tratarea temei 
naturii divine are loc contextualizată într-o multitudine de ipostaze. Eului său 
nu-i pasă de judecată, poetul „păcătuiște” parcă ostentativ, se lasă de aceea 
purtat de toate tentațiile boeme pe care le află în mediul tavernal sau în fervoarea 
demonică a alcoolului. Poetul ne permite să-i descifrăm, cu propria oglindire, 
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opera, perspectiva sa lirică fiind una a deschiderii semantice. Cu privirea 
îndreptată înspre candida vârstă a copilăriei, contemplându-și cu răceală pulsul, 
sentimentele de iubire, sau tresărirea în fața iluziilor, acest poet, detașat, face un 
continuu exercițiu al acceptării limitelor, convins că, în final, „învinșii nu mai 
pot pierde nimic”. Această rațiune oferă o exemplificare a stării umilinței, 
despre care vorbește Gabriel Liiceanu, în contrast cu starea de umilire. 
Elementul cu care incită această poezie viul interes se înscrie într-o tematică 
recurentă din lirica modernă și anume autocontemplarea eului.  

 Rezumând ampla perspectivă asupra incidențelor pe care le propune poezia 
neomodernistă, prin primii săi reprezentanți, aflăm că acești poeți, Geo 
Dumitrescu, Ion Caraion, Constant Tonegaru, Dimitrie Stelaru, îmbrăcând o 
conștiință nedescurajată a sentimentului zădărniciei, împlineau, prin divesitatea 
pe care o îmbrățișau, nevoia de specificitate poetică, simțită acut în lupta cu 
afirmarea, la care nu aveau acces, pe plan literar.  

Prin aceștia, modalitățile artistice ale literaturii moderne se îmbogățesc cu o 
mulțime de sugestii, nuanțe, intuiții etc. În același timp, tematica avută în vedere 
de poeții neomoderniști pe care îi avem în vedere, o abordează, este una mult 
aprofundată. Căutate îndelung, originalitatea, antimanierismul, fronda, extaticul, 
cosmicul, cu care operează „generația pierdută”, reflectă o desfășurare a unor 
dendrite expresioniste.  

 Demersul nostru, în scopul evidențierii semnificațiilor artistice în unitatea lor 
dialectică, a căutat să cuprindă atât „înălțimea zborului”, cât și „adâncimea 
explorării” lirice a acestei generații.  

 Acest studiu subliniază pozițiile celor patru poeți față de ideologiile vremii, 
dar și față de stadiul literaturii contemporane, încercând să reducă la minimum 
nedreptățile virtuale la care a fost supusă imaginea lor. Acești poeți, în procesul 
de cucerire a unei specificității artistice, ne cuceresc prin franchețea exprimării, 
prin forța disociativă a inteligenței artistice, prin intuiția lor rară și, nu în 
ultimul rând, prin bogăția culturii lor active. 

 În concluzie, se poate considera pe bună dreptate că toate acțiunile acestor 
poeți, percepuți ca „frondiști”, fanteziști „vizionari”, „decadenți”, „extatici” sau 
„obscuri,” s-au înscris în totalitate în procesul modernizării literaturii. Prin 
intermediul acestor poeți a avut loc atât o iremediabilă revoluție a limbajul 
poetic, prin renunțarea la convențiile prozodice, la retorism, la calofilie, la 
cadrele amorțite sau atrofiate ale reprezentărilor lirice, cât și o schimbare a 
macazului asupra înțelegerii fenomenului liric modern, asupra semnelor care 
compun poemul. Se intra astfel într-o poetică a  receptării eului, așa cum este el 
dat. Chiar dacă efectele acestei direcții poetice nu au dus la înlocuirea vechiului 
canon literar, ele au reușit totuși să determine un reviriment binevenit, fără de 
care poezia noastră nu s-ar fi aliniat vreodată într-o perspectivă integratoare și 
sincronă a valorilor artistice care aveau deja în alte țări un mare ecou.  

Global, urmărind problema schimbărilor de esență din planul mentalității și al 
evoluției lirice pe care le propune așa zisa „generație pierdută”, în raport cu 
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literatura care exista la acel moment, conchidem că ideile pe care le noi le 
subliniem, în capitolele dedicate analizei acestor poeți, merg în sensul 
aspirațiilor majorității poeților neomoderniști.  

 
                                                          *     *      * 
 

  The PhD thesis „The poetical values of the lost generation” looks at some of 
the values which we can find in the creation of some young poets which had 
their debut on the eve of the Second World War.  
         This generation has been the subject of little critical studies, so there was 
an incorrect perception in the years that followed the Communist regime 
instauration. There are just a few works of literary history that looks upon this 
literary generation.  
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A 109-A ADUNARE A ASTREI LA REGHIN  
 
                                        Prof.  Ioan Torpan, Prof. Delia Torpan- Reghin 
 

ASTRA reghineană a luat fiinţă în data de 2/14 aprilie 1874. La 
conducerea ASTREI s-au perindat oameni de seamă cu drag de patrie şi de 
cultura poporului român, de literatura română, care, prin străduinţa lor, au 
contribuit la emanciparea socială, naţională şi culturală a poporului român. De 
aceea, conducerea ASTREI s-a implicat în sarcinile care îi reveneau şi, ca 
răsplată, la Despărţământul Reghin, astriştii au organizat patru din adunările 
ASTREI în anii: 1875, 1890, 1925 şi în anul 2014. În anul 2014, adunarea a avut 
loc în zilele de 17, 18 şi 19 noiembrie după programul de mai jos. Desigur, în 
Reghin, cu renumele de oraş al viorilor, a fost o ocazie ca musafirii invitaţi să 
viziteze firmele de viori „HORA” şi „GLIGA”, căci sunt mândria oraşului, dar 
şi a României, fiindcă Munţii Călimani asigură lemnul de rezonanţă cel mai bun 
pentru fabricarea acestor instrumente. Tot în această zi, musafirii sosiţi la 
Reghin au fost conduşi să viziteze oraşul, biserici ortodoxe şi greco-catolice, 
căci ASTRA a ţinut o strânsă legătură între bisericile româneşti. La conducerea 
ASTREI reghinene au alternat preoţi ortodocşi şi greco-catolici, aşa cum, la 1 
Decembrie 1918, la Marea Adunare de la Alba Iulia, episcopul greco-catolic 
Iuliu Hossu s-a îmbrăţişat cu episcopul ortodox de Caransebeş, Miron Cristea, 
rostind în faţa mulţimii cuvintele memorabile: „Pe cum ne vedeţi aici 
îmbrăţişaţi frăţeşte, aşa să rămână îmbrăţişaţi pe veci toţi fraţii români!” 
(Ilie Şandru – „Patriarhul Miron Cristea” – pag. 166). 

Vineri, 17 noiembrie 2014, oaspeţii au fost conduşi să viziteze municipiul 
Reghin. 

 
   

i  
      Fabrica de viori ,,Gliga” din Reghin 
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Biserica ortodoxă Sf.Pentru şi Pavel           Biserica Greco-catolică Adormirea    
                                                                                       Maicii Domnului                          

 
    

Biserica Ortodoxă Sf. Treime 
 

A doua zi, sâmbătă, 18 noiembrie, de la ora nouă, invitaţii au fost aşteptaţi 
la Casa de Cultură „Eugen Nicoară”. Un grup de reghineni, pe scări, la intrare, i-
a întâmpinat după tradiţia românească „cu pâine şi sare” şi chiuituri care 
exprimau bucuria pentru ai noştri musafiri de seamă. La ora 9 şi 30 de minute, 
pe scena Casei de Cultură, un grup de preoţi au intonat Imnul naţional şi Imnul 
Asociaţiunii ASTRA.  
 

1 
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Primirea invitaţilor. Se intonează Imnul Naţional şi al Asociaţiunii ASTRA                  

Prezidiul care a condus lucrările 
 
 Domnul Nicolae Marin Şara, preşedintele ASTREI reghinene, salută 
delegaţii de la despărţămitele ASTREI din ţară şi despărţămintele din ţările 
vecine, aratându-şi bucuria că Despărţământul Reghin al ASTREI a fost pentru a 
patra oară gazdă a adunării ASTREI. În continuare, se dă cuvântul domnului 
Dumitru Acu, preşedintele ASTREI din Sibiu, pentru a conduce lucrările 
adunării. 
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Cuvântul de bun venit al preşedintelui Astrei reghinene, Marin Şara.         

Preşedintele Astrei, prof. univ. dr. Dumitru Acu, preia cuvântul. 
 

       
Imagini din sala de adunare. 

 
Preşedintele ASTREI, profesor universitar doctor Dumitru Acu, îi salută 

pe oaspeţii sosiţi la Reghin  arătându-şi bucuria că pentru a patra oară astriştii se 
întâlnesc aici în oraşul viorilor, urând succes lucrărilor adunării Astrei, şi îi dă 
cuvântul doamnei primar, Maria Precup, edilul municipiului. Doamna primar, 
bucuroasă de oaspeţi dragi, oameni care  sunt creatori de cultură românească şi 
care se ocupă de răspândirea culturii noastre în ţară şi în lume, le urează bun 
venit celor prezenţi din ţară şi de peste hotare. În cuvântul său arată bucuria de a 
fi gazdă a celei de a 109-a adunări a ASTREI în oraşul nostru. 

 

       
Maria Precup, Marin Şara, Dumitru Acu, Acad. Valentin I. Vlad, Vasile Oprea, Î.P.S Irineu   P. S. Virgil Bercea 
 
        Cuvinte de salut şi succes lucrărilor adunării au fost adresate din partea 
academicianului Valentin I. Vlad, preşedintele Academiei Române, din partea 
prefectului judeţului Mureş, Vasile Oprea, din partea arhiepiscopului de Alba, 
Î.P.S. dr. Irineu, din partea episcopului greco-catolic al Oradiei, P. S. dr. Virgil 
Bercea, din partea deputatului în Parlamentul României Vasile Ghiorghe Gliga, 
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deputat de Reghin şi Valea Gurghiului, şi din partea doamnei profesoare Corina 
Bărăgan, preşedinta Despărţământului „Buzăul Ardelean”.    

 
 
 
 
 
 

Dep V.Gh. Gliga       Corina Bărăgan 
 

Comunicări în plen 
 

               
Sabin Urzică           Marin Şara                Dumitru Acu         Acad. Alexandru Surdu  Victor Grecu       Maria Bud   
 
 
 

 
 
    Ioan Seni 
 
─Profesorul Sabin Urzică face o prezentare despre Istoria municipiului Reghin 
pentru delegaţii sosiţi la această adunare.  
─Profesorul Nicolae Marin Şara, preşedintele Despărţământului Reghin al 
ASTREI, prezintă tema Activitatea Despărţământului ASTRA Reghin de-a 
lungul vremurilor .  
─Profesorul universitar dr. Dumitru Acu este prezent cu lucrarea  Elemente de 
strategii durabile în activitatea Asociaţiunii ASTRA, şi alţi delegaţi, după cum 
urmează: 
─Academicianul Alexandru Surdu, vicepreşedinte al Academiei Române şi 
preşedinte al Despărţământului Braşov, a prezentat lucrarea Educaţia naţională 
în activitatea de azi şi de mâine a ASTREI.  
─Profesor universitar dr. Victor Grecu, preşedinte al Secţiunii literare a 
Asociaţiunii ASTRA: Imperativele perenităţii ASTREI. 
─Lector universitar Maria Bud, secretar 1 al Asociaţiunii ASTRA, Principiile 
dezvoltării durabile ale Asociaţiunii ASTRA. 
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─Profesor Ioan Seni, preşedinte al Despărţământului ASTRA Năsăud: În 
căutarea de strategii durabile pentru evoluţia Asociaţiunii ASTRA. 
─Profesor Areta Moşu, vicepreşedinte al Asociaţiunii ASTRA şi preşedinte al 
Despărţământului ASTRA Iaşi: Asociaţiunea ASTRA şi noi direcţii în activitatea 
cu românii din jurul graniţelor României, în context european. 
─Profesorul Dr. Teodor Ardelean, ASTRA din Baia Mare: Biblioteci româneşti 
în străinătate. 
─Lazăr Lădariu, preşedinte al Despărţământului ASTRA Târgu-Mureş: Eugen 
Nicoară, preşedinte al ASTREI reghinene. 
─Octavian Zelinski, preşedinte al Despărţământului ASTRA „Alexandru 
Boldur” Anenii Noi: ASTRA Anenii Noi – şapte ani de istorie. 

3 
─Profesor Silvia Pop, preşedinte al Despărţământului ASTRA „Timotei 
Cipariu” Blaj: Serbările jubiliare de la Blaj din 1911 – model de organizare.                     
─Profesor Mircea Daroşi, preşedinte al secţiunii literare al Despărţământului 
ASTRA Năsăud: Astrişti de seamă din ţinutul Năsăudului. 
─Corneliu Filip, preşedinte al Despărţământului ASTRA „A. T. Laurian” 
Botoşani: Mărturii despre Roman Boianciuc – creatorul primelor viori de 
concert produse la Reghin. 
─Academician Marius Porumb: Bisericile de lemn din Maramureş, cele mai 
înalte biserici din Europa. 

       
  Areta Moşu      Teodor Ardelean         Lazăr Lădariu             Octavian Zelinski      Silvia Pop        Mircea Daroşi 

         
 Corneliu Filip     Acad. M. Porumb     Luminiţa Cornea      Maria Barbă         Al.Porţeanu     Nicolae Pădureanu   
 

 
Ionel Covrig     
 
─Luminiţa Cornea, Sfântu Gheorghe: Arhiepiscopul Ioan Selejan al Harghitei 
şi Covasnei. 
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─Lector universitar dr. Maria Barbă, Despărţământul ASTRA „Iulia Haşdeu” 
Cahul: Elena Alistar, pedagog de vocaţie – singura femeie în Sfatul ţării. 
─Prof. dr. Alexandru Porţeanu - Academia Română -  ASTRA – Mesager al 
culturii româneşti.  
─Nicolae Pădureanu – Băştiniţa – Despre despărţămintele ASTREI din 
Republica Moldova. 
─Ionel Covrig, Preşedintele ASTREI din Târnăveni, Realizări ale 
despărţământului din Târnăveni. 

   
Expoziţie de pictură Cornel Naste.Ilie Frandăş cu invitaţii admiră frumoasele picturi. 

      
     Expoziţie de carte veche din colecţia personală a lui Bândilă Ion Mărceanu  

4 
 Sâmbătă, 18 septembrie, între orele 13 şi 13.30, am preluat imagini de la 
vernisarea expoziţiei de pictură „Imagini - tip şi arhetip” a artistului plastic 
Marcel Naste şi expoziţia de carte veche a colecţionarului Ioan Bândilă 
Mărceanu. 
 Sâmbătă, de la orele 20, a avut loc „Balul ASTREI” la sala Gliga, unde au 
fost invitaţi toţi delegaţii, ca răsplată pentru efortul de a participa la adunarea 
ASTREI, la momente de destindere, relaxare şi  legare de noi prietenii. 
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În prima imagine vorbeşte preşedintele ASTREI, profesor universitar dr. 

Dumitru Acu, alături de Preşedintele Academiei Române, academicianul 
Valentin I. Vlad, de primarul Municipiului Reghin, doamna Maria Precup, şi 
domnul deputat în Parlamentul României, Vasile Ghiorghe Gliga, cel care a 
realizat această minunată sală de festivităţi, unde, de opt ani, are loc „Balul 
însuraţilor” şi unde an de an se adună împreună peste 1000 de români, toţi 
îmbrăcaţi cu minunatele noastre costume populare româneşti. 

 

  
            Soborul de preoţi la liturghia de cinstire a unor personalităţi reghinene.                    
Mormântul dr. Eugen Nicoară. 
                                                                                                                                 

Duminică, 19 noiembrie, invitaţii au participat la sfânta liturghie la 
Biserica Sfânta Treime şi au cinstit înaintaşii. Aici, în imagine, se află şi 
mormântul dr. Eugen Nicoară, care a fost peste 20 de ani preşedintele Astrei, 
Despărţământul Reghin. 

 
                                                 *     *     * 

 
 It has been 154 years since the establishment of the Transylvanian 
Association for Romanian Culture and for  the Literature of the Romanian 
people, ASTRA, and 140 years since the establishment of ASTRA Reghin, 
turning point in the history of Romanians from Transylvania. Romanian people, 
although the majority, was kept in the dark, without learning,  and deprived of 
social and cultural rights by the Austro-Hungarian domination. 
 Because  of  leading personalities who had a special activity, ASTRA 
Reghin had the honor to organize four  of the 109 meetings of ASTRA. The last 
meeting was held on 17, 18 and 19 November  following schedule of ASTRA 
Sibiu. 
 On November 17, the delegation arrived in Reghin, visited the factory 
of musical instruments, after  that  they were led to visit the city. On November 
18, the guests were welcomed at the Cultural Institute „Eugen Nicoară”, 
following  Romanian tradition, with bread and salt. A group of women, through 
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shouts (chiuituri), they welcomed the guests in our town. On the stage, a group 
of priests interpreted the National Anthem and the Anthem of ASTRA. This was 
followed by welcoming remarks from the organizers, then  the communications 
had  place in plenary. Delegates from across the country and abroad spoke about 
the work carried out in the towns and regions they represent. The guests also 
viewed an exhibition of painting, of Cornel Naste, and an exhibition of old 
books from the collection of Ioan Bândilă Mărceanu. The day ended with the 
ASTRA prom  in Gliga hall. On November 19, the guests attended Mass at Holy 
Trinity Church, where they saw the graves of some of the presidents of ASTRA 
Reghin. 
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MIHAI EMINESCU ÎN  PANTEONUL 
MARILOR SPIRITE ALE UNIVERSALITĂŢII 

 
                                               Prof. Petre Curticăpean - Târgu- Mureş 

 
 
 Pornesc demersul meu de la o apreciere a lui Marin Tarangul – mare 
personalitate în teologie, estetică, filozofie care, într-o carte „Intrarea în infinit 
sau dimensiunea Eminescu”, ed.Humanitas, 1992, aprecia: „prin însăşi imaginea 
pe care ne-o facem despre Eminescu avem dovada simplă că el are astăzi 
imaginea unei legende. Şi  atunci ne întrebăm , prin ce a intrat Eminescu în 
legendă? Singur, el n-avea cum, şi nici nu-l interesa să intre în legendă. Deci, 
intrarea lui în legendă este proiecţia noastră prin care mărturisim că Eminescu 
este pentru noi un fenomen neobişnuit. Cu alte cuvinte, legenda  Eminescu ne 
spune că nu avem nimic comun cu el. De ce avem nevoie, în cazul acesta să-l 
proiectăm în legendă? Pentru că ne creăm, prin legendă,  un acces artificial la ce 
ne dorim, dar nu suntem capabili să fim. Legenda devine astfel o scuză pentru 
neputinţa noastră. Ne imaginăm cum ar trebui  să fim dacă am lua în serios 
idealul care ne permite să  imaginăm acest lucru. Deci: creăm legenda pentru a 
ne putea ascunde în spatele ei şi a o împinge înainte ca pe cartea noastră de 
vizită, zicând: „vedeţi că noi, totuşi, suntem şi asta”, şi arătăm elocvent spre 
legenda Eminescu, adică spre ceea ce credem despre Eminescu, fără să ne 
implicăm serios şi în obligaţia de a fi pe măsura a ceea ce credem”. 
 Un cercetător modern, Mihai Zamfir, porneşte de la investigarea unui 
impresionant număr de surse extra şi trans-literare care conduc spre naşterea a 
ceea ce putem numi mitul eminescian, mit modern, creat ad-hoc şi valorificat 
monoic în legătură cu cel mai mare poet român. Mitologizarea trăsăturilor 
concrete şi verificabile ale lui Eminescu s-a operat tacit prin reajustarea, 
polisarea sau sublinierea trăsăturilor existente real, producându-se, finalmente, o 
figură inedită, asemănătoare dar şi intim diferită în raport cu punctul de plecare 
– mitul „tânărului geniu” (das junge Genie) – de origine germană, determinând 
chiar câteva trăsături ale mitului, cum ar fi: 
 -viaţa scurtă – cu trimitere la: Kleist, Novalis sau chiar Christos; 
 -finalul întunecat de nebunie; 
 -imaginea fizică angelică; 
 -universalitatea şi proteismul preocupărilor; 

-ocultismul şi esoterismul ca doctrine de bază; 
-lipsa de succes în timpul vieţii; 
-o iubire extraordinară care leagă „tânărul Geniu” de o femeie ce se 

transformă în componentă activă a mitologizării existenţei acestuia. 
Sursele mitice ale fenomenului eminescian se întâlnesc încă din cartea 

Rosei del Conte „Mihai Eminescu o dell assoluto”, Modena, 1962. 
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 Mihai Zamfir ajunge la concluzia că, deşi a trecut atâta timp de la trecerea 
poetului în eternitate, receptarea operei a rămas în ochii multora la graniţa dintre 
document şi legendă. 
 Iată, deci, cât de riscant este până şi gândul de a îndrăzni să vorbeşti 
despre el… Şi cu atât mai mult despre proiecţia sa în univesalitate, în 
nemărginire… Şi totuşi … 
 Abordarea ideii este bivalentă. 
 Se impune, pe de o parte, o trimitere spre formaţie (implicit informaţie) şi 
o alta spre valoare comparativă. 
 În prima ipostază, îmi amintesc cu plăcere, dar şi cu tristeţe pentru 
sfârşitul prematur al autorului-  un articol al lui Ion Aurel Stoica (pe care l-am 
cunoscut personal) de prin 1990 intitulat sugestiv „Dreptul lui Eminescu la 
cetăţenie universală” în care, cu reală surpriză, remarcam la rafinatul om politic 
şi om de formaţie total realistă,o lectură serioasă şi tenace chiar a manuscriselor 
eminesciene din care, cu acribia cercetătorului, enumera cursurile urmate de 
Eminescu la Viena – ca audient, apoi la Berlin – ca student ordinar, 
impresionând prin vastitatea orizontului de preocupări: istorie, economie, 
anatomie, filosofie, logică, geografie, matematici, termodinamică etc., 
enumerând cursuri, autori, lucrări extraordinar de pretenţioase pentru un tânăr de 
vârsta poetului nostru în acea vreme. 
 Şi pentru că încercăm proiecţia poetului în universalitate, Edgar Papu ne 
atrăgea atenţia că un poet reuşeşte să se integreze în universalitate prin trei căi 
distincte. Mai întâi atinge această treaptă îmbogăţind şi aducând la perfecţiune 
supremă – încă nerealizată până atunci – unele expresii dinainte existente, însă 
mai desăvârşit exprimate. În al doilea rând, poetul devine universal atunci când, 
prin elemente noi şi valabile ale creaţiei sale, contribuie substanţial la întregirea 
celor mai reprezentative trăsături ale momentului pe care-l trăieşte. În sfârşit, el 
mai poate cuceri universalitatea dacă opera sa cuprinde unii bogaţi germeni 
anticipatori, care anunţă viitorul. Or, Eminescu, străbate cu strălucire toate 
aceste trei căi”. 
 Discursul liric, etern, al Poetului înregistrează ecoul lecturilor sale 
adâncite din Kant şi Schoppenhauer, din Lessing şi Sinozza, din Sacuntala lui 
Kalidasa, Rig Veda, Dante, Holderlin, Hoffmann, Callridge, Edgar Poe, din 
Calderon, Leopardi, Vigny, Lamartine, sau , Victor Hugo –toate influenţele, 
înrâuririle şi confluenţele de motive din planul literaturii europene sau 
universale fiind asimilate şi încorporate în complexitatea viziunii sale adânc 
originale. 
 De pildă, dacă Memento mori (sau Panorama deşertăciunilor ) are o 
înrâurire tematică cu „Legenda secolelor” de Victor Hugo, ca elemente de 
orientare, în schimb, universul de imagini de proporţii fabuloase, este profund 
eminescian. 
 Tot astfel, Hyperion îşi are corespondent în Holderlin sau, ca alt chip, al 
lui Apollo, zeul protector al  poeziei, tot aşa cum s-ar putea merge spre Goethe 
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sau Schiller pentru afinităţile organice cu spiritul olimpian, apolinic, dar 
Eminescu rămâne neegalat în tratarea adâncită şi multilaterală a condiţiei lui 
Hyperion. 
 Eminescu opina că dintre latini Horaţiu iar dintre greci Homer sunt poeţii 
reprezentativi ai antichităţii, dar nici Ovidiu cu al său „Ars amandi” nu-i este 
străin – dovadă episodul Cătălin din „Luceafărul”. 

Liricul intim, colocvial, purtat sub semnul dorului – profund original – ne  
trimite la corespondenţa cu Heine sau Schleigel, dorul eminescian absoarbe în 
inefabilul său erosul platonician, acel Sebnsuht din poezia lui Lenau, voinţa lui 
Schoppenhauer sau toposul indic, cu o nuanţă de patos sau de dulce amăgire 
care se destramă odată cu prăbuşirea iluziilor lor, a speranţei – în esenţa lui pur 
românească , însă incompatibil, ce intră între simbolurile poetico-filosofice cele 
mai încărcate de culoare, de miresme şi semnificaţii  din lirica lumii. Cât 
priveşte influenţa filosofiei lui Kant şi Schoppenhauer, destul de puternică în 
opera lui Eminescu, apelăm la afirmaţia lui George Călinescu potrivit căreia 
poetul „porneşte de la Kant, dar construieşte în spiritul lui Schoppenhauer”. 
 Eminescu îmbogăţeşte romantismul şi îl înalţă până la suprema treaptă a 
desăvârşirii.  

M-aş opri doar la perspectiva marilor depărtări (vezi Victor Hugo, Keats, 
Byron etc.) cu precizarea că „la Eminescu infinitul nu este plasat dincolo de 
închipuire, ci se întinde odată cu aceasta: nu ca un cuvânt  abstract care sare 
dincolo de putinţa ochiului de a-şi imagina ceva, ci ca un cuvânt întrupat  în care 
ochiul are totdeauna ceva de văzut: o nesfârşire întrupată şi văzută de cuvinte”. 
Căci, „viziune  înseamnă – după Marin Tarangul – felul în care cuvintele pipăie 
şi sug întinderea pe care o cuprinde văzul atunci când închide ochii. Deci poezia 
ar  fi, în acest caz, forma de orbire pe care o ia intensitatea maximă a văzului”, 
asemănător lui Leopardi care spunea: 
                                             Mintea îmi închipuie 
                                             Nesfârşitele spaţii dincolo de ceea ce văd…” 
(Infinitul) 
 Numai prin faptul că Eminescu a dus la o ultimă încununare a 
romantismului, întrecându-l în atâtea dimensiuni ale sale, Eminescu şi-a cucerit 
cu strălucire universalitatea. Şi, nu numai că dă strălucire curentului, ci îl şi 
depăşeşte, devenind unul din exponenţii poetici cei mai vii ai ultimei jumătăţi 
din veacul trecut. Privit prin expresia sa exemplară, poetul romantic se transpune 
într-o zonă dorită, zona ideală. Această zonă, fie mitul, ca la  Holderlin, visul, ca 
la Novalis, zarea fanteziei utopiste, ca la Schelley, câmpul unei aventuri 
spirituale, ca la Byron, fie, dimpotrivă, armonia liniştii interioare, ca la 
Lamartine, această zonă, spuneam, oricare i-ar fi conţinutul idealităţii, 
acaparează în întregime sensibilităţile tipice ale romantismului. Pentru prima 
dată, “modernismul” lui Baudelaire sparge această, am zice “monotonie” 
romantică şi instituie înfruntarea dramatică, lipsită de iluzii, între ideal şi 
societate. Acest dualism, determinat de noua ingerinţă a lucidităţii profunde şi 



 347 

necruţătoare se află cultivat de toţi marii simbolişti – Rimbaud, Verlaine, 
Mallarmee. 
 Independent de ei, dar exact în acelaşi timp, Eminescu reprezintă cu 
strălucire o poziţie identică, recunoscută  în aceeaşi tensiune postromantică, între 
ideal şi realitate. Contrastul între cele două ordini sapienţiale (depărtare – 
apropiere, închipuire – aievea, împlinitul erotomorfism stihial şi imperfecta 
erotică lumească), toate îl proiectează pe Eminescu în lumina modernă a vremii. 
 Şi, desigur, am avea atâtea de spus despre intuiţia sinestezică, voluptatea 
calmă a interiorului domestic, registrul sonurilor (muzicalitatea) – şi până la 
zona minus a grotescului – ce fac din Eminescu un precursor de poezie modernă. 
 Eminescu nu numai că participă la toate cele trei moduri care decid 
caracterul universal –despre care scria Edgar Papu – dar le şi ilustrează în 
epresiile cele mai esenţiale. Marca universalităţii, într-o formă atât de plenară se 
întâlneşte la cei mai mari poeţi ai lumii. 
 Ceea ce a mai lipsit ca, din substanţialele  sale contribuţii, să se 
alcătuiască o efectivă sinteză de trecut, prezent şi viitor, aşa cum, la timpul lor 
au realizat un Dante, un Shakespeare sau un Goethe n-a fost calitatea 
excepţională a celulei sale artistice, ci minimul interval necesar unei  asemenea  
summe epocale. La vârsta de 33 de ani, când s-a stins scânteia uneia din cele 
mai strălucite spirite ale omenirii, nici Dante nu dăduse “Divina Commedia”, 
nici Shakespeare nu-l zămislise pe “Hamlet” şi nici Goethe pe “Faust”. 
Îndrăznim, de aceea, să distingem în poetul nostru pe un mai nefericit egal al lor. 
Mai nefericit, dar cu atât mai atingător pentru noi, ca simbolul suprem al 
măreţiilor de atâtea ori frânte ale istoriei şi trecutului neamului românesc. 
 Iată, deci, că poetul îşi are locul în societatea marilor spirite, alături de 
Dante, Shelley, Goethe, Poe etc – unul din puţinele spirite ale umanităţii – opera 
sa fiind actul de identitate universală a neamului nostru. 
  Şi, în spiritul unei tradiţii ce se cere respectată – legată de timp – aş 
încheia cu o apreciere a marelui Mircea Eliade: 
 „Deasupra tuturor gloriilor efemere şi deşertăciunilor legate de patimile 
noastre omeneşti, un singur punct rămâne fix, neclătinat de nici o catastrofă 
istorică: geniul.Vechea Heladă a pierit de mult, dar geniul lui Homer, al lui 
Eschil sau al lui Platon au supravieţuit tuturor naufragiilor şi va supravieţui chiar 
dacă ultimul descendent al Greciei clasice va fi şters de pe suprafaţa pământului. 
Dramele lui Shakespeare vor fi tot atât de proaspete şi tot atât de „adevărate” 
chiar când istoria Angliei va fi uitată până şi chiar de ultimii descendenţi. Orice 
s-ar întâmpla în destinul românesc,  oricâte dezastre şi suferinţe ne-au mai fost 
urzite, nici o armată din lume şi nici o poliţie, oricât ar fi ea de diabolică, nu va 
putea şterge Luceafărul lui Eminescu din mintea şi sufletul românilor. 
 În dragostea neamului românesc pentru cel mai mare poet al său, se 
desluşeşte setea de nemurire a comunităţii întregi. Un neam supravieţuieşte nu 
numai prin istoria sa, ci prin creaţiile geniilor sale. Dacă vechea Heladă n-ar fi 
avut decât istoria sa şi n-ar fi avut geniile ei, de la Homer  şi până la Plotin, 
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astăzi am fi ştiut despre heleni tot atâta cât ştim despre sciţi, elamiţi sau iliri.
 Istoria este prin definiţie devenire, transformare continuă, în cele din umă 
deşertăciune. O formă istorică, chiar dacă ar fi perfectă, este întotdeauna 
precară; durează un anumit număr de ani, sau de decenii, apoi lasă loc unei alte 
forme istorice. Nici un fel de “eternitate” nu este îngăduită organismelor politice 
şi sociale. Singura “eternitate” acceptată de istorie este aceea a creaţiilor 
spirituale. Care, bineînţeles, reflectează şi specificul naţional al gintei creatorului 
şi momentul istoric în care a vieţuit acesta; le reflectează şi, am spune, le 
proiectează în “eternitate”. 
 Neamul românesc simte că şi-a asigurat dreptul la “nemurire” mai ales 
prin creaţia lui Eminescu. Petrolul şi aurul pot, într-o zi, seca. Grâul nostru poate 
fi făcut să crească şi aiurea. Şi s-ar putea ca într-o zi, nu prea îndepărtată, 
strategia mondială să sufere asemenea modificări, încât depoziţia de popor de 
graniţă să-şi piardă însemnătatea pe care o are de un secol încoace. Toate acestea 
s-ar putea întâmpla. Un singur lucru nu se poate întâmpla: dispariţia poemelor 
lui Eminescu. Şi cât timp va exista, undeva prin lume, un singur exemplar din 
poeziile lui Eminescu, identitatea neamului nostru este salvată…” 
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REFERIRI LA CONFLICTUL ETNIC DE LA HĂDĂRENI – MUREŞ, 
DIN SEPTEMBRIE 1993 

 
                                 Dr. Chindea Traian - Braşov 

 
 

1.SCURTE REFERIRI LA CAUZELE CARE AU GENERAT CONFLICTUL 
 

După cum se cunoaşte, judeţul Mureş este situat în partea central nordică 
a României, în Bazinul mijlociu al râului Mureş, în centrul Podişului 
Transilvaniei şi se învecinează la Nord, cu judeţele Bistriţa-Năsăud şi Suceava, 
la Est, cu judeţul Harghita, la Sud, cu judeţele Braşov şi Sibiu, şi la Vest, cu 
judeţele Alba şi Cluj. 

Localitatea Hădăreni, aparţinătoare comunei Cheţani, se află în partea 
sud-vestică a judeţului Mureş, pe şoseaua Târgu- Mureş – Cluj-Napoca, şi în 
cursul anului 1993 avea o populaţie de 882 de locuitori, din care 614 români, 
145 maghiari şi 123 romi. 

Procentul romilor faţă de restul populaţiei din acest sat era de 14%, iar 
modul de viaţă marginal al unor categorii de romi şi în special al celor care s-au 
stabilit în localitate după anul 1989 au generat grave tensiuni cu populaţia 
majoritară. 

În general, datorită condiţiilor de viaţă, respingerii unor valori morale 
acceptate de restul comunităţii, romii s-au automarginalizat manifestându-se 
agresiv, nerecunoscând şi încălcând premeditat normele juridice 
instituţionalizate în sociatate. 

Cei mai mulţi dintre romi erau fără ocupaţie, întreţinându-se din munci 
ocazionale, sustrageri şi alte activităţi ilicite. 

Ocupându-se de sustrageri comise în grup şi cu violenţă, din proprietatea 
privată, aceştia au declanşat atitudini de revoltă şi respingere din parte populaţiei 
majoritare. 

Deseori grupuri de romi au declanşat conflicte cu tinerii din localitate, faţă 
de care s-au manifestat agresiv, sustrăgându-le cu forţa bani sau alte bunuri. Mai 
mult, conduita grupurilor de romi s-a manifestat prin injurii, insulte şi folosirea 
de cuvinte triviale în public. 

Din evidenţa organelor de poliţie, a organelor de urmărire penală şi a 
instanţelor de judecată din judeţul Mureş rezultă că în perioada 1991-1993 au 
fost înregistrate un număr de 7 cauze penale, majoritatea având ca obiect fapte 
de violenţă de la loviri simple până la omor comise de romi. 

În realitate, infracţiunile comise de romi au fost mult mai numeroase, dar 
nu au ajuns să fie judecate, deoarece de teama ameninţărilor persoanele 
vătămate, fie nu nau depus plângere, fie şi-au retras plângerile, fie s-au împăcat 
cu făptuitorii. 
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În percepţia comunităţii din Hădăreni, s-a sedimentat de-a lungul timpului 
ideea că mai toate neînţelegerile dintre romi şi majoritate, au fost soluţionate 
necorespunzător, nemulţumitor, situaţie care a condus la creşterea manifestărilor 
revendicative de justiţie personală sau colectivă. 

 
2.REFERIRI LA DECLANŞAREA SI DESFAŞURAREA CONFLICTULUI 

 
În seara zilei de 20.09.1993 în barul situat în centrul satului Hădăreni, pe 

fondul consumului de băuturi alcoolice, s-a iscat o ceartă între romii Rapa 
Lupian Lăcătuş, Aurel Pardalian Lăcătuş şi Mircea Zoltan pe de o parte şi 
numitul Cheţan Gligor pe de altă parte. 

Cearta a continuat apoi în staţia de autobuz când cei trei romi au acostat o 
fată şi l-au insultat pe Cheţan Gligor când acesta a intervenit în apărarea fetei. 
Agresiunea verbală a degenerat într-una fizică, Cheţan Gligor s-a apărat cu 
biciul lovindu-l pe Aurel Pardalian Lăcătuş, după care s-a ajuns la o adevărată 
luptă. 

Văzându-şi tatăl în pericol, în lupta ce a urmat a intervenit şi Cheţan 
Crăciun pentru a-şi apăra tatăl, dar Rapa Lupian Lăcătuş a scos un cuţit şi la 
înfipt în pieptul lui Cheţan Crăciun care s-a prăbuşit, după care romii au fugit de 
la faţa locului şi s-au ascuns în locuinţa unui alt rom Iulius Moldovan. 

Fiind transportat la spital victima Cheţan Crăciun a decedat după 
aproximativ o jumătate de oră. 

Curând vestea privind incidentul s-a răspândit în toată localitatea şi mulţi 
săteni au aflat despre omorul comis de cei trei romi împotriva lui Cheţan 
Crăciun. Furioşi, aceştia s-au adunat în faţa casei în care se ascunseseră cetăţenii 
de etnie romă şi i-au somat să părăsească imobilul aruncând cu pietre, bucăţi de 
lemn, bulgări de pământ. 

Văzând că romii rămân baricadaţi în casă, mulţimea a început să strige 
“daţi foc la casă să ardă ca şobolanii!”, împrejurare în care un sătean a început să 
arunce spre casă cu materiale inflamabile, fiind urmat curând de alţii, inclusiv de 
copii. 

La faţa locului a sosit şi şeful postului de poliţie din comună împreună cu 
un ajutor şef de post. 

Curând focul s-a răspândit şi doi dintre romi respectiv Rapa Lupian 
Lăcătuş şi Aurel Pardalian Lăcătuş au ieşit din locuinţă încercând să fugă.  

În momentul ieşirii din locuinţă Rapa Lupian Lăcătuş a fost prins de către 
şeful postului de poliţie iar Aurel Pardalian Lăcătuş a reuşit să de depărteze 
fugind către căminul cultural, dar o parte din mulţime l-a urmărit până în faţa 
căminului cultural unde l-au omorât în bătaie. 

Cel de al treilea rom, Mircea Zoltan a fost împiedicat de mulţimea de 
oameni care înconjurau casa şi terenul lui Iulius Moldovan, să iasă din locuinţa 
aflată în flăcări, astfel că acesta şi-a găsit sfârşitul în incendiu, corpul său 
carbonizat fiind găsit în ziua următoare în casa incendiată. 
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Pentru a scăpa de furia sătenilor, şeful postului de poliţie l-a dus pe Rapa 
Lupian Lăcătuş în cimitirul satului, dar mulţimea i-a urmărit şi pentru aşi salva 
propria viaţă în cimitir l-a abandonat, loc în care a fost linşat de mulţimea 
furioasă, moartea sa fiind violentă datorită şocului traumatic şi hemoragic suferit 
în timpul loviturilor primite. 

Ulterior, în cursul aceleiaşi seri, sătenii au decis să-şi verse mânia asupra 
tuturor romilor din sat, incendiind casele, grajdurile şi autoturismele acestora, 
astfel că până a doua zi 13 case ale romilor au fost distruse, unele în totalitate, 
altele parţial. 

La faţa locului au fost aduse forţe de ordine de la Poliţia Luduş care au 
înconjurat cartierul romilor şi au impiedicat incendierea tuturor locuinţelor 
acestora, însă eficienţa cu care au acţionat aceste dispozitive de ordine este şi în 
prezent discutabilă. 

După acest nefericit conflict interetnic o mare parte dintre romii din satul 
Hădăreni au fost nevoiţi să locuiască în coteţe de găini, în cocini de porci, în 
beciuri fără ferestre sau în condiţii deplorabile sau de frig extrem: foarte multe 
persoane într-o singură încăpere fără încălzire, pe podea de pământ sau de 
ciment, fără îmbrăcăminte adecvată, condiţii care au persistat timp de mai mulţi 
ani, iar în unele cazuri continuă încă. 

 
3.REFERIRI LA DEMERSURILE AUTORITĂŢILOR PENTRU 

RECONSTRUIREA CASELOR DISTRUSE ŞI ASIGURAREA UNOR 
CONDIŢII MINIME DE VIAŢĂ VICTIMELOR 

 
În vederea reconstruirii caselor distruse de la Hădăreni şi asigurarea unor 

minime condiţii de viaţă victmelor din comunitatea romilor ce au suferit în 
timpul conflictului interethnic din data de 20 septembrie 1993, au fost făcute 
mai multe demersuri şi anume: 

 prin hotărâre de guvern325 a fost alocată suma de 25 milioane lei 
(Rol)326 pentru reconstrucţia celor 18 case incendiate. Guvernul a decis ca din 
această sumă să se dea şi ajutoare financiare pentru familiile afectate, pentru a le 
ajuta să înlocuiască obiectele de strictă necessitate distruse în timpul incendiului, 
dar nici una dintre familiile afectate nu au primit bani, iar case au fost construite 
doar 4; 

 pentru gestionarea banilor numai în scopul pentru care au fost 
acordaţi, la 30 noiembrie 1993 a fost creată, prin hotărâre de govern, o comisie 
de coordonare a lucrărilor de reconstruire a caselor, comisie din care a făcut 
parte primarul şi viceprimarul comunei Cheţani; 

                                                
325 H.G. nr. 636/1993; 
326 Aproximtiv 28.000 euro la vremea respectivă; 
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 urmare a dezastrelor naturale din perioada martie-septembrie 1994, 
prin hotărâre de guvern327 a mai fost alocată suma de 32 milioane lei (Rol)328 din 
care au mai fost construite alte 4 case329; 

 la data de 8 noiembrie 1995, Liga Pro Europa330 a informat printr-o 
scrisoare Prefectul de Mureş invocând proasta adminitrare a fondurilor alocate 
reconstruirii caselor romilor din Hădăreni, arătând că  6 case încă nu erau 
reconstruite şi că 6 familii vor fi nevoite să petreacă încă o iarnă fără locuinţă; 

 la solicitarea prefectului, primarul din comuna Cheţani membru în 
comisia de coordonare a construcţiei caselor a informat că 8 dintre casele 
distruse au fost reconstruite dar că în ceea ce priveşte reconstruirea celorlalte a 
întâmpinat probleme foarte serioase din cauză că populaţia din Hădăreni nu mai 
permite reconstruirea a trei case, alte 3 case nu pot fi reconstruite din cauza 
comportamentului celor 3 familii, iar casele celeorlalte familii nu se mai pot 
construi în Hădăreni pentru că acestea s-au mutat din acest sat şi a propus ca 
aceste case să fie construite în localităţile în care s-au mutat;  

În data de 2 septembrie 1997 numitul Iulius Moldovan s-a adresat cu o 
scrisoare Preşedintelui României înformându-l că 6 case din cele distruse în 
timpul conflictului dintre romi şi populaţia majoritară din Hădăreni nu au fost 
încă reconstruite printre care şi a sa şi a solicitat alocarea unor noi sume pentru 
reconstrucţie, arătând că el şi cu familia sa locuiesc în casa unui vecin Rostaş în 
care 15 persoane dintre care 9 copii sunt nevoiţi să trăiască în numai două 
camere, unde dorm pe jos, copii fiind în permanenţă bolnavi. 

Pentru că acest conflict interetnic dintre romii şi populaţia majoritară din 
Hădăreni a produs o puternică rezonanţă la nivel naţional şi internaţional fiind 
făcute plângeri până la nivel de Guvern şi Preşredinţie şi ajungându-se până la 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ne propunem să tratăm mai detaliat 
modul în care s-au desfăşurat cercetările în acest caz şi soluţiile pronunţate de 
parchet şi de instanţe. 

 
4.REFERIRI LA SOLUŢIONAREA PROCESULUI PENAL PRIVIND 

INFRACŢIUNILE SĂVÂRŞITE ÎN TIMPUL CONFLICTULUI 
 
În data de 12.08.1997, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş 

a finalizat urmărirea penală şi prin rechizitoriu a trimis în judecată 12 persoane 
suspectate de comiterea de infracţiuni în data de 20.09.1993, iar în data de 
11.09.1997 a început procesul penal a celor 12 inculpaţi la Tribunalul Mureş 

În baza probelor din dosarul cauzei, prin Sentinţa penală din 17 iulie 1998 
Tribunalul Mureş a condamnat 12 persoane inculpate pentru săvârşirea 

                                                
327 H.G. nr. 773/1994; 
328 Aproximativ 1.525 euro în banii actuali; 
329 Reclamanţii au depus fotografii în instanţă care arată că acestecase au fost reconstruite prost, prezentând găuri 
între ramele ferestrelor şi pereţi, iar acoperişurile acopereau doar parţial imobilele; 
330 Asociaţie care apără drepturile omului, cu sediul în Târgu Mureş; 
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infracţiunilor de distrugere şi ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii 
publice, 5 dintre acestea fiind condamnate şi pentru infracţiunea de omor 
deosebit de grav, aplicând pedepse variind de la 1 an la 7 ani, iar celora cu 
pedepse mai mici de 5 ani le-a aplicat Legea nr 137/1997privind graţierea unei 
jumătăţi din pedeapsă. 

Sentinţa penală din 17 iulie 1998 a Tribunalului Mureş a fost atacată cu 
apel de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş solicitând majorarea pedepselor 
inculpaţilor, dar Curtea de Apel Târgu Mureş prin Decizia penală din 15 
ianuarie 1999 a condamnat pe încă un inculpat din cei 12 şi pentru infracţiunea 
de omor deosebit de grav, (numărul lor mărindu-se la 6), a mărit pedeapsa unui 
inculpat condamnat pentru omor deosebit de grav, celorlalţi 4 condamnaţi pentru 
aceeaşi infracţiune le-a redus pedeapsa cu un an, iar celor condamnaţi pentru 
ultraj contra bunelor moravuri şi distrugere le-a redus pedepsele cu câte un an 
sau doi331. 

Şi decizia penală din 15 ianuarie 1999 a Curţii de Apel Târgu Mureş a fost 
atacată cu recurs iar Curtea Supremă de justiţie de la acea dată, prin Decizia 
penală din 22 noiembrie 1999 a menţinut condamnările pentru distrugere, dar a 
schimbat încadrarea juridică din infracţiunea de omor deosebit de grav în cea de 
omor calificat pentru trei inculpaţi, iar pentru doi inculpaţi condamnaţi pentru 
distrugere a pronunţat achitarea332. 

 
5.REFERIRI LA CERCETĂRILE PENALE EFECTUATE ASUPRA 
UNOR CADRE DE POLIŢIE BĂNUITE DE IMPLICAREA ÎN 

CONFLICTUL ETNIC DE LA HĂDĂRENI 
 
Paralel cu procesul celor 12 persoane inculpate pentru infracţiuni comise 

în timpul evenimentului din 20 septembrie 1993 de la Hădăreni, Parchetul 
Militar Târgu Mureş a dispus extinderea cercetărilor penale şi asupra plt. Ioan 
Moga şeful postului de poliţie Cheţani şi a ajutorului şefului de post serg.maj. 
Alexandru Şuşcă, astfel că prin Rezoluţia din 15 noiembrie 1994 a fost începută 
urmărirea penală împotriva acestora. 

Din conţinutul rezoluţiei333 rezultă că potrivit actelor premergătoare 
efectuate cei doi poliţişti au instigat cetăţenii să comită acte de violenţă 
împotriva fraţilor Lăcătuş şi chiar au participat direct la incendierea unor 
immobile. Potrivit aceloraşi acte premergătoare poliţiştii au participat la 
evenimente şi au instigat în mod repetat sătenii să acţioneze împotriva 
persoanelor baricadate în casă, spunându-le, “daţi-le foc, întrucât noi nu le 
putem face nimic.” 

În legătură cu lt. col. Constantin Palade, şeful Inspectoratului de Poliţie a 
judeţului Mureş la acea vreme, actele premergătoare efectuate de procurorii 
                                                
331 Decizia penală din 15.01.1999 a Curţii de Apel Târgu Mureş, cazul Hădăreni; 
332 Decizia penală din 22 noiembrie 1999 a Curţii Supreme de Justiţie, cazul Hădăreni; 
333 Rezoluţia din 20.09.1994 a Parchetului Militar Târgu Mureş, cazul Hădăreni 
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militari reţineau că acesta le-a cerut locuitorilor din Hădăreni “să nu spună 
nimănui nimic despre acţiunile poliţiştilor, dacă doresc ca incidentul să fie uitat 
şi să nu producă consecinţe în ceea ce-i priveşte”334. 

Având în vedere implicarea şi a unui ofiţer superior de poliţie, la data de 
10 ianuarie 1995, Parchetul Militar Târgu-Mureş şi-a declinat competenţa în 
favoarea Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti 
pentru a continua cercetările. 

Continuând cercetările Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar 
Teritorial Bucureşti prin Ordonanţa din 22 august 1995 a dispus scoaterea de sub 
urmărire penală a lt. col Constantin Palade şi a subofiţerilor plt. Ioan Moga şi 
serg.maj. Alexandru Şuşcă statuând că actele de urmărire penală efectuate nu 
confirmă participarea ofiţerului şi a subofiţerilor la infracţiunile săvârşite în 
timpul enenimentului de la Hădăreni. 

Acelaşi procuror a concluzionat în ordonanţă că nu se poate reţine 
săvârşirea de către agenţii de poliţie a unor fapte prevăzute de legea penală, 
“deşi trebuie să admitem că în cursul incidentelor au folosit expresii 
precum”faceţi ce vreţi, eu trebuie să am grijă de familia mea” sau “vor ieşi 
imediat afară dacă daţi foc la casă”335.. 

Ordonanţa din 22 august 1995 de scoatere de sub urmărire penală a lt.col 
Constantin Palade şi a celor doi subofiţeri de poliţie, plt. Ioan Moga şi 
seg.maj.Alexandru Şuşcă a fost confirmată de prim-procurorul militar al 
Parchetului Militar Teritorial Bucureşti. 

Împotriva acestei ordonanţe, persoanele vătămate au depus plângere la 
Secţia Militară a Parchetului pe de lângă Curtea Supremă de Justiţie de la acea 
vreme, dar plângerea a fost respinsă. 

 
6.REFERIRI LA.PROCESUL CIVIL PRIVIND DESPĂGUBIRILE LA 

CARE AU FOST OBLIGATE PERSOANELE CONDAMNATE ÎN CAZUL 
HĂDĂRENI 

 
În baza Deciziei din 23 iunie 1998 Tribunalul Mureş a disjuns latura civilă 

de latura penală a cauzei astfel că acţiunea civilă disjunsă a procesului penal a 
fost soluţionată separat. 

În procesul penal s-au constituit părţi civile: Iulius Moldovan, Otilia 
Rostaş, Petru (Gruia) Lăcătuş, Melenuţa Moldovan, Maria Moldovan, Petru 
(Dîglăla) Lăcătuş, Maria Zoltan, Monica Simona Lăcătuş şi Floarea Maria 
Zoltan. 

Tribunalul Mureş a judecat acţiunea civilă şi s-a pronunţat prin Sentinţa 
civilă din data de 12 ianuarie 2001. 

                                                
334 Rezoluţia din 20.09.1994 a Parchetului Militar Târgu Mureş, cazul Hădăreni 
335 Ordonanţa din 22 august 1995 a Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti de 
scoatere de sub urmărire penală a lt.col Constantin Palade, a plt. Ioan Moga şi a serg..maj. Alexandru Şuşcă, 
cazul Hădăreni   
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Pe baza unui raport de expertiză instanţa a obligat pe cei 12 condamnaţi să 
plătească daune materiale conform distrugerii totale sau parţiale a caselor 
romilor şi pensii de întreţinere pentru copii romilor ucişi şi a respins capetele de 
cerere privind solicitarea de daune materiale pentru bunurile din locuinţe şi 
obiectele personale incendiate pe motiv că părţile civile nu au prezentat 
înscrisuri care să confirme valoarea acestor bunuri dar şi pe motivul că nu au 
fost înregistrate ca şi contribuabili capabili să achiziţioneze asemenea bunuri de 
valoare.  

Părţile civile au declarat apel împotriva sentinţei civile din 12 ianuarie a 
Tribunalului Mureş, la Curtea de Apel Târgu Mureş. Judecând apelul Curtea de 
Apel Târgu Mureş prin Decizia civilă din 17 octombrie 2001 a constatat că în 
timpul judecăţii la instanţa de fond Tribunalul Mureş au existat mai multe eroi 
procedurale resprectiv: 

 dezbaterile au avut loc în absenţa inculpaţilor şi a apărătorilor 
acestora; 

 a existat lipsă de procedură cu Adrian Moldovan unul dintre 
reclamanţii iniţiali; 

 nu a fost acordat cuvântul în dezbateri procurorului de şedinţă; 
 în legătură cu numărul şi numele victimelor şi ale copiilor acestora 

exista o stare de confuzie. 
Constatând aceste erori de procedură Curtea de Apel Târgu Mureş a 

apreciat că erorile atrag nulitatea absolută a sentinţei instanţei de fond şi în 
consecinţă fără a mai ţine cont de motivele apelului a desfiinţat integral sentinţa 
Tribunalului Mureş şi a dispus rejudecarea cauzei de către instanţa de fond336. 

Tribunalul Mureş s-a pronunţat asupra acţiunii civile, după rejudecarea 
cauzei, prin Sentinţa din data de 12 mai 2003 în care a reţinut că persoanele 
vătămate au solicitat atât daune materiale pentru distrugerea imobilelor de locuit 
şi a bunurilor existente în interiorul acestora, cât şi daune morale. 

Rejudecând latura civilă instanţa a reţinut că în timpul evenimentelor din 
seara zilei de 20 septembrie 1993 din satul Hădăreni, au fost total sau parţial 
distruse un nr. total de 18 imobile ce aparţineau comunităţii rome şi au fost ucise 
3 persoane de etnie romă337. 

În baza concluziilor raportului de expertiză tehnică întocmit în anul 1999 
şi actualizat în anul 2003, Tribunalul Mureş, în rejudecare, a obligat persoanele 
condamnate penal să plătească despăgubiri şi a respins toate capetele de cerere 
privind solicitarea de daune materiale pentru bunurile mobile din casele distruse 
pe motiv că nu a fost dovedite numărul, felul şi valoarea acestora, precum şi 
solicitarea daunelor morale. 

                                                
336 Decizia civilă din 17 octombrie 2001 a Curţii de Apel Târgu Mureş pronunţată în apel, privind soluţionarea 
acţiunii civile disjunse din procersul penal, cazul Hădăreni; 
337 Sentinţa civilă din 12 mai 2003 a Tribunalului Mureş prin care a fost rejudecată acţiunea civilă disjunsă din 
procesul penal, cazul Hădăreni; 
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Împotriva Sentinţei din 12 mai 2003 a Tribunalului Mureş, pronunţată în 
rejudecare, inculpaţii şi părţile civile au declarat din nou apel la Curtea de Apel 
Târgu Mureş. 

Prin Decizia din 27 februarie 2004, Curtea de Apel Târgu Mureş s-a 
pronunţat asupra noului apel formulat reţinând că în soluţionarea acţiunii civile 
instanţa este ţinută de soluţia dată pe latura penală a cauzei invocând în acest 
sens legislaţia internă,338 dar şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului.339 

În apel, Curtea de Apel Târgu Mureş a acordat în completare daune 
morale părţilor civile după cum urmează: 

 părţii civile Iulius Moldovan - 1.440 euro întrucât a fost profund 
afectat de evenimente, şi-a piedut averea, iar starea de sănătate i s-a deteriorat 
substannţial; 

 părţii civile Melenuţa Moldovan - 575 euro întrucât a fost supusă 
unei traume psihice şi afective puternice; 

 părţii civile Maria Moldovan - 430 euro datorită traumei psihice 
suferite ca urmare a distrugerii parţiale a casei sale; 

 părţii civile Petru (Dâgăla) Lăcătuş - 2.015 euro pentru trauma 
psihică suferită şi sentimental de nesiguranţă creat de distrugerea casei părinţilor 
săi; 

 părţii civile Floarea Maria Zolta - 2880 euro întrucât aceasta a fost 
nevoită să părăsească localitatea şi să rătăcească fără locuinţă , prin ţară şi 
străinătate; 

 părţii civile Otilia Rostaş căreia instanţa de fond nu i-a acordat 
despăgubiri materiale întrucât imobilul său nu a figurat pe lista imobilelor 
distruse întocmită de Primăria Cheţani, i-au fost acordate daune morale în 
valoare de 865 euro, întrucât a fost supusă unei trauma psihice şi affective; 

 pării civile Petru (Gruia) Lăcătuş, instanţa de apel nu  i-a acordat 
despăgubiri morale. 

Decizia civilă a Curţii de Apel Târgu Mureş340 prin care a soluţionat noul 
apel, a fost atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de către toate 
părţile vătămate constituite părţi  civile. 

Prin decizie civilă341 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursul 
tuturor părţillor civile, decizia civilă a Curţii de Apel Târgu Mureş rămânând 
definitivă şi irevocabilă. 

Fiind nemulţumiţi de soluţiile pronunţate de instanţele române, după 
epuizarea tuturor căilor de atac cetăţenii romi din localitatea Hădăreni care au 

                                                
338 Codul civil, Codul de procedură civilă, şi Codul de procedură penală; 
339 Cauza Akdivar împotrivaT urciei din 16.09.1996 în Reports of Judgements and Decisions 1996-IV; 
340Decizia civilă din 27 februarie 2004 a Curţii de Apel Târgu Mureş pronunţată în apel, privind soluţionarea 
acţiunii civile disjunse din  procesul penal, cazul Hădăreni; 
341Decizia civilă din 25 februarie 2005 a Înaltei Curţi  de Casaţie şi Justiţie prin care a judecat recursul acţiunii 
civile disjunse din procesul pensal, cazul Hădăreni.  
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suferit de pe urma conflictului interethnic din 20 septembrie 1993, s-au adresat 
cu cereri împotriva statului român la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

În perioada 4 – 19 aprilie 2004, în urma unui schimb de corespondenţă cu 
reclamanţii şi cu statul român, grefierul C.E.D.O. a propus părţilor să ajungă la o 
soluţionare amiabilă342, astfel că în perioada 19 aprilie – 18 mai 2004, Guvernul 
român şi un nr. de 18 dintre reclamanţi au depus declaraţii formale prin care au 
acceptat soluţionarea amiabilă a cauzei, dar un număr de 7 reclamanţi au 
informat Curtea că nu doresc soluţionarea amiabilă a cauzei343. 

În baza declaraţiilor formale a celor 18 reclamanţi şi a Guvernului român, 
Curtea a a radiat cauza de pe rol în ceea ce priveşte înţelegerea intervenită între 
cei 18 reclamanţi şi Guvern şi a hotărât amânarea soluţionării cererilor celorlalţi 
7 reclamanţi după analizarea lor pe fond. 

Cei 7 reclamanţi care au refuzat calea amiabilă a soluţionării cauzei sunt: 
Iulius Moldovan, Melenuţa Moldovan, Maria Moldovan, Otilia Rostaş, Petru 
(Gruia) Lăcătuş, Maria Floarea Zoltan, şi Petru (Dîgăla) Lăcătuş344. 

Pe fond au fost analizate pretinsele încălcări ale Convenţiei pentru 
apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

Faţă de argumentele reclamaţilor şi susţinerile Guvernului român Curtea a 
apreciat:345: 

- că eşecul repetat al ajutorităţilor statale de a stopa încălcările drepturilor 
reclamanţilor a condus la o încălcare continuă a art. 8 din  Convenţie346.  

- că discriminarea etnică la care reclamanţii au fost supuşi în mod public 
prin modul de soluţionare a petiţiilor acestora de către autorităţi, precum şi 
condiţiile locative ale reclamanţilor aduc atingere demnităţii lor umane, 
constituind tratamente degradante, încălcându-se art. 3 din Convenţie347. 

- că durata îndelungată a cauzei s-a datorat erorilor comise de instanţele 
naţionale, constaţând în consecinţă o încălcare a art. 6 al 1 din Convenţie348, în 
ce priveşte termenul rezonabil a cauzei. 

- că nu a avut loc o încălcare a art. 6 alin. 1 în ceea ce priveşte dreptul de 
acces efectiv la un tribunal349. 
                                                
342 Conform art. 38 alin. 1 lit. b din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilot fundamenate, 
semnată la Roma la data de 04.11.1950,  ratificată de România prin Legea nr. 30 din 18.05.1994,  publicată în 
M.O. nr. 135 din 31.06.1994, cu modificările suferite prin cele 14 protocoale adiţionale; 
343 Hotărârea nr. 1 din 16 iunie 2005 a Curţii Europene a Drepturilor Omului dată în cauza Moldovan şi alţii 
împotriva României; 
344 Hotărârea nr. 2 din 12.07.2005 a Curţii Europene a Drepturilor Omului definitivă la 30.11.2005 dată în cauza 
Moldovan şi alţii împotriva României, publicată în M.O. nr. 317 din 10.04.2006; 
345Hotărârea nr. 2 din 12.07.2005 a Curţii Europene a Drepturilor Omului definitivă la 30.11.2005 dată în cauza 
Moldovan şi alţii împotriva României, publicată în M.O. nr. 317 din 10.04.2006;  
346 Hotărârea nr. 2 din 12.07.2005 a Curţii Europene a Drepturilor Omului definitivă la 30.11.2005 dată în cauza 
Moldovan şi alţii împotriva României, publicată în M.O. nr. 317 din 10.04.2006; 
347 Hotărârea nr. 2 din 12.07.2005 a Curţii Europene a Drepturilor Omului definitivă la 30.11.2005 dată în cauza 
Moldovan şi alţii împotriva României, publicată în M.O. nr. 317 din 10.04.2006; 
348 Hotărârea nr. 2 din 12.07.2005 a Curţii Europene a Drepturilor Omului definitivă la 30.11.2005 dată în cauza 
Moldovan şi alţii împotriva României, publicată în M.O. nr. 317 din 10.04.2006; 
349 Hotărârea nr. 2 din 12.07.2005 a Curţii Europene a Drepturilor Omului definitivă la 30.11.2005 dată în cauza 
Moldovan şi alţii împotriva României, publicată în M.O. nr. 317 din 10.04.2006; 
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În consecinţă, faţă de gravitatea încălcării normelor Convenţiei pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamenale, de cuantumul daunelor 
deja acordate de instanţa internă prin Hotărârea definitivă şi irevocabilă din 
25.02.2005 şi statuând în echitate conform art. 41, Curtea Europeană Drepturilor 
Omului a obligat statul român, să plătească reclamanţilor următoarele sume350: 

 reclamantului Iulius Moldovan – 60.000 de euro, daune materiale şi 
morale; 

 reclamantei Melenuţa Moldovan – 13.000 de euro, daune materiale 
şi morale; 

 reclamantei Maria Moldovan – 11.000 de euro, daune materiale şi 
morale; 

 reclamantei Otilia Rostaş – 15.000 de euro, daune materiale şi 
morale; 

 reclamantului Petru (Gruia) Lăcătuş – 17.000 de euro, daune 
materiale şi morale; 

 reclamantei Maria Floarea Zoltan – 95.000 de euro, pentru daune 
materiale şi morale; 

 reclamantului Petru (Dîgăla) Lăcătuş – 27.000 de euro, Hotărârea 
nr. 2 din 12.07.2005 a Curţii Europene pentru daune materiale şi morale. 

Statul român a fost obligat să plătească aceste sume, în termen de 3 luni 
de la data de 30 noiembrie 2005 când hotărârea Curţii Europene a Drepturilor 
Omului351 a rămas definitivă. În Hotărârea Curţii este prevăzut că după data de 
30 noiembrie 2005 sumele vor fi majorate cu o dobândă simplă egală cu rata 
dobânzii pentru rata marginală de împrumut practicată de Banca Centrală 
Europeană, majorată cu 3 procente. 

Plata celor 238.000 de euro a fost obligatorie pentru statul român întrucât 
deciziile Curţii sunt obligatorii în dreptul internaţional. Consiliul Miniştrilor din 
cadrul Consiliului Europei este împuternicit să controleze îndeplinirea deciziilor 
Curţii şi plata compensaţiilor financiare acordate reclamanţilor. 

Iată deci modul absolut defectuos în care a fost gestionat acest conflict 
etnic din localitatea Hădăreni şi consecinţele sale sociale dar mai ales 
consecinţele juridice produse datorită erorilor în procedurile judiciare prin care 
au fost încălcate drepturile omului şi care a costat scump statul român.  

 
                                       7.CONCLUZII 
 

                                                
350 Hotărârea nr. 2 din 12.07.2005 a Curţii Europene a Drepturilor Omului definitivă la 30.11.2005 dată în cauza 
Moldovan şi alţii împotriva României, publicată în M.O. nr. 317 din 10.04.2006; 
351 Curtea Europeană a Drepturilor Omului este o jurisdicţie internaţională cu sediul la Strasbourg şi este 
alcătuită dintr-un număr de judecători egal cu cel al statelor membre ale Consiliului Europei care a ratificat 
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.În prezent Consiliul Europei numără 
un număr de 47 de state membre, reprezentând o populaţie de aproximativ 800 de miliane de persoane. 
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Conflictul etnic dintre romii şi populaţia majoritară din Hădăreni judeţul 
Mureş, din a doua parte a anului 1993, a avut atât consecinţe sociale importante 
dar mai ales consecinţe juridice.  

În acest conflict au fost ucise 4 persoane dintre care 3 de etnie romă, au 
fost distruse prin incendiere parţial sau în totalitate 18 imobile ale romilor, au 
fost condamnaţi 12 săteni dintre care 6 pentru omor deosebit de grav şi 6 pentru 
ultraj contra bunelor moravuri şi distrugere prin incendiere şi au fost cercetate 3 
cadre de poliţie pentru abuz în serviciu. 

Cazul de la Hădăreni a produs o puternică rezonanţă la nivel naţional şi 
internaţional ajungându-se cu plângeri până la nivel de Guvern şi Preşedinţie şi 
chiar până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

Modul absolut defectuos în care a fost gestionat acest conflict etnic din 
Hădăreni şi consecinţele sale sociale dar mai ales consecinţele juridice produse 
datorită erorilor în procedurile judiciare, prin care au fost încălcate drepturile 
omului, a costat scump statul român care a fost obligat de Curtea Europeană a 
drepturilor Omului să plătească unui nr de 7 romi suma de 238.000 de euro. 

La acel moment Statul român, a fost apreciat, la nivel occidental, ca un 
stat slab cu organe de ordine incapabile să asigure siguranţa propriilor cetăţeni, 
cu o justiţie nedreaptă, slab pregătită, părtinitoare, dezinteresată de protejarea 
drepturilor şi liberetăţilor fundamentale ale omului. 

 
*    *    * 

The ethnic conflict between the Romany and the majority population from 
Hădăreni, Mureş county, at the second part of the year 1993, had important 
social consequences but mainly juridical consequences. 

In this conflict there were killed 4 people from which 3 of Romany origin, 
were destroyed through arson partially or totally, 18 houses of the Romany 
people. There were sentenced 12 villagers from which 6 were accused of murder 
and 6 for outrage against good manners, destroying through arson and there 
were interrogated 3 policemen for abusing in work. 

The case from Hădăreni had powerful resonancy at national and 
international level, the complaints reaching the Government and Presidency and 
even the European Court of Human Rights.  

The absolute wrong manner in which this ethnic conflict from Hădăreni 
was dealt with and its social and mainly juridical consequences that were due to 
errors in juridical procedures, through which were not respected the human 
rights, cost the Romanian state a lot which was obliged by the European Court 
of Human Rights to pay for 7 Romany the sum of 238,000 €. 

At that time, the Romanian state was appreciated at western level, as a 
weak state, with forces incapable to assure the safety of its own citizens, with an 
unfair justice, uncapable, corrupt, uninterested in protecting the fundamental 
rights and liberty of man. 
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MORILE DIN TOPLIŢA PÂNĂ LA JUMĂTATEA SECOLULUI XX . 
INSTALAŢIILE HIDRAULICE ŢĂRĂNEŞTI – EXPRESII  ALE  

CIVILIZAŢIEI TEHNICE TRADIŢIONALE 
 

                                     Prof. dr. Dorel Marc, Livia Marc – Târgu-Mureş 
 

Prezenta lucrare face parte dintr-un proiect de studiu mai amplu cu privire 
la civilizaţia populară din arealul intracarpatic. Aceasta urmăreşte repertorierea  
principalelor instalaţii hidraulice ţărăneşti - mori, pive, vâltori, joagăre, dinamuri 
etc. - recenzate la jumătatea sec. XX. În anul 1957, Comitetul de Stat al Apelor 
de la acea vreme înregistra toate utilităţile râurilor principale şi afluenţilor din 
România, cuprinzând numeroase date în legătură cu aşezarea, debitul de apă, 
felul instalaţiei, randamentul etc. Ancheta statistică realizată cu acea ocazie a 
furnizat date esenţiale pentru  documentarea etnografilor Muzeului Brukenthal 
din Sibiu, apoi ai Muzeului Civilizaţiei şi Tehnicii Populare Populare din 
Dumbrava Sibiului352, date prelucrate de C. Ionaş sub îndrumarea metodologică 
a etnologului Cornel Irimie. Secţia de etnografie, condusă de acesta din urmă, 
conform proiectului întocmit în anul 1962-63 pentru amenajarea muzeului în aer 
liber, urma să strămute aici importante monumente de cultură şi civilizaţie 
tradiţională de pe teritoriul României, realizând astfel unul din marile muzee de 
profil din Europa şi lume. Principala sursă documentară a articolului de faţă a 
fost aşadar arhiva Complexului Naţional Muzeal Astra din Sibiu, fondul care 
poartă numele întemeietorului „Cornel Irimie”.  

Ne-am oprit în studiul de faţă doar asupra Topliţei din zona Mureşului 
Superior - urmând ca celelalte localităţi din acest areal să fie tratate într-un alt 
cadru editorial. În paginile care urmează dorim să scoatem în evidenţă în primul 
rând detaliile tehnice de cultură şi civilizaţie tradiţională care dovedesc 
ingeniozitatea deosebită a ţăranului român (şi maghiar, sau secui), cultura sa 
tehnologică dobândită empiric, puterea de adaptabilitate în ceea ce priveşte 
născocirea unor soluţii tehnico-constructive, care să valorifice potenţialul 
hidroenergetic deţinut de râul Mureş şi pâraiele sale afluente. Aceste date 
intenţionăm apoi să le dezvoltăm şi în studiile viitoare, după cum aminteam, în 
vederea repunerii în circuitul ştiinţific a statutului special, juridic, economic şi 
totodată social, recunoscut dar şi controversat, pe care îl deţinea morarul în 
cadrul comunităţi săteşti tradiţionale, „economul” transilvan353, care apărea în 
diferite statistici ale vremii, printre cei mai mari gospodari, „gazde”, care 
susţineau comunitatea satului, despre care, azi - după ce într-o perioadă 
comunistă când au fost marginalizaţi, declaraţi „chiaburi”, unii încarceraţi din 

                                                
352 Cornel Irimie, Ancheta statistică în legătură cu reţeaua de instalaţii tehnice acţionate de apă pe teritoriul 
Românei (Vechimea, tipologia, răspândirea şi frecvenţa lor), în „Cibinium”, 1967-1973, Sibiu, p. 413-487. 
353 Vezi Ana Grama, Români sudtransilvani în secolul al XIX-lea. Economii.Contribuţii documentare comentate, 
Ed. Info Art Media, Sibiu, 2012. 
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motive politice şi le-au fost confiscate sau lichidate într-un fel sau altul 
proprietăţile - se vorbeşte tot mai puţin.  

Aceşti „economi”, după regulile analizei istorice sunt o structură 
deosebită, ei având surse eterogene, spaţii de lucru diverse, evoluţii uneori 
întâmplătoare dar mulţi dintre ei stând la originea „neamurilor de frunte”, 
distribuiţi inegal în spaţiul transilvan. Aceşti „economi”, acţionau ca adevăraţi 
„fermenţi” în comunităţi, erau produse ale unor vremi mereu reînnoite şi, ei 
înşişi elite rurale, răspundeau semnalelor intelectualilor militanţi. Se supuneau 
unui cod de conduită îmbogăţit, îşi onorau (uneori nu) obligaţiile, sau, atunci 
când acestea i-au depăşit, au trăit marile drame ale inadaptării354. Aşa s-a 
întâmplat şi cu morarii satelor, supuşi deseori la o fiscalitate abuzivă ( „cote” , în 
perioada de instalare a comunismului), situaţie care a dus, pe lângă confiscarea 
proprietăţilor particulare, la dispariţia lor ca structură socio-profesională 
autonomă. Datorită acestor considerente, devine necesară şi studierea sistemului 
de proprietate a morilor, avuţie care putea fi dobândită prin moştenire, 
cumpărare sau proprietate de obşte, insituţională. La aceasta din urmă, întreaga 
comunitate participa pentru întreţinerea, repararea şi asigurarea funcţionării 
morilor respective. Muncile comune, efectuate în sistemul de clacă, urmăreau 
repararea roţii, curăţirea albiei râurilor, întreţinerea iazurilor, canalelor de 
aducţiune şi evacuare, spargerea calotelor de gheaţă, transportul pietrelor etc. O 
serie de pietre de moară erau procurate din carierele din Remetea, Gălăuţaş, 
Călimănel-Topliţa şi cioplite de meşteri pietrari locali. În ultima vreme, unele 
erau aduse din Ciceul Bistriţei. 

Renumitul etnomuzeolog şi profesor sibian, Corneliu Bucur, continuator 
şi realizator remarcabil al proiectelor lui Cornel Irime, afirma pe bună dreptate 
că, dincolo de fascinaţia impresionantului univers instrumental oferit de 
civilizaţia tradiţională, preindustrială, trebuie să fim preocupaţi şi de istoricitatea 
proceselor tehnologice, precum şi de socio-culturalitatea acestora355. 

Cele mai importante instalaţii ţărăneşti pentru zdrobit seminţe prin 
măcinare, adică mori, din microzona la care facem referire au fost morile 
hidraulice cu roată verticală, montate pe apa Mureşului dar şi a afluenţilor săi: 
Pârâul Valea Topliţei, Pârâul Secului, Călimănel, Măgheruş ş.a. Trebuie amintit 
însă că pe lângă mori, au existat şi funcţionat în trecut ca de altfel şi în alte zone 
etnografice ale ţării, complexe de instalaţii hidraulice ţărăneşti precum joagăre, 
circulare, vâltori, pive, uloiniţe, darace ş.a., însă li s-au pierdut din păcate demult 
urmele. 

Ca o atestare documentară a existenţei morilor de apă la Topliţa, amintim 
Conscriptio Comitatus Thordensis de Anno 1713-Possesio Toplicza, care ne 
semnalează aici 3 mori şi o fabrică de bere356. De asemenea, Orbán Balázs în 
                                                
354 Ibidem, p. 48. 
355 Corneliu Bucur, Tratat privind istoria civilizaţiei populare româneşti (cu privire specială asupra civilizaţiei 
tehnice populare), Ed. Astra Museum, vol. I.,  p. 5. 
356 Conscriptio Comitatus Thordensis de Anno 1713 – Possesio Toplitza, Arhivele Naţionale – Tg. Mureş, fondul 
Colecţia Conscripţii. 
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călătoria sa de cercetare istorico-etnografică prin zonă pomeneşte pe lângă 
existenţa joagărului împărătesc şi de răspândirea morilor, una fiind surprinsă şi 
de un ilustarator al cunoscutei sale lucrări monografice357, probabil undeva la 
confluenţa pârâului Zăpodea cu Mureşul. Harta austriacă ridicată între 1769-
1773, deasemenea indică prezenţa morilor şi a altor instalaţii hidraulice în zonă 
şi anume 5 de-a lungul Mureşului, dintre care una la conflenţa cu Pârâul Topliţa, 
alte două pe pârîul Măgheruş, posibil una sau chiar ambele având şi joagăr ( 
ştiind că se folosea şi denumirea şi simbolul cartografic de „moară de 
scânduri”); dintre acestea nu ştim aşadar cu certitudine, deocamdată, câte erau 
doar mori propriu-zise, sau erau complexe care acţionau de la aceiaşi roată 
mânată de forţa apei, alternativ şi joagăre, pive etc., având pe hărţi reprezentate 
acelaşi simbol de morişcă. Altă sursă cartografică, harta austro-ungară, ridicată 
la 1891 și revizuită la 1910 (prin adăugarea liniei ferate terminate la 1909), care 
a circulat şi ea în mai multe versiuni (la fel, posibil cu complexe de instalaţii 
hidraulice, folosind acelaşi simbol pe unele versiuni ale hărţilor), înfăţişează în 
zona Topliței şi aceasta un număr de 5 mori situate de-a lungul malului 
Mureşului, de la ieșirea din satul Toleșeni situat la limitele satelor Platonești și 
Gălăuțaș, continuând cursul apei la marginile satelor şi cătunelor Plopiş, 
Moglăneşti, Luncani, Măgheruş, Zencani până la Călimănel; apoi alte două mori 
pe afluenţii pârâul Măgheruş, 9 mori pe Valea Topliţei, o moară probabil cu 
joagăr pe pârâul Lomaş şi altele două, la fel, pe pârâul Hurdugaş, şi alte 3 mori 
identificabile pe pârâul Călimănel (vezi anexa cu imagini). 

Coborând în timp, observăm că o statistică oficială a regiunii din anul 
1895 ce cuprinde numărul morilor şi unele date cu privire la înfiinţarea lor, 
prezintă localităţi din fostele scaune Gheorgheni şi Ciuc şi ne arată evoluţia 
acestui meşteşug devenit industrie populară. Aici existau în anul 1894 în total 
624 de mori, dintre care 134 fuseseră înfiinţate înainte de 1700, 64 în sec. al 
XVIII-lea, 194 între 1800 şi 1850, iar 234 între 1851 şi 1895358, o mare parte 
funcţionând în Mureşul Superior, între Topliţa şi zona Gheorghenilor.  

Pentru o imagine de ansamblu asupra provinciilor istorice româneşti, 
amintim că statistica arăta la 1957 un total de 3450 mori cu roţi hidraulice 
verticale, dintre care 2787 se găseau în Transilvania, 272 în Oltenia şi Muntenia, 
239 în Moldova, 74 în Banat şi 14 în Dobrogea359. 

Ilustrarea elementelor de cultură şi civilizaţie tradiţională prin prezentarea 
unui repertoriu al morilor existente la jumătatea secolului al XX-lea şi unele, 
extrem de puţine, cu prelungire până în perioada recentă a începutului de secol 
XXI, o considerăm deosebit de importantă pentru a pune în evidenţă pe de o 
                                                
357 Orbán Balázs, A Székelyföld leirása (Descrierea Ţinutului Secuiesc) Pesta, 1869-1871 (reeditare 1991), cap. 
XXVIII. 
 
358 Tarisznyas  Marton, „Unele aspecte din istoricul morăritului practicat în raza raionului Gheorgheni în sec. 
XVII-XIX-lea”,  Sesiunea de comunicări ştiinţifice a muzeelor de etnografie şi artă populară, Bucureşti, 
decembrie 1964, p. 237.  
359 Cornel Irimie, op. cit., p. 423. 
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parte, ingeniozitatea tehnică a ţărănimii române (şi maghiare/secuieşti) a acestui 
areal, iar pe de altă parte, statutul morarului deosebit de important în rândul 
„economilor” transilvani, adică al acelor gospodari consideraţi o elită economică 
şi socială a satului de altă dată.  

Conceptul de civilizaţie tradiţională s-a impus în literatura istorică şi 
etnologică de la noi  având deseori semnificaţia de civilizaţie rurală, însă, 
schimburile, dialogul dintre rural şi urban a existat permanent. Acest dialog 
cultural a impus satului, pe plan tehnologic, în primul rând valori superioare, 
emanate de mediul mai emancipat, angajat permanent pe linia acumulării şi 
progresului mediului urban. Cu toate acestea, civilizaţia populară se constituie 
ca un patrimoniu colectiv, întrucât, valorile care o structurează nu reprezintă 
entităţii individuale, însumate într-o succesiune cronologică bine definită, ci o 
infinitate de contribuţii anonime, integrate de-a lungul secolelor, într-o structură 
unitară şi armonioasă definind geniul creator colectiv360. 

Din punct de vedere tehnic, mecanismele şi părţile componente ale 
acestor instalaţii hidraulice reprezentate de mori sunt cele clasice, tradiţionale şi 
anume: o roată verticală cu cupe, cu aducţiune superioară, sau cu palete la cele 
cu aducţiune inferioară; pe fusul orizontal al roţii verticale era montată o roată 
cu măsele din lemn de măr; acestea angajau în turaţii mai rapide o altă roată, de 
pe un fus vertical de fier, la al cărui capăt superior se afla piatra alergătoare. 
Roata de pe fusul vertical era mai mică, se învârtea mai repede şi era alcătuită 
din două rotiţe de scândură tare, între care se aflau bare rotunde din lemn 
rezistent; printre acestea intrau măselele roţii verticale care împinse, învârteau 
fusul şi odată cu el, piatra alergătoare, care măcina pe piatra zăcătoare boabele 
de cereale. Acest sistem este întâlnit de regulă la toate morile de acest gen361. 
Apa era condusă la roată printr-un jgheab din scânduri suspendat pe piloţi sau 
direct printr-un canal îngust. 

Obiective deopotrivă etnografice, istorice, tehnice şi arhitectonice, 
instalaţiile hidraulice ţărăneşti, prin valoarea lor ştiinţifică se constituie în verigi 
importante din lanţul cunoaşterii progresului tehnic, aşa cum se pot observa la 
puţinele monumente de arhitectură conservate in situ şi mai ales în exponatele 
muzeelor în aer liber. Cauzele dispariţiei lor din perspectivă tehnologică sunt 
multiple, printre ele, concurenţa noilor tehnologii „de foc”, ce au dotat 
stabilimentele industriale cu utilaje moderne; dezvoltarea fără precedent a 
mijloacelor şi căilor de comunicaţii; apariţia şi diversificarea maşinilor acţionate 
de energia termică sau electrică; costul relativ redus al curentului electric produs 
din ce în ce mai mult (parte din el tot prin energia hidraulică); comoditatea şi 
uşurinţa punerii în exploatare a unor agregate de productivitate cu mult mai 

                                                
360 Corneliu Bucur, „Creaţia tehnică şi ştiinţifică populară românească”, în Tratat privind istoria civilizaţiei 
populare româneşti (cu privire specială asupra civilizaţiei tehnice populare), Ed. Astra Museum, vol. I.,  p. 40. 
361 Valer Butură, Străvechi mărturii de civilizaţie românească. Transilvania – Studiu etnografic, Ed. Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 317. 
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mare. Peste tot în Europa s-a întâmplat astfel, iar declinul instalaţiilor hidraulice 
a început cu câteva decenii mai devreme decât la noi362.  

Odată cu transformarea şi apoi cu dezafectarea acestor instalţii hidraulice 
au dispărut din păcate, spre regretul etnografilor - şi nu doar al lor - importante 
valori de istorie, cultură şi civilizaţe tradiţională, aspecte vizibile azi mai cu 
seamă doar în muzeele în aer liber, de profil etnografic. Odată cu acestea însă a 
dispărut şi semnificaţia socială a întâlnirii la locaţia morii, spaţiu cu valenţe şi de 
ordin imaterial, nu doar material, tehnologic, economic- spaţiu unde se 
desfăşurau tradiţii, obiceiuri, ritualuri, unde se transmiteau informaţii noi, 
progresiste dar şi cutume. Moara, era de fapt o adevărată instituţie. 

În loc de concluzie, reiterăm spusele magistrului nostru, că, pe cât de 
dificil, pe atât de imporant este pentru istoria fiecărui popor, a fiecărui sat, 
fiecărei comunităţi - să se încerce identificarea cu rigurozitate ştiinţifică, a 
echipamentului şi implicit a surselor energetice utilizate la nivelul fiecărei epoci 
sau etape istorice, în corelaţie directă cu evaluarea nivelului tehnic al epocii şi 
orizontul cultural al fiecărei etnii363. În cazul unei sinteze etnice, aceasta ar 
conduce la stabilirea aportului fiecărei comunităţi, ajutând - depotrivă pe 
arheologi, istorici sau etnografi – la o mai justă şi cuprinzătoare caracterizare a 
modului lor de viaţă, a gradului de civilizaţie atins în dezvoltarea sa de fiecare 
popor, de-a lungul întregii sale istorii364. Este şi cazul zonei Topliţei Mureşului 
Superior. 

* 
*  * 

Repertoriu 
1) Felul instalaţiei: Moară cu roată hidraulică, cu admisie inferioară 

1. Poziţia administrativă: 
RMAM ( Regiunea Mureş Autonomă Maghiară la data repertorierii- în 

continuare folosim prescuratrea RMAM), loc. Topliţa 
2. Poziţia hidrografică:  

Bazinul: Mureş; Subbazinul: Mureş 
Râul: Mureş; Malul: drept 

3. Beneficiarul: I.R.I.A. Tg. Mureş 
4. Descrierea instalaţiei: 

Moară cu roată hidraulică, alimentată de apa râului Mureş 
5. Debite caracteristice şi regimul lor: 

Debitul folosit: 1,6 mc/sec 
Funcţionează circa 9 luni/an 

6. Date caracteristice: 
Puterea=6,4 c.p. 

                                                
362 Ioan Godea, Apa şi arhitecura de odinioară,  Editura de Vest, Timişoara, 2013, p. 102. 
363 Corneliu Bucur, Tratat privind istoria civilizaţiei populare româneşti (cu privire specială asupra civilizaţiei 
tehnice populare), Ed. Astra Museum, vol. I.,  p. 322. 
364 Ibidem, p. 323. 
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Căderea: 0,75 m 
Randamentul: 40% 

7. Lucrări hidrotehnice sau de amenajare:  
 Baraj din piloţi şi grinzi de lemn lung de 80 cm 

Canal de aducţiune lung de 150 m  
Canalul de evacuare  lung de 150 m  
Scoc de scândură lung de 12 m 

8. Instalaţii hidromecanice şi de deservire: 
O roată hidraulică cu admisie inferioară şi Ø=2,80m 
Două perechi de pietre cu Ø= 1,00 m şi 1,20 m 

9. Modul de întreţinere a amenajării: 
 Bună 
10. Alte date: 

Producţia anuală: 20 000 kg 
Moară veche peste 100 ani, refăcută în 1922 

Data recenzării: 19. X. 1959 
(Arhiva Complexului Muzeal Naţional Astra Sibiu (în continuare ACMNAS), 
Fondul: Cornel Irimie, nr. 2167, VIII f, dosar 143/1962, fişa nr. 342 -224) 

* 
2) Felul instalaţiei: Moară cu roată hidraulică, cu admisie superioară 

1. Poziţia administrativă: 
RMAM, loc.Topliţa 
Cătun Călimănel 

2. Poziţia hidrografică:  
Bazinul: Mureş; Subbazinul: Mureş 
 Râul: Mureş; Afluentul: Pârâul Călimănel; Malul: stâng 

3. Beneficiarul: Fazekas Balasz 
4. Descrierea instalaţiei:  

Moară  cu roată hidraulică, alimentată de apa pârâului Călimănel, printr-
un canal de aducţiune 

5. Debite caracteristice şi regimul lor: 
Debitul folosinţei: 0, 100 mc/sec 
Funcţionează  8  luni pe an 

6. Date caracteristice: 
Puterea=2,4 c.p. 
Căderea: 3 m  
Randamentul: 60% 

7. Lucrări hidrotehnice sau de amenajare:  
 Barajul din buşteni şi pământ 

Canalul de aducţiune lung de 320 m 
Canalul de evacuare  lung de 35 m 
Scoc din scândură lung de 5 m 

8. Instalaţii hidromecanice şi de deservire: 
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Roată hidraulică cu admisie  superioară, Ø = 2,80 m 
O pereche de pietre de măcinat cu  Ø = 1 m  

9. Modul de întreţinere a amenajării: 
Slabă  (Râşniţă ţărănească) 

10. Alte date: 
Producţia anuală: 6000 kg cereale 
Moară veche, de peste 100  de ani. Informaţii de la faţa şocului de la 
proprietar 

Data recenzării: 18. X. 1961 
(ACMNAS, Fondul: Cornel Irimie, nr. 2167, VIII f, dosar 143/1962, fişa nr. 335 
-480) 

* 
3) Felul instalaţiei: Moară cu roată hidraulică, cu admisie superioară 

1. Poziţia administrativă: 
RMAM, loc.Topliţa 

2. Poziţia hidrografică:  
Bazinul: Mureş; Subbazinul: Mureş 
 Râul: Mureş; Afluentul: Pârâul Topliţ; Malul: stâng 

3. Beneficiarul: Moara Parohiei 
 Arendaş  Bukkfeges  Gh. 
4. Descrierea instalaţiei:  

Moară  cu roată hidraulică, alimentată de apa pârâului Topliţa 
5. Debite caracteristice şi regimul lor: 

Debitul folosinţei: 0, 85 mc/sec 
Funcţionează  6  luni pe an 

6. Date caracteristice: 
Puterea=3,1 c.p. 
Căderea: 0,70 m  
Randamentul: 40% 

7. Lucrări hidrotehnice sau de amenajare:  
 Baraj din lemn de brad şi şine din  fier lung de 35 m 

Canalul de alimentare  până la moara lui Natea Gh. 200 m plus 200m până 
la baraj 
Canalul de evacuare  lung de 50 m 

8. Instalaţii hidromecanice şi de deservire: 
O roată hidraulică cu admisie  inferioară, Ø = 4,40 m 
Două perechi de pietre de măcinat cu  Ø = 1,10 m  

9. Modul de întreţinere a amenajării: 
Mediocră 

10. Alte date: 
Producţia anuală: 18 000 kg cereale 
Veche, de peste 200  de ani, renovată în 1912 

Data recenzării: 6. X. 1959 
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(ACMNAS, Fondul: Cornel Irimie, nr. 2167, VIII f, dosar 143/1962, fişa nr. 336 
-218) 

* 
4) Felul instalaţiei: Moară cu roată hidraulică, cu admisie inferioară 

1. Poziţia administrativă: 
RMAM, loc.Topliţa 

2. Poziţia hidrografică:  
Bazinul: Mureş; Subbazinul: Mureş 
 Râul: Mureş; Afluentul: Pârâul Topliţa; Malul: stâng 

3. Beneficiarul: Natea Gheorghe 
 Topliţa 
4. Descrierea instalaţiei:  

Moară  cu roată hidraulică, alimentată de apa pârâului Topliţa 
5. Debite caracteristice şi regimul lor: 

Debitul folosinţei: 0, 85 mc/sec 
Funcţionează  6  luni pe an 

6. Date caracteristice: 
Puterea=3,1 c.p. 
Căderea: 0,70 m  
Randamentul: 40% 

7. Lucrări hidrotehnice sau de amenajare:  
 Baraj din lemn de brad şi şine din  fier lung de 35 m 

Canalul de alimentare  lung de 200 m 
Canalul de evacuare  până la moara Parohială, lung de 200 m, plus 50 m 
până la vărsarea canalului 

8. Instalaţii hidromecanice şi de deservire: 
Roată hidraulică cu admisie  inferioară, Ø = 3,60 m 
Două perechi de pietre de măcinat cu  Ø = 1,10 m  

9. Modul de întreţinere a amenajării: 
Mediocră 

10. Alte date: 
Producţia anuală: 18 333 kg cereale 
Veche, de peste 100  de ani, renovată în 1920 
Informaţiile la faţa locului, de la proprietar 

Data recenzării: 6. X. 1959 
(ACMNAS, Fondul: Cornel Irimie, nr. 2167, VIII f, dosar 143/1962, fişa nr. 336 
-218 

* 
5) Felul instalaţiei: Moară cu roată hidraulică, cu admisie inferioară 

1. Poziţia administrativă: 
RMAM, loc.Topliţa 

2. Poziţia hidrografică:  
Bazinul: Mureş; Subbazinul: Mureş 
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 Râul: Mureş; Afluentul: Pârâul Topliţa; Malul: stâng 
3. Beneficiarul: Antal Dumitru 
 Topliţa 
4. Descrierea instalaţiei:  

Moară  cu roată hidraulică, alimentată de apa pârâului Topliţa 
5. Debite caracteristice şi regimul lor: 

Debitul folosinţei: 0, 89 mc/sec 
Funcţionează 8 luni pe an 

6. Date caracteristice:  
Puterea=6,1 c.p. 
Căderea: 1,30 m  
Randamentul: 40% 

7. Lucrări hidrotehnice sau de amenajare:  
 Baraj din lemne şi bolovani mari 

Canalul de alimentare  lung de 120 m 
Canalul de evacuare lung de 17 m 

8. Instalaţii hidromecanice şi de deservire: 
Roată hidraulică cu admisie  inferioară, Ø = 2,40 m 
O  pereche de pietre de măcinat cu  Ø = 1,10 m  

9. Modul de întreţinere a amenajării: 
Mediocră 

10. Alte date: 
Producţia anuală: 12 000 kg 
Moară veche de cca 150  de ani, renovată în 1959 
Informaţiile la faţa locului, de la proprietar 

Data recenzării: 6. X. 1959 
(ACMNAS, Fondul: Cornel Irimie, nr. 2167, VIII f, dosar 143/1962, fişa nr. 338 
-220)  

* 
6) Felul instalaţiei: Moară cu roată hidraulică, cu admisie inferioară 

1. Poziţia administrativă: 
RMAM, loc.Topliţa 

2. Poziţia hidrografică:  
Bazinul: Mureş; Subbazinul: Mureş 
 Râul: Mureş; Afluentul: Pârâul Topliţa; Malul: stâng 

3. Beneficiarul: Vulcan Gheorghe 
 Topliţa 
4. Descrierea instalaţiei:  

Moară  cu roată hidraulică, alimentată de apa pârâului Topliţa 
5. Debite caracteristice şi regimul lor: 

Debitul folosinţei: 0, 66 mc/sec 
Funcţionează 6 luni pe an 

6. Date caracteristice:  
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Puterea= 2,5 c.p. 
Căderea: 1,80 m  
Randamentul: 40% 

7. Lucrări hidrotehnice sau de amenajare:  
 Baraj din lemn lung de 8 m 

Canalul de alimentare  lung de 100 m 
Canalul de evacuare lung de 20 m 

8. Instalaţii hidromecanice şi de deservire: 
Roată hidraulică cu admisie  inferioară, Ø = 2,30 m 
O  pereche de pietre de măcinat cu  Ø = 0,90 m  

9. Modul de întreţinere a amenajării: 
Mediocră 

10. Alte date: 
Producţia anuală: 10 000 kg 
Moară veche de cca 200  de ani, renovată în 1959 
Informaţiile la faţa locului, de la proprietar 

Data recenzării: 6. X. 1959 
(ACMNAS, Fondul: Cornel Irimie, nr. 2167, VIII f, dosar 143/1962, fişa nr. 399 
-221) 

* 
7) Felul instalaţiei: Moară cu roată hidraulică, cu admisie inferioară 

1. Poziţia administrativă: 
RMAM, oraş Topliţa 

2. Poziţia hidrografică:  
Bazinul: Mureş; Subbazinul: Mureş 
 Râul: Mureş; Afluentul: Pârâul Topliţa; Malul: drept 

3. Beneficiarul: Antal Constantin 
 Oraşul Topliţa 
4. Descrierea instalaţiei:  

Moară  cu roată hidraulică, alimentată de apa pârâului Topliţa 
5. Debite caracteristice şi regimul lor: 

Debitul folosinţei: 0, 60 mc/sec 
Funcţionează 6 luni pe an 

6. Date caracteristice:  
Puterea= 3,2 c.p. 
Căderea: 1 m  
Randamentul: 40% 

7. Lucrări hidrotehnice sau de amenajare:  
 Barajul din lemn lung de 6 m 

Canalul de alimentare  lung de 125 m 
Canalul de evacuare lung de 30 m 

8. Instalaţii hidromecanice şi de deservire: 
Roată hidraulică cu admisie  inferioară, Ø = 2,50 m 
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O  pereche de pietre de măcinat cu  Ø = 0,90 m  
9. Modul de întreţinere a amenajării: 

Mediocră 
10. Alte date: 

Producţia anuală: 5 000 kg cereale 
Moară veche din anul 1844 

Data recenzării: 6. X. 1959 
(ACMNAS, Fondul: Cornel Irimie, nr. 2167, VIII f, dosar 143/1962, fişa nr. 340 
-222) 

* 
8) Felul instalaţiei: Moară cu roată hidraulică, cu admisie inferioară 

1. Poziţia administrativă: 
RMAM, oraş Topliţa 
Cătunul nr. 7 

2. Poziţia hidrografică:  
Bazinul: Mureş; Subbazinul: Mureş 
 Râul: Mureş; Afluentul: Pârâul Topliţa; Malul: drept 

3. Beneficiarul: Teslovan  Alexandru 
 Oraşul Topliţa 
4. Descrierea instalaţiei:  

Moară  cu roată hidraulică din lemn, alimentată de apa pârâului Topliţa 
5. Debite caracteristice şi regimul lor: 

Debitul folosinţei: 0, 40 mc/sec 
Funcţionează cca 7 luni pe an 

6. Date caracteristice:  
Puterea= 1,8 c.p. 
Căderea: 0, 85 m  
Randamentul: 40% 

7. Lucrări hidrotehnice sau de amenajare:  
 Baraj din lemn  

Canalul de alimentare  lung de 75 m 
Canalul de evacuare lung de 70 m 

8. Instalaţii hidromecanice şi de deservire: 
Moară cu o roată hidraulică cu admisie  inferioară, Ø = 2,30 m 
O  pereche de pietre de măcinat cu  Ø = 0,80 m  

9. Modul de întreţinere a amenajării: 
Mediocră 

10. Alte date: 
Producţia anuală: 4 000 kg cereale 
Moară veche de peste100 de ani 

Data recenzării: 6 . X. 1959 
(ACMNAS, Fondul: Cornel Irimie, nr. 2167, VIII f, dosar 143/1962, fişa nr. 341 
-223)  
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*   *   * 
 

Cette œuvre fait partie d’une étude plus vaste qui a comme but de 
répertorier les principales installations hydrauliques paysannes de l’aire intra-
carpatique des départements d’aujourd’hui de Harghita, Covasna et Mureş, 
passées en revue à la moitié de XXe siècle par le Comité d’État des Eaux de ce 
temps-là, en faisant un radiographie du leur fonctionnement passé sous les 
différentes administrations de cette aire d’une perspective historique. La 
principale source de documentation ethnographique auquel nous avons eu accès 
est l’archive du Complexe National Muséal Astra de Sibiu, le fond «Cornel 
Irimie». 

Cette fois, nous nous sommes arrêtés seulement sur les Topliţa dans la 
zone du Mureş Supérieur -  à suivre que d'autres endroits dans la région seront 
traités dans un autre cadre éditoriale. 

Nous tenons à souligner d'une côté les détails techniques de la culture et 
de la civilisation traditionnelle, prouvant une grande ingéniosité du paysan 
roumain (ou sicule), sa culture technologique acquisse empiriquement, la 
puissance d'adaptation en termes d'invention des solutions techniques-
constructives, qui exploitent le potentiel hydroélectrique des affluents de la 
rivière Mureş; de l'autre côté, nous souhaitons de remettre dans le circuit 
scientifique le statut spécial, juridique, économique et social en même temps que 
le meunier avait dans la communauté villageoise traditionnelle, «l’économe» 
transylvain qui apparait dans les différentes statistiques de cette époque-là, 
parmi les plus grands fermiers, «des richards» qui soutenaient la communauté du 
village et d’alentours, et sur qui, aujourd'hui, après une période communiste 
quand ils ont été marginalisés, déclarés des «koulaks» et leur propriétés ont été 
saisis ou liquidés d'une manière ou d’une autre, on parle de moins en moins. 

Avec eux ont disparus, malheureusement, au grand regret des 
ethnographes - et pas seulement - des important valeurs de l'histoire, de la 
culture et de la civilisation traditionnelle de l’aire soumise à la recherche, des 
aspects particulièrement visible aujourd'hui seulement dans les musées de profil. 
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Fig. 6: Hartă cu morile Topliţei , la 1910-simbol- detaliu prezentând  morile aflate de-a lungul Văii 

Topliţei şi Pârâului Călimănel 
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Fig. 1: Moară în zona Topliţei, în monografia lui, desen de Keleti Gusztáv 

 

 
Fig. 2:  Vâltori din gospodăria Antal Ioan, Valea Topliţei, anul 2000, iniţial un complex de instalaţii hidraulice 

ţărăneşti care cuprindea şi moară (foto Zorel Suciu, arhiva Muzeului de Etnografie Topliţa) 
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Fig. 3: Morile Topliţei-simbol Fm -detalii cu zona de confluenţă a Văii Topliţei şi pârâului Măgheruş, după 

harta austriacă (1769-1773); 

 
Fig. 4:  Morile și joagărele Topliţei-simbol Fm -detaliu cu zona pârâului Măgheruş,  

după harta austriacă (1769-1773 
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       UNGURI ŞI ROMÂNI: SĂ NE CUNOAŞTEM MAI BINE... 
 
                                        Prof.univ.Dr. Gelu Neamţu – Cluj-Napoca 

 
 
 Pe canalele de televiziune, în ziare, în reviste, auzi sau citeşti despre români 

care au furat, au ucis sau au făcut alte rele, ceea ce te duce cu gândul la trista 
constatare: „românul e hoţ”, „românul e leneş”, „românul e rău” ş.a.m.d. Oare 
chiar aşa să fie? Despre ungur nu auzi aşa ceva. Eventual câte-o exclamaţie: 
„ungurul e harnic”, „e serios”, „e patriot”... Şi nu ştiu cum se face, că, dacă spui 
despre român că „este patriot”, iese ca arma de la Cugir de pe vremuri, „oricum o 
asamblezi, tot mitralieră iese”,... aşa şi românul, în loc de „patriot”, iese 
„naţionalist”... În asemenea condiţii, orice concurenţă cu vecinul de la vest este 
pierdută din start. Oare chiar aşa să fie? În câteva rânduri, haideţi să aruncăm o 
scurtă privire şi în „sufletul poporului maghiar”... chiar cu riscul de a fi etichetat... 
„naţionalist”... În vara anului 1870, redactorul Convorbirilor literare, Iacob 
Negruzzi, cucerit de poezia lui Eminescu, vine la Viena pentru a-l cunoaşte pe 
genialul poet. Locul unde ştia că-l va întâlni pe Eminescu era desigur cafeneaua 
Troidl atât de frecventată de studenţii români din Viena şi apreciată pentru 
abundenţa ziarelor din monarhie şi din lumea largă1. 

 După întâlnirea cu Eminescu, era inevitabilă şi întâlnirea cu apropiatul prieten 
al acestuia, Ioan Slavici. Ca-ntre români, urmează nesfârşite discuţii între cei trei 
care dezbat printre altele deosebirile de caracter dintre români şi maghiari. Era o 
temă care se bucura de interesul celor doi studenţi români (Eminescu abia 
publicase în Federaţiunea cele trei articole semnate Varro – Să facem un congres, 
În unire e tăria şi Ecuilibrul. Pentru cel din urmă, Eminescu a fost împrocesuat de 
judele de instrucţie în afacerile de presă ale tribunalului districtului Pesta2). Se 
pare că în Ecuilibrul, Eminescu a folosit date din materialul adunat de către Ioan 
Slavici despre armata monarhiei3. 

 Din discuţii a mai reieşit că nu numai Eminescu şi Slavici erau interesaţi în a 
cunoaşte mai adânc spiritul maghiar, ci şi Iacob Negruzzi, ceea ce însemna de fapt 
cercul junimist şi în sens mai larg, tema ar fi putut fi de interes, în general, şi 
pentru cititorii Convorbirilor literare. 
                                                

1 I. Creţu, Mihai Eminescu, Biografie documentară, Ed. pt. Literatură, Bucureşti, 1968, pp. 75; 96-97. 
2 G. Neamţu, Eminescu împotriva dualismului, în Tribuna, V, nr. 4, nr. 2108 din 27 febr. 1994, pp. 1, 7. 
3 M. Eminescu, Opere, IX, Publicistică 1870-1877, Ed. Acad. R.S.R., Bucureşti, 1980, pp. 521-532. 
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 În legătură cu acest subiect delicat, Iacob Negruzzi ar fi dorit chiar şi o 
comparaţie între spiritul maghiar şi cel al românilor. Dezbaterea asupra studiului 
propus de I. Negruzzi, s-a încheiat cu trecerea realizării lui în obligaţia lui Ioan 
Slavici, care în afară de faptul că-i cunoştea până-n rărunchi pe unguri (între care 
a crescut şi ale căror şcoli le-a frecventat), vorbea impecabil limba maghiară4, 
simţindu-se totodată atras şi de cercetarea sociologică şi psihologică (aşa cum 
recunoştea el mai târziu, în timpul redactării acestei lucrări). 

 Proiectul îl realizează cu greu, cu întreruperi, amânări şi mari întârzieri, între 
1871 şi 1873, în mai multe numere din Convorbiri literare5, sub titlul Studii 
asupra maghiarilor, împărţite astfel: I. Punct de purcedere, II. O privire peste 
trecut, III. Individualitatea maghiară, IV. Cultura maghiară, V. Constituţiunea 
maghiară. Guvernul maghiar, VI. Noi şi maghiarii. Acest capitol e împărţit în 
două: A) Raport psihologic şi B) Raport politic. În continuare dispune şi de o 
Încheiere cu interesante concluzii. 

 Între timp, publică în Albina6 o mică întregire la Studii asupra maghiarilor 
sub titlul: Politeţea maghiară. 

 Pentru deceniul VIII al secolului al XIX-lea este un studiu extrem de modern 
de Imagologie comparată, fapt destul de neobişnuit pentru o vreme când o astfel 
de analiză nu constituia o modă, cum pare să fi ajuns astăzi. Caracterul unilateral 
al cercetărilor imagologice de acest fel poate fi constatat şi numai prin 
parcurgerea bibliografiei de specialitate. (Şi dacă tot am făcut această remarcă, se 
impune să precizăm, totuşi, că cercetarea imagologică de azi se referă aproape 
exclusiv la imagologia privind pe români. Nu veţi găsi cercetări imagologice 
privind pe maghiari. Nu ştim nici un caz în care cineva să fi preluat cercetarea lui 
I. Slavici şi s-o fi dus mai departe; cu atât mai puţin vom găsi vreo cercetare în 
care să se facă vreo comparaţie între imaginea celor două popoare). 

 Pentru a redacta aceste studii, Ioan Slavici a citit şi s-a documentat enorm. A 
făcut-o, însă, şi ca politicienii români să ştie cum să trateze cu maghiarii, 
deoarece nu este un secret pentru nimeni că în diplomaţie, în viaţa politică 
ş.a.m.d. este esenţial să cunoşti cât mai bine individualitatea şi psihologia 
partenerului. 

Aceasta explică şi avalanşa de studii imagologice de după 1989 în care 
românul este disecat până în măduva oaselor pentru a-l face cât mai bine 
cunoscut, chiar şi în reacţiile cele mai intime, pentru a deveni o adevărată carte 
deschisă, fără secrete, în mâna oricărui partener străin care să-i poată exploata cât 
                                                

4 I. E. Todoruţiu şi Gh. Cardaş, Studii şi documente literare, I, Bucureşti, 1931, p. 327. 
5 Convorbiri literare, Iaşi, V, nr. 10 din 15 iulie 1871 şi an. VII, nr. 8 din 1 nov. 1873. 
6 Albina, Pesta, VIII, nr. 67 din 2/14 sept. 1873, p. 2-3. 
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mai eficient eventualele slăbiciuni şi care să poată folosi în acelaşi fel şi 
eventualele calităţi. Abia la 37 de ani după lucrarea lui I. Slavici despre Noi şi 
maghiarii, unde între protagonişti erau românii ardeleni, Constantin Rădulescu-
Motru, în 1910, descrie Sufletul neamului nostru. Calităţi bune şi defecte7 însă 
privind în special pe românii extracarpatici, într-o celebră conferinţă cerută la 
Ateneul Român. Comparând cele două lucrări, constatăm că între ele apar o serie 
de deosebiri, care ar merita să le studiem într-o cercetare viitoare.  

 Pentru a mă documenta cu ocazia acestui demers, am căutat în bibliografia 
contemporană ceva despre Sufletul maghiarimii ardelene. Calităţi bune şi defecte 
(desigur în limba română, dar ca un făcut, nu am găsit nici măcar un titlu 
asemănător). 

 La doi ani după publicarea ultimului capitol din Studii asupra maghiarilor în 
ziarul Orientul Latin8 din Braşov, apare o lucrare amplă intitulată Românii şi 
maghiarii, fără autor (dar din corespondenţa Lapedatu, Densuşianu şi Teofil 
Frâncu reiese că toţi trei au contribuit la ea)9, care nouă ni se pare că în unele părţi 
se inspiră şi din lucrarea lui Ioan Slavici. În plus, are un comentariu interesant 
privind studiile de imagologie privind pe români. După Orientul Latin, expunerea 
slăbiciunilor acestora la cunoştinţa partenerului duce la o mai lesnicioasă 
manipulare a lor, dându-le posibilitatea străinilor să provoace chiar în sânul 
acestora neînţelegeri şi dezbinări, şi astfel să îi sfărâme cu propriile lor arme. 

 Avertizează că „Siguranţa şi netemerea ce i-o procuri faţă de tine, după ce l-ai 
lăsat, d-oparte să te studieze până în rinichi, să-ţi descopere slăbiciunile şi să le 
adaoge”, ar putea să dezbine puterile românilor. Procedând în acest fel se face 
posibil să li se infiltreze românilor pe toate căile şi cu toate mijloacele 
demoralizarea şi să li se corupă simţul „de drept şi demnitate naţională”, preţ de 
mai multe generaţii10.  

 Despre cum a evoluat împlinirea proiectului din vara anului 1870, găsim date 
valoroase şi în corespondenţa lui Mihai Eminescu cu Iacob Negruzzi. Acestea 
sunt, desigur, pentru specialişti. 

 În fine, la 8 martie 1873, din Arad, Slavici îi scrie uşurat lui Negruzzi că a 
terminat şi ultima parte din Studii asupra maghiarilor. Şi cu aceasta să vedem 
foarte pe scurt care este imaginea maghiarului văzut de Ioan Slavici între 1870-
1873.  
                                                

7 Constantin Rădulescu-Motru, Sufletul neamului nostru. Calităţi bune şi defecte, Ed. Anima, Bucureşti, 
1990, p. 5-15. 

8 Românii şi maghiarii, Reproducţiune din Orientul Latin, Braşov, 1875. 
9 G. Neamţu, Date noi privind gazeta braşoveană “Orientul latin” (1874-1875). În Ştefan Meteş la 85 de 

ani. Studii şi documente arhivistice”, Cluj-Napoca, 1977, p. 471-474. 
10 Românii şi maghiarii…, p. 164-165. 
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 Mai întâi maghiarii sunt un popor alcătuitor de stat, au o conştiinţă naţională 
exacerbată şi respingând în parte unele influenţe europene, ei îşi păstrează o 
excepţională originalitate. 

 Acum 1000 de ani, maghiarii au intrat în Europa păscând şi prădând ca un 
popor „sălbatec, liber şi neînfricat”, astăzi „ară, seamănă şi seceră”, „se ocupă cu 
industria, cu comerţul, cu literele”. Acesta, remarcă Slavici, este rezultatul 
influenţelor europene. Împrejurările sociale ale Europei i-au constrâns pe 
maghiari la o viaţă şi la o gândire nouă, iar astăzi, îi vedem lângă noi ca pe o 
naţiune europeană. 

 Slavici are şi rezerve. Maghiarii au şi rezistat influenţelor europene, pentru că 
ei şi-au păstrat o oarecare originalitate asiatică „până în cele mai neînsemnate 
trăsături”, ceea ce conferă maghiarilor „O antipatie naturală” faţă de europeni. 
Dar această „antipatie”, Slavici o percepe ca pe o laudă, pentru că o consideră a fi 
un fel de „garanţie a originalităţii” lor. 

 Ioan Slavici examinând asiaticitatea maghiarilor conchide că ei sunt un popor 
oriental, cu fantezie bogată, cu zel extravagant şi cu afecte extreme. 

 Slavici revine din nou la acel „szilay” (intraductibil) prin care „maghiarul 
exprimă deodată, ce noi nu suntem în stare prin perioade întregi. Toate 
extremităţile afectelor bune şi rele, limba maghiară le exprimă prin acest singur 
cuvânt. În realitate «szilay» nu-i decât atributul calului bun şi sănătos; maghiarii 
au făcut însă abstracţiune din el şi azi îl vedem figurând pretutindenea. Viforul 
turbat e «szilay fergeteg»; pasiunile viforoase sunt «szilay képzelem», o vorbire 
plină de pasiune e «szilay beszéd». Aşa merge apoi asta până la nemărginire. 
«Szilay», va să zică, extremitate în toate”. 

 După ce a explicat principalele sensuri ale lui «Szilay», precum şi importanţa 
deosebită a acestei noţiuni, Slavici susţine că maghiarul e cel mai bine caracterizat 
dacă zicem că el e „szilay” în toate, făcând apoi o afirmaţie care poate părea 
paradoxală: maghiarul e demn de compătimire în virtuţile sale şi demn de 
admiraţie în viciile sale. Explicaţia asta susţine Slavici că în „caracterul lui [al 
maghiarului] vedem cele mai frumoase virtuţi publice şi private schimbându-se 
repede şi nemijlocit în pasiunile cele mai mârşave”. 

 După care, analizează cauzele naţionalismului maghiar exacerbat. Şi spune: 
„Înconjurat fiind maghiarul de cele mai eterogene elemente, conştiinţa naţională 
se dezvoltă în el mai mult decât în oricare naţiune a lumii civilizate: oricare 
maghiar, de la aristocratul încarnat până la ţăranul fălos, simte cum că el e parte a 
unui întreg; şi conştiinţa aceasta comună e adeseori aşa de puternică, încât e în 
stare de a absorbi chiar şi conştiinţa individuală. 
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 Şi totuşi, naţionalismul maghiar e mai departe de idealul naţionalismului decât 
oricare altul: el a căzut în extremităţi şi nu e mai mult virtute, ci viciu: - cea mai 
frumoasă virtute, viciu!  Naţionalismul maghiar se manifestă în două forme; în o 
preţuire preocupată a tot ce e maghiar; şi în o dispreţuire oarbă a tot ce e străin şi 
nemaghiar. 

 Un dispreţ amestecat c-o adâncă compătimire îl ocupă pe fie-ce om serios 
văzând divinizarea oarbă cu care maghiarul voeşte a da un nimb sublim la tot ce e 
maghiar*. «Magyar» e pentru maghiar sinonim cu «perfect», tot ce e maghiar e 
mai bun; şi tot ce e mai rău, prin aceea că e maghiar, devine cât se poate de bun, - 
«Magyar» va să zică idealul omului sau celui mai perfect om. 

 Să luăm însă câteva forme concrete, câteva expresiuni mai generale ale limbii 
maghiare, în care vom vedea apriat reflexul acestui naţionalism divinizator: 

 Magyar Isten ca să zică D-zeu maghiar şi va să-nţeleagă: D-zeu adevărat. 
«Magyari vílaga» «lume maghiară» «lume fericită». 
«Magyar élet» «viaţă maghiară» «viaţă fericită». 
 «Magyar jog» «drept maghiar» «drept bun». 
 «Magyar igazság» «dreptate maghiară» «dreptate sfântă». 
 «Magyar szabadság» «libertate maghiară» «libertate adevărată». 
 «Magyar ebéd» «prânz maghiar» «prânz mănos». 
 «Magyar beszél» «vorbeşte maghiareşte» «vorbeşte logic, bine, frumos». 
 «Amúgy magyarosan» «sieşi maghiareşte» «cum se cade». 
 Să fie destul dintre multe aceste puţine, cred că şi prin acestea noţiunea va fi 

destul de clarificată”. 
 Ioan Slavici mai oferă o serie de exemple savuroase cum „francezii au 

câştigat Alsacia luptându-se «ungureşte» sau parizienii au luptat cu un eroism 
«adevărat maghiar» ş.a.m.d., şi aceasta, precizează el, „nu-i maliţie la maghiari, e 
o preocupaţiune nemăestrită, maghiarul nu poate pricepe lucrurile într-alt chip 
decât cum le pricepe”. 

 Slavici mai povesteşte apoi şi din experienţa sa de viaţă. Relatează o 
conversaţie cu mai mulţi inteelctuali maghiari pe marginea ştiinţei la germani şi 
maghiari: „După o dispută lungă şi viforoasă am putut izbuti ca oamenii să-mi 
conceadă că germanii au scris mai mult decât maghiarii, nu însă şi mai bine decât 
ei. Ei nu găsesc niciun motiv logic, de ce să poată scrie un german mai bine decât 
un maghiar; ca şi când maghiarul n-ar fi tot aşa om ca şi germanul!” şi 
comentează în continuare: „Până aici ajunge cel mai nepreocupat maghiar, - ba 

                                                
* Aceasta este şi “meteahna” pe care a constatat-o I.L. Caragiale, pentru naţionalismul maghiar. Vezi 

săpunul învelit în roşu, alb şi verde. 
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încă merge şi mai departe. El îmi va concede cum că Théatre français şi teatrele 
de curte ale Germaniei sunt foarte bune; nu poate însă nici decum pricepe, cum 
pot fi acestea aşa de bune ca maghiar nemzeti «szinház» [teatrul maţional 
maghiar]. 

 Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Goethe, Schiller, Kant şi Schopenhauer pot 
fi oameni foarte cuminţi şi de treabă; însă n-au putut fi un Petöfy, un 
Vörösmarthy, ori ceilalţi luceferi maghiari”. 

 În ce priveşte poziţia faţă de istorie a maghiarilor, I. Slavici nota: 
 „Mai curioasă decât toate e credinţa istorică a maghiarilor. Attila, Arpad, 

Kinizsi şi Hunyady sunt focularele istoriei întregii lumi. Aceştia au fost «magyar 
hösök» va să zică eroi în înţelesul adevărat al cuvântului. Vom vedea apoi fapte 
de însemnătate europeană puse în cadru maghiar şi bărbaţii de frunte ai istoriei 
universale lăudaţi prin aceea că faptelor lor li se pune atributul «maghiar». 

 O altă faţă a naţionalismului – şovin maghiar, derivat dintr-o prea mare 
încredere în sine, este dispreţul faţă de popoarele conlocuitoare. 

 „Maghiarul nu urăşte pe nime (afară de neamţ); el dispreţuieşte numai. Toate 
popoarele conlocuitoare cu ei au unul ori mai multe atribute dispreţuite de aceştia; 
ei au pentru fiecare naţiune o colecţie de anecdote batjocoritoare; ba chiar şi însuşi 
numele simple ale naţiunilor din Ungaria sunt în limba maghiară atribute şi 
predi[cate] de batjocură. 

 Aşa se zice d. es: 
 A német hunczut = neamţul e blăstămat,  
 Az oláh naponsült = românul e fript la soare 
 A rácz vad = sârbul e sălbatec. 
 A tot nem ember = slovacul nu-i om. 
 A zsidó búdös = jidovul pute 
 Bugyogós sváb = şvab cu fundoi 
 Medve = urs = român 
 Piszkos = spurcat = slovac 
 Cseh = bohem = gunoi de om etc. 
 De aici vine apoi, că voind maghiarii să se batjocorească unul pe altul, îşi 

atribuiesc numele cutărei naţiuni vecine. 
 Te oláh medve! Te vadrácz! Te tót! = Ebadta németje! Csehczo! Etc. De aici 

provin cele mai multe capete sparte. 
 Urmarea acestei înjosiri sistematice fu, că din partea vecinilor ei se priviră ca 

un ce mai înalt, ci că şi din partea vecinilor ei fură priviţi tot asemene. Românii, 
sârbii şi slovacii se ruşinară de numele lor până în timpii mai recenţi; iar cât 
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pentru nemţi, jidovi, rusneci şi o mare parte a slovacilor, nici azi nu este pentru ei 
v-o insultă mai mare decât de a le zice că sunt ceea ce sunt. Din cauza asta 
românii pretind de a fi numiţi «románok» în loc de «oláhok» şi serbii «szerbek» 
în loc de «ráczok». Tristă e logica care-i ascunsă în această pretenţiune: de aceste 
cuvinte e legată suvenirea unei înjosiri naţionale**. 

 Acesta e caracterul public al maghiarului. Cel mai nalt principiu al lui e 
naţionalismul (sb.n. G.N.). Maghiarul e patriot mare; ne înşelăm însă dacă 
credem că patriotismul său e patriotism adevărat; el nu e decât atunci patriot, 
când poate identifica patriotismul cu naţionalismul (sb.n. G.N.). 

 «Magyar haza» e pentru el sinonim cu «magyar nemzet»; - atunci când aceste 
două nu pot fi sinonime, maghiarul e naţionalist şi nu patriot, e maghiar şi nu 
ungurean; fie o instituţiune cea mai favorabilă pentru binele public, maghiarul e 
inamicul ei până la moarte, dacă ea nu favorizează totodată şi interesele 
particulare ale naţiunii maghiare. 

 În viaţa sa socială – privată maghiarul e pe atât de amabil pe cât e de 
periculos. Nu este doară popor ale cărui petreceri să fie mai cordiale, mai plăcute 
şi mai nesilite decât ale maghiarului: el e sincer până la extremitate, ospitalier în 
înţelesul adevărat al cuvântului şi amical fără nici o rezervă. [...] Fantezia lui vie, 
sufletul plin de simţiri, inima generoasă, fac societatea maghiarului foarte plăcută. 
Pretudindenea unde el apare în societate cu însuşirile acestea, el e o arătare 
binevenită. 

 Să nu pierdem însă nicicând din vedere că maghiarul e asiatic. Afectele lui 
sunt viforoase, dulceaţa lui e nesigură şi periculoasă. El nu are simţăminte, ci 
numai pasiuni. Un cuvânt nevinovat, un gest neînsemnat e în stare să producă o 
revoluţiune în toată fiinţa lui pân-aci amabilă şi să-l pue într-un moment, într-o 
stare psihică, pe care germanul o caracterizează aşa de bine prin vorba 
«unzurechnungsfähig» [de alienat]. Şi aci nu este vorba de clase ori de cultură. 

 Nu este petrecere, joc, ori ospăţ ţărănesc, care să nu înceapă cu sărutări şi să 
nu sfârşească cu capete sparte. Am văzut apoi advocaţi pălmuindu-se naintea 
tribunalului cu ocaziunea apărării cauzelor, şi aristocraţi spărgându-şi capetele cu 
tacul de biliard. Toate acestea nu sunt un scandal, ci numai scene simple: oamenii 
se împacă şi petrec mai departe. 

                                                
** George Bariţiu are constatări asemănătoare atunci când scrie despre relaţiile maghiarilor cu 

naţionalităţile nemaghiare. Societatea maghiară, remarca Bariţiu, “îşi permitea faţă cu cei de alte 
naţionalităţi cuvinte care-i vătăma până în suflet. Expresiuni ca «neamţ-porc de câine, valah-tâlhar, 
armean gámbetz, jidov-mizerabil» (Jakab Elek), le puteai auzi foarte des chiar şi în cercurile cultivate ale 
societăţii maghiare. Proverbul că «păsatul nu este mâncare, nici slovacul nu este om» se înrădăcinase 
aproape ca o credinţă”. (G. Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei…., II, Sibiu, 1890, p. 64-64). 
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 Naţionalismul e atmosfera maghiarului în viaţa privată tocmai ca-n cea 
publică, scenele neplăcute se nasc mai cu seamă din el. E destul a zice d. es. cum 
că un român, german sau oricare altul e om de treabă, spre a strica o petrecere 
maghiară. Maghiarul, în privinţa asta e foarte sensibil. Încât pentru conştiinţa de 
drept, în maghiar nu e dezvoltată decât conştiinţa de drept public: fiecare maghiar 
îşi cunoaşte drepturile publice, el fură însă şi ucide fără a-şi face scrupule. 

 Ambiţiunea şi aroganţa, cele două fundamentale însuşiri ale maghiarului sunt 
în strânsă legătură cu naţionalismul lui. Deja în arătarea exterioară a lui vedem 
exprese aceste însuşiri. El umblă cu capul pe sus, cu faţa senină; are o privire 
liberă – adeseori impertinentă, un umblet sigur şi peste tot gesturi şi maniere 
afectate; asupra vorbirei şi conduitei lui planează înfumurarea; cu un cuvânt, el nu 
se sfieşte nicicând de-a exprima, prin faptă ori cuvânt, că el e în conştiinţa 
mărimei sale şi a mişeliei celorlaţi***. Aşa e maghiarul ţăran de la plug şi aşa 
aristocratul din parlament. Faţă de aceste însuşiri ale naţiunii sale, unul din cei 
mai deşteptaţi maghiari zicea cu câţiva ani înainte: «nu ştiu, e ţăranul maghiar mai 
mare aristocrat, ori aristocratul mai mare ţăran». («Nem tudom nagyobb 
aristocrata e a magyar paraszt, vagy nagyobb paraszt a magyar aristocrata»)****. 

 Din aceste puţine observaţii ne vom putea compune întregul individualităţii 
maghiare*****. Să nu condamnăm pe aceşti oameni, căci ei sunt demni de 
compătimire; - nu este doară naţiune în care să se întrunească atâtea virtuţi 
frumoase, ca în această naţiune asiatică, însă virtuţile ei sunt urcate până la acea 
extremitate unde o virtute devine viciu, - şi de asta trebuie să-i plângem. Atâta 
                                                

*** Slavici putea găsi în presă chiar autoaprecieri maghiare care să dezvăluie şi aspecte negative ale 
profilului lor spiritual, şi atunci, şi mai târziu. 

Una dintre cele mai sincere dezvăluiri a fost mărturisirea din Egyetértés, în numărul de la 14 iunie 1899: 
“Noi, maghiarii, stăm foarte ciudat în ceea ce priveşte excesele de putere, vătămarea libertăţii personale şi 
volnicia, îndată ce nu este vorba despre eul propriu”. Precizându-se: “În fiecare din[tre] noi zace o bună 
doză din firea tiranului. În unii mai mică, în alţii mai mare. Mai mare este în noi înclinarea spre a porunci, 
decât a asculta. Dacă avem modru şi dacă ni se dă puterea în mână, încercăm şi noi de noi pentru a ne 
validita propria voinţă. Cu dreptul altuia nu prea ne batem capul, şi dacă suntem destul de tari, nu-l 
respectăm”. 

**** Chiar o mare personalitate a maghiarilor, cum a fost Pusztai, când vine vorba despre caracterul 
naţional al naţiunii sale, recunoaşte că acesta este “compus din o mare cantitate de vanitate, făloşie şi 
manie de a se mândri, care însă nici decât nu este asemenea cu acea frumoasă virtute care îndeamnă la 
fapte mari, şi nu are nimic a face cu măreaţa încredere în sine a naţiunilor mari, cari au săvârşit de acele 
fapte”. (Tribuna, Arad, XI, nr. 90 din 20 apr./3 mai 1907, p. 3). 

***** Este util să ştim că încă la 1848, Gazeta de Transilvania (XI, nr. 87 din 23 oct. 1848, p. 350), 
încercând să explice izbucnirea războiului civil, notează: “turbata trufie a ungurilor e preste tot unica şi 
singura pricină a nenorocirilor patriei”. Această “turbată trufie” fusese răspândită în Ungaria şi 
Transilvania de către ideile intolerante ale lui Kossuth Lajos. Şi credem că nu e de prisos să aflăm părerea 
lui Ioan Slavici despre kossuthism (care a făcut atâta vreme parte integrantă din individualitatea 
maghiară), ca mod de existenţă; iată cum îl vede el: “Kossuthismul e şi el o pornire împotriva desfăşurării 
fireşti: ceea ce a voit Ludovic Kossuth şi ceea ce voesc închinătorii lui de azi, n-are să se întâmple 
niciodată, iar ceea ce ei voiesc să împiedice, se va întâmpla neapărat mai curând ori mai târziu, căci e în 
natura lucrurilor să se întâmple. [Aceasta este şi una din numeroasele sale predicţii privind unirea tuturor 
românilor] (Tribuna, Arad, XIII, nr. 200 din 17/30 sept. 1909, p. 1). 
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spirit, energie şi curaj, atâta putere de faptă se pierde la aceşti oameni în viforul 
pasiunilor! 

 Aceşti oameni nu pot fi pentru mine şi mai cu seamă pentru societate un 
pericol. Ei sunt şi aş putea zice că după stingere fiinţa lor nu va lăsa nici o urmă. 
«A magyar szalma tuz» (maghiarul e foc de paie) o zice foarte caracteristic 
proverbul lor poporal, în ei nu este nimic adevărat, nimic permanent; în întreaga 
lor fiinţă nu este nici o putere intrinsecă. E frumos însă acest caracter pentru acela 
care-l priveşte din depărtare, fără ca prin o nenorocită coincidenţă istorică să fie 
silit a purta şi neplăcerile lui. Ei sunt asemenea acelor fenomene trecătoare ale 
naturei, care cu atâta sunt mai frumoase, cu cât sunt mai trecătoare, ca curcubeul, 
ca aurora boreală. În aceste însă nu e nimic real, nimic adevărat, ele nu sunt în 
urma urmelor decât o părere. Studiaţi caracterul maghiar şi veţi găsi că e floare 
foarte bizară, cari nu are, nici în natură, nici în împrejurimile ei sociale suficiente 
condiţiuni de existenţă; un edificiu fără temelie, un ce în fine, care poartă 
germenii pieirii sale sub un văl frumos şi înşelător. Nu-l iubiţi, nu-l urâţi: 
admiraţi-l – şi-l deplângeţi”. 

 Fey László a „îndrăznit” să scrie în 22, XI, 2001, nr. 20, un articol intitulat: 
Rădăcinile şovinismului maghiar antiromânesc. 

 Urmarea a fost că în presa maghiară şi în presa maghiară de limbă română s-a 
declanşat un tărăboi imens (de către un nespecialist, evident), deşi dl. Fey László 
n-a atins nici măcar cu „o floare” susceptibilităţile maghiare. 

 Şi m-am gândit: dacă domnul Fey László, bine intenţionat, a fost tratat în acel 
mod, cum va fi oare tratat marele nostru scriitor ardelean Ioan Slavici, care i-a 
cunoscut atât de bine pe maghiari, i-a înţeles, i-a iubit şi i-a respectat. Aceasta în 
ideea că şi din dezvăluirile sale se pot depista multe din rădăcinile şovinismului 
maghiar antiromânesc. 

 Valoroasă rămâne însă concluzia lui Ioan Slavici, că „va veni o vreme, când 
va trebui să lucrăm împreună”. 

 Un aspect neglijat de I. Slavici, l-a studiat un alt mare cunoscător al sufletului 
maghiar, Nicolae Vasiu. 

 În cartea d-sale, Consideraţii asupra evenimentelor naţionale..., Ed. Napoca 
Star, 2014, analizează ipocrizia maghiară şi scrie (p. 366-367): „«Oameni cu 
două feţe sunt mulţi în lume, dar popoare asemănătoare cu acest tip de 
oameni sunt puţine. Poporul maghiar în istoria sa milenară din Europa a creat o 
adevărată şcoală a ipocriziei, având mari beneficii teritoriale de pe urma ei. Şcoala 
ipocriziei a încercat să-i prindă pe români în mreaja sa, începând cu secolul al 
XIV-lea, prin Biserica romano-catolică şi prin cea protestantă. 
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 Şcoala ipocriziei a căutat să-i domine pe români prin sărăcia impusă lor de 
clasa aristocratică maghiară feudală, începând cu secolul al XVIII-lea. Şcoala 
ipocriziei a pus ca factor inhibitor în calea progresului românilor limba maghiară, 
începând cu sec. al XIX-lea. 

 Şcoala ipocriziei a transformat ideile generoase ale umanităţii: libertatea, 
egalitatea, fraternitatea, începând cu 1848, în zăbrele ale închisorii în care trebuia 
să piară naţiunea română, contopindu-se în masa ungurească, incapabilă de a se 
înmulţi în mod natural. 

 Şcoala ipocriziei i-a adus, ca primă recompensă a minciunilor de tot felul, prin 
Dictatul de la Viena din 1940, Ardealul de Nord. Şi prin practica ipocriziei au 
căutat, după ce s-au luptat cu arma-n mână, alături de fascişti şi hitlerişti, până în 
ultimul ceas, împotriva popoarelor ce au dorit să trăiască în libertate şi 
prosperitate, - să câştige bunăvoinţa şi sprijinul statului puternic, care era Uniunea 
Sovietică, pentru a face din Ardeal o citadelă a maghiarismului şi o provincie 
înstrăinată de destinul comun cu românii. 

 Spre acest scop ungurii au recurs la toate mijloacele de captare a statelor 
învingătoare în cel de-al doilea război mondial, cum i-am văzut: calomniind, 
minţind şi adulând, după circumstanţe şi nevoi»”. Atunci, după război, n-au 
reuşit să-şi impună voinţa de scindare a Transilvaniei; dar uitaţi-vă acuma cum 
joacă de abil cartea rusească, fiindcă Orban presupune că Uniunea  Europeană nu 
va rezista şi, în faţa isortiei, ea se va destrăma. 

  
                                                        *       *       * 
 
 ... This study is one of compared imagology, aiming a glimpse into "the 
soul of the Hungarianpeople", by showcasing some Romanian studies over 
Hungarians, knowing that "there will come a time, when we ll have to work 
together. 
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Aspecte privind Biserica Ortodoxa Română din Covasna şi Harghita între 23 
august 1944 și 6 martie 1945 

 
                                                                                 Prof. Dr. Lazăr Costel-Cristian 

 
Primelor zile ale ocupaţiei maghiare din vara lui 1940, în Ardealul de Nord,  

le-au urmat un adevărat exod al populaţiei româneşti. Românii abandonau  
gospodăriile lor pentru a căuta un refugiu dincolo de graniţă. Trebuie căutate 
cauzele acestui exod în actele de violenţă în: maltratările suferite, concedierea 
funcţionarilor români, retragerea licenţelor industriale şi comerciale, deposedarea 
românilor de bunurile personale, expropierile şi abuzurile administrative, 
provocarea foametei şi condamnarea la amenzi  iar acestea sunt doar câteva dintre 
metodele regimului de ocupaţie, pe care populaţia românească le-a experimentat 
din greu în cei patru ani. Din numărul total al refugiaţilor din Transilvania de nord, 
60% erau  bărbaţi şi 40% femei. Potrivit profesiunilor, majoritatea refugiaţilor era 
constituită din muncitori şi ţărani, apoi elevi şi studenţi. În judeţul Covasna din 
totalul populaţiei de 137 353, 19. 990 erau români din care s-au refugiat un număr 
de 7. 518 reprezentînd 5,4% din totalul populaţiei şi 37, 6% în raport cu românii.365  

Românii  care acum se întorceau din refugiu se confruntau  cu o nouă situaţie 
la care trebuia să-i facă faţă, dezordinea şi haosul creat de aceste trupe maghiare și 
germane în retragere. Fragila adminstraţie românească a fost prea scurtă pentru a se 
relua viaţa în firescul ei şi a reda încrederea în sufletele românilor. În acest fel, 
ceea ce s-a întâmplat în unele localităţi din judeţele Covasna și Harghita în toamna 
anului 1944 a fost în măsură să sădescă panică şi îngrijorare printre locuitorii 
români. Aceasta a fost şi cauza pentru care mulţi din românii refugiaţi în 1940, nu 
s-au mai întors înapoi. Cei care nu au plecat şi au fost trecuţi la confesiunile 
maghiare, datorită situaţiei existente, “din motive uşor de înţeles se tem să se arate 
sau  să se pronunţe români” 366. Leitmotivul acestei perioade convulsionate politic - 
căreia i-a urmat momentul administraţiei româneşti,  al celei sovietice şi apoi 
aducerea guvernului procomunist condus de dr. Petru Groza – a fost acela al 
nesiguranţei şi incertitudinii. Semnificativ pentru această perioadă în ce priveşte 
starea  de spirit a populaţiei din judeţ, au fost zvonurile  în măsură să întreţină  
tensiune şi încordare maximă în rândul românilor, asediaţi la tot pasul de informaţii 
care periclitau reluarea vieţii româneşti în zonă. Astfel, retragerea trupelor germane 
şi maghiare din toamna lui 1944 a fost interpretată de iridenta maghiară ca o 
retragere temporară,  lansându-se o seamă de zvonuri cum că acestea se află la 13 
kilometri de Sfântu Gheorghe, deşi în realitate erau în retragere, dincolo de Târgu 
Mureş 367.  Zvonurile şi propaganda au fost întreţinute de iridenta maghiară  care: 

 
                                                
365 Raport despre bestii, volum colectiv, Editura Bravo Press, București, 1995, p. 54 
366 Arhiva Centrului de Documentare Mitropolit Nicolea Colan (în continuare ACDMNC), Fond Protopopiatul 
Ortodox Român Prejmer, nr.45, anul 1945, fila 45 
367 ACDMNC,  Fond Xerocopii 
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“era cea mai acută problemă de pe raza judeţului (Covasna) din cauză că 
sub directivele de la Budapesta, ungurii s-au grupat toţi în Uniunea Populară 
Maghiară, şi lucrând sub masca unui partid politic admis în realitate, nu face decît 
iredentism maghiar (…) iar maghiarii fugiţi peste frontieră s-au înapoiat la 
căminuri şi fac o propagandă vie iredentistă 368. 

 
 Înscrierea în Uniunea Populară Maghiară “s-a făcut numai din cauza 

promisiunilor de la centru, că li se dă Ardealul în întregime ”369, așa cum apreciază 
autorul materialului informativ, în fapt fiind vorba de nevoia F.N.D. de a avea 
aliați pentru preluarea puterii.   

Atmosfera paşnică ce era firesc să se instaleze după un război atât de dureros, 
a fost întreţinută de aceste zvonuri, care în genere, aveau în vedere că, în urma 
depunerii armelor de către armatele maghiare, Uniunea Sovietică va da Ungariei 
Ardealul de Nord, până la graniţa din anul 1940.  
                   Motive de îngrijorare pentru populaţia civilă au constituit şi neputinţa 
realizării, în toamna anului 1944, a lucrărilor agricole, împiedicaţi fiind de război şi 
de retragerea trupelor, aşa încât “de teamă a nu li se lua vitele de către ostaşii ruşi, 
o parte din locuitori n-au mai ieşit la câmp, ţinând vitele ascunse”370. Astfel, 
situaţia economică şi agricolă după 23 august 1944, înrăutăţindu-se din cauza 
nevoilor de hrănire a trupelor şi de ridicările forţate săvârşite de armatele de 
ocupaţie, muncile agricole de toamnă nu s-au putut face din cauza stării de război 
şi a lipsei de cai şi boi. Situaţia muncitorilor şi a funcţionarilor români nu se afla 
nici ea sub semnul normalizării, activitatea acestora din urmă era permanent 
subminată şi discreditată, de către maghiari şi ruşi. Funcţionarii particulari 
rămăseseră fără servicii, deoarece întreprinderile industriale şi comerciale erau în 
curs de reorganizare. Din această cauză  a restructurărilor, muncitorii au fost 
expuşi foamei, neavând alte posibilităţi de existenţă 371. Acelaşi raport privind 
stărea de spirit a populaţiei româneşti,  întocmit de către Legiunea de jandarmi a 
judeţului Covasna, viza îndeosebi nemulţumirile generate de faptul că, fără nicio 
formă legală,  
 

„locuitorii judeţului erau deposedaţi de către ostaşii ruşi, de cereale, vite, 
alimente şi diferite lucruri casnice […] se dedau la jafuri, siluiri şi terorizează 
populaţia, fapt pentru care şi-au pierdut încrederea în autorităţile române, întrucât 
intervenţia  autorităţilor poliţieneşti române e zadarnică, deoarce  şi aceştia sunt 
ameninţaţi cu armele de către ostaşii ruşi. În general populaţia aşteaptă cu 
nerăbdare îndepărtarea frontului şi retragerea trupelor sovietice din aceste teritorii, 

                                                
368 Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Covasna (în continuare DJAN Covasna), Fond Legiunea de 
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pentru a-şi reîncepe o nouă activitate în toate domeniile, bazaţi pe sprijinul 
autorităţilor române” 372. 

  Deruta populaţiei româneşti a fost generată şi s-a amplificat odată cu 
constatarea că,  „noii stăpâni” nu erau decât cei vechi, susţinuţi acum, pentru 
fidelitatea lor faţă de comunism de către sovietici.  Scăpaţi de un regim opresiv, 
românii au devenit peste noapte „duşmani ai democraţiei” şi deci ai sovieticilor şi 
ai noilor aderenţi ai acestora,  care îi obligaseră nu demult să-şi renege credinţa 
ortodoxă şi naţionalitatea.  
 Un mare paradox al acelor vremuri consta în faptul că, deşi trupele sovietice 
luptau alături de cele române împotriva armatelor maghiare şi hitleriste, sovieticii 
ţineau partea vechii administraţii horthyste şi luau măsuri împotriva aliaţilor, 
adică a populaţiei româneşti. Sunt nenumărate cazurile în care militari ai Armatei 
Roşii în complicitate cu elemente şovine maghiare   s-au dedat la acţiuni violente 
împotriva românilor.  
 Asemenea cazuri au fost la Gheorgheni, Boroşneul Mare, Breţcu, Valea 
Mare, Catalina, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Mărtineni, Belini, Ozun, Reci 
etc.373 Această stare de spirit  reiese şi din desele relatări ale preotului Alexandru 
Petruţ, adresate Arhiepiscopiei Sibiului în primăvara anului 1945. 
 

 “Nu avem cui ne plânge – se spune într-una din aceste scrisori – nimeni cu 
nimic nu ne poate ajuta atâta timp cât avem de jandarmi pe acei care au împuşcat 
pe românii noştri, fără ca să fie pedepsiţi de cineva. Sub masca democraţiei se 
practică cel mai mare şovinism. Oamenii nu îndrăznesc să revină la legea lor de 
frica lagărului şi a persecuţiilor”374. 

 
 Refuzul a numeroși români de a se încadra în noile organizaţii comuniste, în 

special în Frontul Plugarilor a fost speculat şi interpretat ca o crimă împotriva 
sistemului democratic. Românii intuind repede  cine sunt exponenţii acestui regim 
democratic, şi-au manifestat rezerva faţă de structurile ce se doreau înfiinţate şi în 
rândurile cărora erau chemaţi să se înscrie. Una din cauzele nestabilirii în parohii a 
preoţilor ortodocşi fiind şi aceea a obligaţiei acestora de a  organiza la sate Frontul 
Plugarilor, ameninţaţi în caz contrar cu arestarea,  (cazul preotului Toma 
Sămărtean din Breţcu).  Arestarea unor preoţi ortodocşi români în iarna şi 
primăvara anului 1945, cazurile de arestări şi bătăi petrecute în satele şi oraşele din 
judeţele Covasna și Harghita, au reprezentat o constantă a acelor vremuri tulburi, 
constituind suficiente argumente pentru români să privească cu scepticism noile 
autorități instalate.  
         După 23 august 1944, în România s-au format  trei guverne de militari şi 
specialişti, conduse de generalii Constantin Sănătaescu şi Nicolae Rădescu. Sub 
ameninţarea sovietică, au fost treptat incluse elemente comuniste, ca Vasile Luca, 
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Ana Pauker, Teohari Georgescu. Aceştia au creat o structură de conducere paralelă 
cu guvernele de la Bucureşti, sabotându-le activitatea şi recrutând membrii pentru 
partidul comunist, care în această perioadă avea doar câteva sute de membrii. 
Staţionarea  trupelor ruseşti din noiembrie 1944 şi maghiarilor înscrişi în Uniunea 
Populară Maghiară   au fost elementele de creare a viitoarei structuri comuniste. 
Convenția de armistiţiu încheiată la Moscova în 12 septembrie 1944, a tratat 
România ca o ţară învinsă, tratatul  considerându-se un act unilateral în favoarea 
URSS. România a fost obligată sa întreţină o armată sovietică de ocupaţie, 
asumându-şi  povara unei reparaţii uriaşe faţă de URSS, pentru pierderile din 
timpul operaţiilor militare.  

Într-o primă etapă, în Transilvania eliberată a fost introdusă administrația 
românească, până în 15 noiembrie 1944, iar mai apoi administrația militară 
sovietică.  
 Instalarea guvernului  Petru Groza la 6 martie 1945, a fost compromisul 
realizat pentru preluarea oficială a Transilvaniei de Nord, deşi o hotărâre finală în 
ce privea teritoriul acesteia, fusese rezervată Conferinţei generale de pace după 
război.  Cele  ce au urmat instalării acestui guvern sunt cuprinse într-un raport 
întocmit de Biroul de Contrainformaţii al Marelui Stat Major, în care se arată 
privitor la preluarea Transilvaniei de Nord: 
 

 “Prin Declaraţia publică a Domnului Prim-Ministru, imediat după sosirea la 
cârma ţării a actualului guvern, s-a trasat linia de omenească purtare democratică a 
românilor, faţă de celelalte  naționalităţi (!), printre care şi ungurii ce trăiesc între 
graniţele României refăcute. Aceasta declaraţie a fost urmată de măsuri oficiale, 
pentru o cât mai temeinică apropiere a naţionalităţilor conlocuitoare, între actualele 
frontiere ale României. O întreagă activitate guvernamentală prin sfaturi, 
propagandă şi măsuri de tot felul a început să-şi arate roadele, în ceea ce priveşte 
populaţia României, fiecare român cautând a se încadra în noua viaţa democratică 
a ţării şi ar fi de aşteptat ca şi minoritatea maghiară să raspundă în aceiaşi masură, 
cu atât mai mult cu cât conştiinţa ungurilor din Ardealul de Nord nu este suficient 
de clară în ceea ce priveşte asuprirea românilor în anii 1940 – 1945. Faptele însă, 
dovedesc că în Ardeal relaţiile dintre români şi unguri continuă a se înăspri din 
cauza atitudinii acestora din urmă, care, manifestând o falsa simpatie faţă de URSS 
şi pentru regimul democratic, urmăresc să păstreze preponderenţa în Ardeal; să se 
izoleze în aceiaşi carapace şovină; să saboteze autoritatea statului român, pentru a-l 
prezenta apoi incapabil de a conduce naționalitățile conlocuitoare. Diferitele 
concesii şi avantaje ce li s-au făcut faţă de pretenţiile mereu ridicate de ei, în loc de 
recunoştintă, au ocazionat atitudini din cele mai îndrăzneţe, pline de aroganţă şi 
uneori de desconsiderare. Elementul maghiar din Ardeal, caută pe orice cale să 
saboteze consolidarea statului român şi bunele relaţii cu Uniunea Sovietică, 
provocând zilnic incidente pe care le aduc la cunostinţa comandamentului sovietic, 
insinuând că ungurii ar fi victime. Orice acţiune şi orice persoană care stinghereşte 
actiunea şovinistă maghiară este declarată ca fascistă sau nazistă, iar tot ce se face 
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în interesul "cauzei maghiare" poarta pecetea democraţiei. Pe toate căile, caută să 
întrețină  un aspect unguresc în Ardeal, spre a da impresia că ei sunt populaţia 
majoritară în acestă regiune” 375 

 
Împotriva românilor se adresau nenumărate plângeri, ei fiind făcuți 

răspunzători de vini cu totul imaginare, acuzațiile venind fie împotriva organelor 
statului, fie împotriva comunităților românești.376   

Și în ceea ce privește situația românilor și a bisericilor românești după 23 
august 1944, ea a evoluat în conformitate cu noile administrații ce s-au succedat în 
acest scurt interval, dar o constantă poate fi oprimarea elementului românesc. 
          Momentul eliberării oraşului Sfântu Gheorghe la 8 septembrie 1944 și 
prezenţa trupelor româneşti în oraşele şi satele judeţului Covasna, au sădit 
nădejdea  în sufletele populației române.  

„Bucuria lor de a vedea români – relata ziarul Tribuna la 14 septembrie 1944 
– din ţara necotropită de maghiari a fost de negrăit. Ne-am îmbrăţişat frăţeşte, ne-
am privit în ochi şi am înţeles totul, înainte de a ne grăi. Viaţa lor în cei patru ani 
de "civilizaţie maghiară" a fost un chin. Erau mai mult la poliţie şi în temniţă decât 
acasă. Printre românii care ne-au înconjurat, se găseau şi unguri. Şi de la unii şi de 
la alţii, am aflat că stăpânirea maghiară i-a dus la sapă de lemn” 377.  

 
Au fost patru ani în care limba română nu s-a auzit în satele şi oraşele 

româneşti, căci “atmosfera oraşului (Sfântu Gheorghe) era viciată dacă un român 
ar fi strigat pe Dumnezeul credinţelor lui, în limba în care s-a născut”378. Biserica 
ortodoxă din centrul oraşului Sfântu Gheorghe, traversase o perioadă la fel de grea 
ca cea a primului război mondial care o transformase în grajd, iar al doilea în “casa 
nimănui”.  Euforia momentului  a fost de scurtă durată. A urmat retragerea trupelor 
maghiare şi germane, prilejul unui nou val de teroare la care a fost supusă 
populaţia românească şi de acte de violenţă şi vandalism. În retragerea lor, trupele 
maghiare au executat acte de răzbunare faţă de instaurarea administraţiei 
româneşti, manifestîndu-şi ostilitatea prin distrugerea podurilor, a unor drumuri, 
stricarea de biserici etc. Prezenţa trupelor sovietice, ca trupe de ocupaţie s-a făcut 
repede simţită, semănând frică şi spaimă pentru locuitorii judeţelor. 

 Pe 25 septembrie 1944, Mitropolitul Nicolae Bălan a trimis o circulară 
intitulată „Dezrobirea regiunii secuizate”. Redăm câteva fragmente din conţinutul 
acesteia: 

  
„Acum patru ani, o hotărâre nedreaptă a duşmanilor poporului românesc 

v-a pus din nou sub jugul maghiar, pe care strămoşii noştri l-au îndurat înainte 
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vreme îndelungată. Grele au fost chinurile şi prigonirile de care aţi avut parte din 
răstimpul celor patru ani. Aţi fost batjocoriţi, loviţi, ucişi, avutul vostru jefuit, 
bisericile voastre în multe locuri au fost dărâmate, arse sau închise, preoţii voştri au 
fost alungaţi şi sufletul vostru a fost oprit de a-şi mai arăta credinţa strămoşească şi 
dragostea de neam. Cu mare durere în suflet primeam veştile despre suferinţele 
voastre şi în tot acest timp nu am încetat a înălţa rugăciuni către Dumnezeu să 
scurteze vremea aceasta de încercare şi să vă aducă iarăşi la sânul Patriei româneşti 
ca să puteţi trăi în libertate, după voia sufletului vostru (...) Ştim iubiţii mei, că pe 
mulţi dintre voi asupritorii maghiari v-au silit cu ameninţări de moarte să treceţi la 
bisericile lor, ca să vă facă mai uşor unguri. Dar sufletele voastre nu s-au lepădat în 
adâncul lor de credinţa strămoşească (...) Să ştiţi că de data aceasta eliberarea 
voastră de sub jugul maghiar este pentru totdeauna. În curând vă voi trimite preoţi 
de-ai voştri să vă întărească în credinţă (...) Vremuri mai bune se deschid de aici 
înainte pentru orice român. Bisericile vor fi rezidite şi redeschise. Starea voastră se 
va îmbunătăţi, ca să nu mai fiţi umiliţi de unguri. Dacă bunul Dumnezeu îmi va 
ajuta, nu peste mult timp voi veni să vă văd la faţă şi eu, să vă aduc cuvânt de 
mângâiere, să vă cunosc rănile şi lipsurile, ca să ştiu ce măsuri trebuie luate pentru 
îndreptarea lor. ”379  

 
În noile împrejurări istorice, o parte a populaţiei refugiate în afara teritoriului 

administrativ horthyst şi odată cu aceasta preoţii lor, au început încă din septembrie 
să se întoarcă pe la parohiile şi respectiv casele lor pe care le-au găsit distruse, 
jefuite de bunuri sau pur şi simplu nu le-au mai găsit. Spre exemplu, la 17 oct. 
1944, preotul misionar Ioan Popa îi scria mitropolitului Nicolae Bălan că din data 
de 5 ale lunii şi-a reluat activitatea la Parohia din Vârghiş, cercetând fiecare 
familie, constatând : 

  
„Câte am văzut şi câte am auzit cu ocazia acestei prime întrevederi, nici cea 

mai diabolică fantezie nu şi le poate închipui (...) instinctul asiatic s-a dovedit şi de 
data aceasta mai puternic decât cultura lor milenară, cu care mereu obişnuiesc a se 
lăuda. Vă cer iertare Înalt Prea Sfinţite Stăpâne că mi-am permis aceste ieşiri de 
revoltă, alături de obiectul acestui raport, dar nu puteam altfel să-mi potolesc 
amarul inimii pline de revoltă în urma mărturisirii atâtor suferinţe trăite de bieţii 
noştrii credincioşi în decursul celor patru ani de oprimare. Înalt Prea Sfinţite 
Stăpâne, bisericuţa noastră frumoasă pe care au clădit-o cu nenumărate jertfe şi pe 
care Înalt Prea Sfinţia Voastră a sfinţit-o în 1937, nu mai este. E complet rasă de pe 
faţa pământului, numai ici-colo se mai zăreşte câte o piatră de fundament, ieşită ca 
un colţ mâncat de vreme la suprafaţa pământului (...) Dărâmarea ei după 
informaţiile culese, s-ar fi făcut din porunca unui lt.-colonel, care le-ar fi spus că în 
termen de 24 de ore să fie dărâmată, altfel vor fi împuşcaţi. Astfel, într-o luni 
dimineaţa, după ce noaptea i-au spart uşile, au devastat-o, bătându-şi joc de icoane 
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şi de obiectele sfinte, au dărâmat-o în râsete sălbatice (...) Dar nu numai atât, nici 
bisericuţa cea mică de pe deal, care era decretată monument istoric, n-a mai avut 
pace. I-au bătut tencuiala de pe pereţi de jur împrejur, scoţându-i firul de legătură 
din pereţi. Şi Sfântul Prestol a fost nimicit, ba mai mult odăjdiile cele vechi ce se 
mai aflau acolo au fost tăiete în fâşii şi ţesute în tapete (...) Casa parohială a fost 
transformată în magazie de muniţie şi local pentru militari (...) vandalism 
indescriptibil. Pământul bisericii a fost preluat de fostul proprietar, un baron care l-
a dat să fie lucrat în parte. Biblioteca nu mai există, dulapul l-am aflat gol. ”380 

 
La 31 octombrie 1944 o comisie alcătuită din 10 oameni, a procedat la 

fotografierea bisericii româneşti devastate din oraşul Odorhei. Din comisie a făcut 
parte şi avocatul dr. Jodal Gavril „ca reprezentant al neamului unguresc, fost decan 
al Baroului avocaţilor Odorhei, fost preşedinte al Partidului Maghiar din judeţul 
Odorhei, fost deputat în Camera Ungară şi prim epitrop al bisericii reformate din 
Odorhei”. Din procesul verbal încheiat de comisie la faţa locului rezultă:  

 
„Am constatat şi fotografiat starea jalnică şi de-a dreptul tulburătoare în care 

se găseşte această sfântă biserică, pângărită de cetăţeni din Odorhei, neîmpiedicaţi 
de autorităţile oficiale de a aduce această batjocoră bisericii şi prin ea neamului 
românesc. Chiar şi domnul Jodal a rămas uimit de porcăria pe care a văzut-o cu 
ochii săi proprii în biserica ortodoxă şi anume: excremente omeneşti în sfântul 
altar, excremente omeneşti în sfântul disc, excremente omeneşti pe diferite alte 
obiecte şi ornamente bisericeşti răvăşite şi distruse, negăsindu-se nicio bucată din 
odăjdii, cărţi rituale şi vase sfinte, afară de sfântul disc, plin de exremente. ”381 

 
Se mai consemnează şi starea de degradare a icoanelor, picturii etc. Avocatul 

dr. Jodal Gavril consemna în finalul procesului verbal următoarele:   
 

„Ştiu că biserica ortodoxă română din Odorhei, vizată în prezentul proces 
verbal, la plecarea autorităţilor române din Odorhei în 1940 a fost intactă, iar la 
data de 31 octombrie 1944, când am fost invitat de membrii comisiei semnaţi în 
prezentul proces verbal pentru a constata în ce stare se găseşte astăzi biserica, 
constat că se găseşte aşa cum e descrisă în prezentul proces verbal. ”382 

 
Şirul exemplelor ar putea fi continuat. Cu toate că s-au adunat date, mărturii 

şi alte dovezi cu valoare judiciară, multe din ele la cererea mitropolitului Nicolae 
Bălan, nu se cunosc cazuri de tragere la răspundere a făptaşilor, cel puţin în această 
zonă.  

Sunt autori care apreciază că: 
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„Perioada 8 septembrie-15 noiembrie 1944, comportă câteva caracteristici 

specifice sud-estului Transilvaniei şi chiar întregii regiuni a Ardealului. Această 
scurtă perioadă de tranziţie are repercusiuni asupra întregii vieţi româneşti, care se 
răsfrâng şi asupra bisericii româneşti (...) Cu precădere, Biserica, rămasă în mod 
paradoxal singura redută a vieţii româneşti din judeţ, resimte cel mai acut loviturile 
unei noi stăpâniri care sub masca democraţiei crează situaţii grele de supravieţuire 
românească (...). Din acest punct de vedere, perioada administraţiei ruseşti s-a 
transformat într-o veritabilă vreme de teroare asupra populaţiei româneşti, 
culminând cu arestările din rândul preoţilor români pe baza unor diverse motive, a 
populaţiei civile, interzicerea unor drepturi pentru români (...) au fost tîrâţi în 
temniţă preoţii: Babici din Covasna, Sămărteanu din Breţcu, Lincu din Chichiş, 
Răucă din Comolău, Ioan Rafiroiu Jr. din Tg. Secuiesc, care a şi fost condamnat la 
1 an şi 3 luni închisoare, fiind apoi eliberat de instanţa de apel.  

În perioada de până la instalarea guvernului pro-sovietic din 6 martie 1945, în 
care s-au conjugat interesele sovieticilor cu cele maghiare, s-a ajuns la un nou val 
de teroare manifestată prin arestări, ameninţări, expulzări şi bătăi cărora le-au căzut 
victime românii. La învinuirea de român şi ortodox, de acuma se adăuga şi aceea 
de „duşman al democraţiei” 383.  

 
Pe fondul acestei crize interne „provocate”, s-a dat dat curs în ce priveşte 

teritoriul Transilvaniei - după Convenţia de Armistiţiu -  la o serie de proiecte 
privind autonomizarea ei, prin excluderea elementului românesc. Toate acestea  
erau acum,  într-un anumit fel „experimentate” din nou de populaţia românească, 
părtaşă la derularea unui set de acuzaţii şi vinovăţii împotriva ei. Scurta 
administraţie românească a fost permanent împiedicată să-şi exercite atribuţiile pe 
plan local în instituţiile existente, obţinerea retragerii ei în septembrie, făcându-se 
pe motive nefondate, dar care au fost pregătite, printr-o logistică minuţioasă,  al 
căror rezultat imediat a dus la instaurarea administraţiei sovietice, sub pretextul 
dorinţei  înlăturării „luptelor interetnice”. Timpul acestei administraţii a  fost bine 
exploatat de maghiari, care l-au folosit pentru a-şi consolida dominaţia în instituţii 
şi îndeosebi pentru înscrierea în Uniunea Populară Maghiară, instrument de 
propagandă şi activitate contrară statului român. 

Mitropolitul Nicolae Bălan s-a preocupat îndeaproape de trimiterea de preoți 
în regiunea secuizată imediat după eliberarea teritoriului de armatele germane și 
maghiare, dar se pare că în zadar. O adresă a Mitropolitului către Ministerul 
Afacerilor Interne din aprilie 1945 arată că tratamentul la care au fost supuși acești 
preoți nu arăta nicidecum o schimbare de regim: 

 
 „Avem onoarea de a vă aduce la cunoştinţă că, după alungarea armatelor 

duşmane din teritoriul ocupat al Ardealului, am trimis un număr de 41 de preoţi în 
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regiunea Săcuiască să înceapă opera de refacere a vieţii religioase naţionale şi 
sociale în parohiile ai căror credincioşi au îndurat toată urgia ocupaţiei străine. 
După retragerea organelor administrative române din noiembrie trecut, puţini 
preoţi au putut rămâne la posturile lor din cauza actualului regim. Preotul A. Babici 
din Covasna este în închisoare la Sfântu Gheorghe, iar despre preotul Gh. Lincu 
din Chichiş, am primit un raport pe care îl anexăm în copie sub ./.,  din care rezultă 
că preoţii noştri sunt împiedicaţi să-şi îndeplinească misiunile lor şi sunt reţinuţi şi 
întemniţaţi.  

Se născocesc fel de fel de învinuiri în sarcina preoţilor şi credincioşilor noştri, 
pentru ca zbirii actualului regim să se dedea la atrocităţi în contra elementului 
românesc şi a puţinilor preoţi, care stau de veghe în mijlocul poporului.  

Aducându-vă la cunoştinţă acestea, vă rugăm să binevoiţi a determina luarea 
de măsuri ca să înceteze prigoana în contra elementului românesc şi a preoţilor 
noştri din regiunea săcuizată. ”384 

 
Situația preoților Babici și Lincu era prezentată într-o adresă a Inspectoratului 

Regional de Poliție Târgu-Mureș: 
 
„La ordinul Dv. No. 1331S din 14 aprilie 1945, avem onoarea a vă raporta că 

făcând investigațiile la fața locului, am constatat următoarele: 
Preotul Gheorghe Lincu fiind numit paroh al comunei Chichiș, județul Trei 

Scaune, a fost învinuit de populația maghiară și de organele democretice din 
comună că s-ar fi dedat la acte și manifestațiuni șovine și a încercat românizarea 
populației, predicând trecerea la religia ortodoxă. În baza acestor învinuiri, Postul 
de Gardă populară din comuna Chichiș l-a arestat și trimis comandamentului 
Gărzii populare din Sfântu Gheorghe, unde după ce s-au făcut cercetările cuvenite 
a fost pus în libertate iar dosarul transpus Parchetului Tribunalului  Sfântu 
Gheorghe. Toate acestea s-au întâmplat la 31 decembrie 1944. 

Preotul Babici Aurel a fost învinuit că în ziua de 16 septembrie 1944 a adus în 
comuna Covasna din Brașov două camioane de soldați care, la îndemnul lui, au 
îndepărtat steagul roșu de pe primărie și au arestat și bătut o serie de persoane 
democrate, care au luptat alături de armata sovietică în curățirea terenului de 
armata germană în retragere. I se mai aduce vină că după retragerea soldaților 
aduși el a îndemnat pe gardiști lui Maniu să vină în comună, care s-au comportat 
acolo în felul în general cunoscut. 

În fine, mai este învinuit și că a comis o serie de abuzuri în legătură cu o 
fabrică de prelucrarea lânei, proprietatea lui Francisc Csutak, un refugiat, fabrică în 
care a intrat în calitate de curator și de unde a transportat o serie de obiecte și de 
mobile pentru scopuri personale. Pentru toate acestea, numitul a fost arestat la data 
de 10 decembrie 1944, s-au făcut cercetări amănunțite ascultându-se martori pro și 

                                                
384 ACNSAS, d. 56, f. 6 
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contra iar după terminarea cercetărilor, la data de 8 februarie a fost pus în libertate 
iar dosarul depus la Parchetul Tribunalului Sfântu Gheorghe.”385 

 
Se poate observa din acest document cine făcea arestările în regiunea 

secuiască, posturile de Gardă Populară fiind în mâna maghiarilor, care aproape de 
fiecare dată găseau „dușmani ai Aliaților” doar în partea românească. Peste toate 
acestea se adăugau minciuni și acuze total nefondate. De remarcat că preotul 
Babici a stat arestat aproape o lună fără să îi fie adusă nicio învinuire oficială. 
După unele surse, a fost arestat din nou în ianuarie 1945 și eliberat contra sumei de 
200.000 lei.386 El era unul din cei trimiși de Episcopul Nicolae Colan al Clujului ca 
misionar în zona secuizată, care, în acei încercaţi şi grei ani pentru fiinţa naţională, 
a îngrijit de credincioşii români lăsaţi fără preot în Covasna, Valea Mare și Zăbala. 
În timpul său a fost terminată și sfințită biserica din Zăbala, în anul 1943, începută 
în anul 1935. A fost singura biserică românească sfințită după Dictatul de la 
Viena.387 În comuna Covasna, unde preotul român era acuzat de atac asupra celor 
ce luptau împotriva germanilor, lucrurile au decurs în cu totul alt mod în timpul 
Dictatului. Peste 310 persoane din comună au fost izgonite și doi locuitori sunt 
uciși: Dumitru Gavrilă și Ion Cimpoi. Nu era străin de toate aceste fapte nici 
preotul reformat al comunei, Havatay Alex, care conform unei note a S.S.I., 
încerca să își ascundă faptele: 

 
„În Comuna Covasna sunt jumătate români și jumătate unguri care nu trăiesc 

în bune relații din  cauza atitudinii ungurilor din 1940-1944, când românii erau 
bătuți, jefuiți și aruncați peste graniță fără nici un fel de avut. Populația românească 
nu a uitat aceasta. Preotul [Havatay] a cerut de la Vasiliu [Frontul Plugarilor] 
împăciuire între aceste două popoare, la care a venit răspunsul că el ar face-o cu 
cea mai mare plăcere, dar nu crede că este posibilă, deoarece sunt prea recente 
faptele săvârșite de unguri contra românilor. De menționat că preotul Havatay a 
făcut parte în anul1940 din comisia de expulzare a românilor, însă pentru a scăpa 
de orice critici s-a înscris în Partidul Comunist. Preotul este urât de populația 
românească din Covasna, totuși pentru o ameliorare între români și unguri, ar fi 
cazul ca Ministerul Cultelor să-l schimbe, la fel cum se procedează și cu 
autoritățile românești.”388  

 
Așadar cei ce îl acuzau pe preotul Babici erau chiar ei responsabili de fapte 

care puteau să îi aducă în fața justiției. 

                                                
385 Ibidem, f. 16 
386 Alexandru Moraru, La răscruce de vremi o viașă de om: Nicolae Colan,Episcopul Vadului, 
Feleacului și Clujului, Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului, Cluj-Napoca, 
1989, p. 261-262. 
 387 Ibidem, f. 437 
388 ACNSAS, d. 62, f. 269 
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Perioada cunoaștre o adevărată avalanșă de declarații și acuze la adresa 
românilor, considerați de maghiari că ar fi împotriva democratizării țării și că s-ar 
deda la acte de vandalism împotriva populației secuiești. În fapt era vorba de o 
politică abilă și bine pusă la punct prin care se încerca nu numai uitarea 
suferințelor la care fuseseră supuși românii, dar și captarea bunăvoinței 
sovieticilor.  

Administrația românească și legiunile de jandarmi au fost instalate de statul 
român în județele Ciuc, Odorhei și Trei Scaune în septembrie 1944. Ele înlocuiau 
administrația maghiară instalată după Dictat, însă autoritățile militare sovietice au 
refuzat să recunoască noua administrație românească. În același timp au instalat 
unele persoane de etnie maghiară, care urmăreau o politică total antiromânească: 

 
„Comandamentul rusesc din Târgul Secuiesc a instalat la conducerea plăşii un 

pretor maghiar, pe Rákos Arpad, care a încercat să restaureze imediat conducerea 
administrativă ungurească. La 22 septembrie 1944, pretorul s-a deplasat în comuna 
Belini, unde a cerut şefului de post de jandarmi să lase în funcţie pe primarul 
ungur, prin obligarea celui nou, numit de autorităţile româneşti, de a-i ceda imediat 
locul şi să înfiinţeze o gardă înarmată pentru paza comunei, compusă numai din 
maghiari, dispunând, totodată, ca şcolile să îşi înceapă cursurile la 1 octombrie cu 
învăţători unguri, care să predea în limba lor. Trei zile mai târziu, la 25 septembrie, 
şeful Secţiei de jandarmi Catalina, judeţul Trei Scaune, a fost chemat la 
Comandamentul sovietic din Târgu Secuiesc, unde i s-a pus în vedere să execute 
ordinele pretorului, ameninţând că, dacă nu îi va da ascultare, nu mai avea niciun 
rost să mai rămână în comună, întrucât jandarmii români ar fi avut doar sarcina de 
a urmări pe partizanii germani. Ori - după cum se consemna într-o notă, din 5 
octombrie 1944, a Inspectoratului General al Jandarmeriei - primarii maghiari din 
plasa Târgu Secuiesc numiţi de pretorul Rákos instigau populaţia, îndemnând-o să 
nu asculte de jandarmii români şi afirmând că aceştia vor pleca din regiune.”389 

. 
Pe 11 noiembrie 1944, comandamentul militar sovietic a cerul Ministerului de 

Interne român să scoată din Transilvania de Nord-Vest legiunile de jandarmi și 
chesturile de poliție, iar mai târziu au motivat aceasta prin actele de răzbunare 
întreprinse de români împotriva populației maghiare din regiune. Măsura retragerii 
autorităţilor a produs, însă, în mod natural, nelinişte în rândurile românilor din 
nord-vestul provinciei. 

 
„Rapoartele organelor de ordine publică privitoare la starea de spirit a 

populaţiei de aici, când se referă la relaţiile interetnice, consemnează numeroase 
manifestări ale elementelor minoritare ce ţinteau la subminarea autorităţii statului 
român în teritoriul respectiv. Apoi, în consemnările unor contemporani ai 
evenimentelor sunt explicate, dacă nu toate, cel puţin o parte din motivele care au 
                                                
389 Dumitru Şandru, Administraţia din nord-vestul Transilvaniei de după 23 august 1944, în „ANGVSTIA”, nr. 
10, Editura Angvstia, Sf. Gheorghe, 2006, p. 171           
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condus la adoptarea unei asemenea măsuri. Rezultă că ea a reprezentat un mijloc 
de presiune din partea Moscovei, determinată de elementele şovine de origine 
maghiară din regiune, care au reuşit să capteze bunăvoinţa autorităţilor militare 
sovietice.”390 

 
Printr-o propagandă abilă dusă pe toate planurile – presă, reclamații 

mincinoase, intervenții la comandamentul sovietic – maghiarii au inoculat ideea că 
ei sunt cei asupriți de către români, și viața și proprietățile minoritarilor maghiari 
din Transilvania sunt serios periclitate.  

Istoricul Petre Țurlea a identificat o multitudine de reclamații false precum și 
răspunsurile autorităților române, care arătau adevărata față a lucrurilor.391 
Documentele de arhivă scoase la lumină creionează o imagine halucinantă, o 
avalanșă de minciuni, acuze false, un adevărat carusel al invinuirii românilor 
pentru a crea o imagine de „cetate asediată” a maghiarimii în această zonă. Toate 
acestea ne duc înspre ideea unui plan pus la punct pentru discreditarea românilor. 

Conform statisticilor, numărul românilor şi a celor de credinţe religioase 
specific româneşti – ortodocşi şi greco-catolici, a suferit o drastică scădere în 
timpul dictatului.392 În ceea ce privește pagubele materiale suferite de parohiile 
românești în decursul celor patru ani de ocupație pricinuite de cedarea Ardealului 
de Nord prin Dictatul de la Viena, nu se poate decât estima nivelul aproximativ al 
lor. Una din primile griji ale Mitropolitului Nicolae Bălan a fost aceea de a se 
încerca o evaluare a pagubelor pentru a se putea porni la munca de reconstrucție a 
parohiilor și a bisericilor distruse sau avariate. Conform circularelor trimise la 
protopopiate de Mitropolie, parohiile trebuiau să facă o estimare a acestor pagube. 
În arhivele Mitropoliei de la Sibiu precum și în Arhiva Centrului de Documentare 
„Mitropolit Nicolae Colan” din Sfântu Gheorghe, se păstrează rapoarte trimise de 
preoții parohi cu privire la aceste pagube. În încercarea de a se centraliza aceste 
pagube, protopopiatele au trimis centralizatoare, cuprinzând situația pe parohii. 
Protopopiatul Prejmer prezenta un raport, cuprinzând situația din parohiile Bixad, 
                                                
390 Ibidem, p. 172 
391 Petre Ţurlea , Transilvania de Nord-Est 1944-1952, Bucureşti , Editura România pur şi simplu, 2005, p.219-
221 
392 Corelaţia dintre apartenenţa la etnia română şi confesiunile ortodoxă şi greco-catolică, în localităţile judeţelor 
Covasna şi Harghita, în perioada 1850-2002 
I. Judeţul Covasna – total 
Anii 1850 1880 1890 1900 1910 1930 1941 1992 2002 
Români 16.139 12.087 12.953. 15.037 17.091 25.156 21.799 54.586 51.790 
Ortodocşi+Greco-
catolici 

17.628 19.717 21.022 23.332 25.756 31.431 5.185 50.857 50.158 

Diferenţă +/- -1.489 -7.630 -8.069 -8.295 -8.665 -2.275 +16.614 +3.729 +1.632 
II. Judeţul Harghita - total 
Anii 1850 1880 1890 1900 1910 1930 1941 1992 2002 
Români 13.648 11.835 13.013 13.634 14.582 22.490 17.016 49.099 45.870 
Ortodocşi+Greco-
catolici 

14.161 18.274 18.710 20.087 21.051 26.300 15.391 45.911 43.802 

Diferenţă +/- -513 -6.439 -5.697 -6.453 -6.469 -3.910 +1.625 +3.188 +2.068 
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Brețcu, Chichiș, Ozun, Zăbala, Mărtineni, Zagon, Boroșneul Mare, Bicfalău, Târgu 
Secuiesc, Poiana Sărată, Cernatul de Jos, Sfântu Gheorghe, Sărămaș, Sita 
Buzăului, Întorsura Buzăului, Dobolii de Jos. Pentru aceste parohii suma 
stricăciunilor se ridică la peste 104.000.000 lei. Oficiul protopopesc deplângea în 
același timp și faptul că parohiile nu au putut să întocmească devize prin experți 
din cauza lipsei acestora, iar acolo unde aceștia erau „străini”, au refuzat să facă 
aceste devize.393  

Greutățile prilejuite de incertitudinea situației precum și imposibilitatea unei 
cuantificări cât mai exacte fac ca aceste rapoarte să fie periodic completate cu date 
noi trimise de la parohii.394 

Unii preoți, în rapoartele lor, precizau cauza distrugerilor și cine le-a 
provocat, așa cum rezultă din raportul preotului Romulus Ciora din Zăbala, unde 
troițele și clopotnițele au fost distruse de populația maghiară din localitate.395 

Nu numai bisericile ortodoxe au avut de suferit, ci în egală măsuri și cele 
greco-catolice. Acest fapt confirmă ideea că nu atât confesiunea ortodoxă era ținta 
distrugerilor, ci mai ales etnia credincioșilor, fie ei ortodocși sau greco-catolici. 
Prigoana așadar a avut pe lângă componenta confesională și una etnică, căzând 
pradă tot ceea ce reprezenta simbol al românismului, indiferent de confesiune. 
Oficiul protopopesc greco-catolic din Odorhei raporta pagubele din teritoriu, din 
parohiile aparținătoare, iar cele mai mari distrugeri erau la Aldea, Bezidul Nou, 
Crăciunel, Mărtiniș, Merești, Ocland, Odorhei, Satu Mare, Sovata.396  

 O abordare a stării de spirit a populaţiei româneşti din judeţele Covasna şi 
Harghita,  după cei patru ani de ocupaţie maghiară, este în mare măsură dificilă.  
Pentru românii din Ardealul de nord, experienţa celor patru ani intră într-un unghi 
greu de perceput în profunzime, ţinând seama că, orice încearcare  de a o  reda  în 
formă povestită, obiectiv, suferă inerent  anumite carenţe. Experienţa celor patru 
ani de ocupaţie pentru populaţia românescă, cu tot ce a caracterizat-o este greu de 
surprins, mai ales că, ceea ce a urmat după 1944,  a fost  în genere, o formă de  
continuare a starii de incertitudine pentru întreaga viaţă românescă din zonă, stare 
şi atitudine impusă de  împrejurările politice, împrejurări care au  întreţinut acestă 
atmosferă de neîncredere şi nesiguranţă. 

 
„Atrocităţile jandarmilor maghiari asupra populaţiei româneşti, presărate în 

tot timpul celor patru ani de ocupaţie , au culminat după 23 august 1944, în faza 
când dat fiind cursul războiului, Statul maghiar pierduse orice speranţă asupra 
victoriei. În această fază atrocităţile erau tot mai dese, tot mai diabolice, şi nu de 
puţine ori aveau ca punct final asasinarea. Erau urmăriţi cu predilecţie preoţii 
ortodocşi, cetăţenii care îşi manifestaseră vreodată sentimentele de buni români, şi 
                                                
393 Arhiva Mitropoliei Ortodoxe a Ardealului, Sibiu, Fond III 448 1944, nenumerotat, din 15 aprilie 1945 
394 Ibidem, nenumerotat 
395 Ibidem, nenumerotat, din 17 martie 1945 
396 ACDMNC, Fond protopopiat Odorhei, d. 118, f. 58. Un calcul estimativ preliminar de la aceste biserici 
dădea suma de 10.620.420 lei. 
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cei care prin comportamentul lor lezau fie interesele naţionale maghiare, fie 
interesele vreunui particular oarecare, cetăţean maghiar din această regiune”397 

 
Documentele vremii redactate în perioada de după 23 august 1944 reflectă 

acestă  stare de incertitudine a populaţiei, atât în timpul administraţiei româneşti 
cât mai ales după retragerea ei, exprimată prin teama de a reveni la credinţa 
ortodoxă, de a vorbi limba română, de a relata cele întâmplate în cei patru ani de 
ocupaţie maghiară şi nu în ultimul rând aceea de a se declara români:  
 

 „... Elemente şovine de origine maghiară din nordul Ardealului au încercat şi 
au reuşit în bună măsură, să capteze bunăvoinţa multor comandanţi şi ofiţeri ai 
trupelor sovietice din zonă, pentru a-şi păstra poziţiile dobândite în timpul 
stăpânirii horthyste. În sudul provonciei mai ales, în localităţile unde populaţia 
maghiară era relativ numeroasă, o parte din unguri au început să colaboreze activ 
cu ostaşii Armatei Roşii, cu intenţia disimulată de a-i incita împotriva populaţiei şi 
a administraţiei româneşti. Pentru a le capta bunăvoinţa, maghiarii au acţionat pe 
scară largă sub pavilionul formaţiunilor politica de stânga, la care s-au grăbit să 
adere mulţi dintre ei, prin intermediul cărora şi-au organizat de altfel şi 
manifestările şoviniste.”398 

 
O evaluare exhaustivă a distrugerilor provocate de trupele germane și 

maghiare în retragere este greu de realizat. În ceea ce privește distrugerile suportate 
de lăcașurile de cult românești, Mitropolitul a încercat să obțină o evaluare a lor, 
adresând preoților o circulară prin care le solicita de urgență date despre parohii, 
inclusiv despre distrugerile provocate de armatele în retragere sau comportamentul 
minoritarilor față de populația românească în aceste împrejurări. 

O explicație posibilă asupra comportamentului armatelor germane în retragere 
ne parvine din relatarea preotului Ioan Aldaș din Sărămaș: 

 
„În primele trei zile s-au retras în liniște, staționând puțin în sat și oferind bani 

pentru orice aliment de puțină valoare, încât nu s-a dat de bănuit că vor deveni 
agresivi. Din a patra zi, satul a fost invadat de soldați germani, care cu revolverul 
întins căutau prin curți și prin case cele dorite. Luau cară, vite cornute, cai, porci 
păsări, alimente de tot felul. De plată nu mai era vorba. Jaful s-a extins la orice 
obiect ce le venea la mână. Ce nu puteau duce, distrugeau. […] Cu armata nu se 
putea opune nimeni, nici nu avea cui să se plângă, căci în sat nu era cantonat niciun 
comandament. Chiar dacă interveneam la vreun ofițer aflat întâmplător, riposta că 

                                                
397 Arhiva Națională Istorică Centrală (ANIC), Fond IGJ, dosar 40/1945, f. 195, notă informativă despre starea 
de lucruri din secuime. 
398 Dumitru Şandru – Minoritatea maghiară in Transilvania după 23 august 1944, in „ACTA MVSEI 
POROLISSENSIS XIX”, Zalău, 1995, p. 401 
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așa este în război, și așa ni se cuvine, dacă din aliați ne-am făcut dușmani. (sb. 
nst.)[…] Astfel s-a purtat "civilizata" armată germană.”399  

 
Cu certitudine, întoarcerea armelor de către România împotriva Germaniei la 

23 august 1944 a însemnat și o schimbare de atitudine a armatei germane față de 
populația românească autohtonă, în general până la această dată raporturile fiind 
corecte și pașnice. Pe lângă elementul surpriză constituit de schimbarea situației de 
pe front, o explicație este și frustrarea și revolta resimțită de soldați și inoculată de 
comandamentul german față de fostul aliat de ieri, care peste noapte a devenit 
dușman. Cu toate acetea, nu peste tot în regiune, armata germană s-a comportat la 
fel, existând relatări din comune unde retragerea s-a făcut pașnic. La Brădet, spre 
exemplu, armata germană în retragere nu a produs alte stricăciuni decât tăierea 
cablurilor telefonice și a stâlpilor de susținere, în rest capela și casa parohială nu au 
avut nimic de suferit din partea armatei germane.400 

Acestea sunt unele dintre semnele pe care le-au lăsat în amintire trupele 
inamice în retragerea lor. Momentului retragerii acestora îi urmează apariţia 
trupelor eliberatoare, care în euforia victoriei s-au dedat la o serie de jafuri asupra 
populaţiei din oraşe şi sate. O relatare în acest sens, o face preotul Teodor 
Sămărtean din parohia Breţcu care povesteşte că: 

 
„În timpul evenimentelor, locuitorii s-au ascuns pe unde au putut, iar o parte 

dintre ei au trecut din nou peste munţi în România, cinci oameni au fost duşi de 
armata maghiară nici astăzi nu se ştie unde, majoritatea gospodăriilor au fost 
incendiate cu vădită intenţie de către armatele duşmănoase în retragerea lor. În ziua 
de 14 septembrie, înainte de a fi început Sfânta Liturghie, a intrat în biserică o 
femeie îmbrăcată în uniformă militară rusească însoţită de patru ofiţeri ruşi. 
Femeia s-a repezit la mine mi-a rupt stiharu în care eram îmbrăcat, fiecare bucată o 
trântea şi o arunca în mine, după care m-a scos afară din Biserica [...] matricolele 
parohiale împreună cu alte obiecte de valoare, au fost puse încă din timp într-o 
ladă, iar lada îngropată în pivniţă [...] soldaţii ruşi au săpat în pivniţă, crezând că 
vor găsi un butoi cu vin, şi au dat peste lada în care erau obiectele de valoare. 
Furioşi că n-au găsit vin, au distrus registrul morţilor din Poiana Sărată şi al 
parohei Breţcu, filă cu filă şi arse în pivniţă”.401  

 
Rapoartele privind starea de lucruri creată de retragerea armatelor arată 

acelaşi sentiment de furie manifestat împotriva populaţiei româneşti. În plus, prin 
prezenţa lor, trupele sovietice, socotite eliberatoare, şi-au manifestat repede 
calitatea de ocupant, pactizând cu cei care până de curând luptaseră împotriva lor. 
Situaţia era menită să semene neîncredere în rândul populaţiei româneşti, care 
                                                
399 Arhiva Mitropoliei Ortodoxe a Ardealului, Sibiu, Fond III /448 /1944, nenumerotat, f. 930, din 9 noiembrie 
1944 
400 Ibidem, nenumerotat, din 22 octombrie 1944 
401 Ibidem, nenumerotat, din 15 octombrie 1944 
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văzând protecţia comandantului sovietic în mai multe locuri, considera veridice 
zvonurile răspândite, potrivit cărora autorităţile româneşti în curând vor pleca din 
zonă. Tot în octombrie 1944, în localitatea Mărtineni, se raporta Legiunii de 
Jandarmi Sfântu Gheorghe că fostele autorităţi maghiare ale Preturii Târgu 
Secuiesc continuă a-şi menţine autoritatea în plasa respectivă, ajutate fiind de 
garnizoana locală rusă. Din cauză că ruşii sunt în strânsă legătură cu maghiarii, ce 
se dau drept comunişti. 

La Dobolii de Jos, conform raportului preotului Ilarie Plotogea, 
comportamentul inuman a venit din altă parte, total neașteptat: 

 
„Comuna noastră a fost ocupată pe 27 august de armata germană și pe 28 

august de trupele noastre. Aici a luat ființă frontul cu atacuri și contraatacuri, care 
au durat 14 zile, până când au sosit pandurii Diviziei Tudor Vladimirescu, cu multă 
artilerie, care i-au respins pe nemți până la Bixad. Trupe maghiare aici nu au fost, 
ci numai nemți, care s-au purtat destul de civilizat cu populația. În schimb 
Regimentul 30 Dorobanți Muscel din armata noastră, care au intrat întâi aici, au 
avut o atitudine dușmănoasă și revoltătoare față de întreaga populație civilă, 
amenințând-o cu împușcarea și dând foc caselor, șurilor, cerealelor care erau gata 
de treierat. […] M-am hotărât să rămân în parohie, dar după trei zile și trei nopți 
petrecute în pivnița casei, a trebuit să mă refugiez împreună cu familia la Hărman 
și apoi la Brașov. Am trecut prin momente de groază, fiind amenințat cu 
împușcarea de chiar  soldații noștri din Regimentul 30 Muscel, care au avut o 
purtare sălbatică față de întreaga populație de aici. Am fost prădat și jefuit de 
întreaga agoniseală de 36 de ani, am scăpat de la moarte de trei ori. Mi s-au luat 
calul și căruța tocmai de soldașii noștri când vroiam să-mi scot și să-mi pun la 
adăpost ceva din îmbrăcăminte. ”402 

 
Dacă din partea armatei germane comportamentul are o explicație în logica 

războiului, rămâne cu totul inexplicabil comportamentul armatei române, care în 
loc să protejeze populația civilă de distrugeri și de armatele dușmane, s-a dedat la 
fapte care nu se justifică prin  nimic. De unde rezultă și spaima și deziluzia 
populație române, care nu putea să vadă nimic bun nici în perioada care avea să 
vină.403  

Conform rapoartelor din parohii trimise de preoți, una din întrebările la care 
trebuiau să răspundă era legată de comportamentul minoritarilor față de populația 
românească după 23 august 1944. Situația se prezenta din acest punct de vedere în 
mod diferențiat, în funcție de preponderența populației maghiare din localitățile 
                                                
402 Ibidem, f. 458, octombrie-noiembrie 1944 
403 Interesantă este și percepția preoților români din zonă asupra comportamentului trupelor Diviziei „Tudor 
Vladimirescu”. În comuna Hăghig, spre exemplu, preotul Aurel Vițelariu notează că soldații „au avut o ținută 
demnă și au lăsat o impresie bună” (raportul din 25 septembrie 1944), în timp ce în comuna Iarăși, preotul 
raporta că „în 3 septembrie au intrat în sat ostașii voluntari „Tudor Vladimirescu”, au luat sub amenințare 4 
perechi de cai și căruțe cu oameni cu tot, 3 s-au întors, de un credincios nu se mai știe nimica până astăzi” (25 
septembrie 1944)  
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respective. Acolo unde populația maghiară era covârșitoare, aceasta s-a dedat la 
acte de violență și intimidare la adresa populației românești, așa cum s-a întâmplat 
la Odorhei. 

 
„Puținii români de aici au fost bruscați și adesea terorizați și întemnițați în 

special de intelectuali, căpeteniile secuilor, care intelectuali aproape toți s-au retras 
cu trupele ungurești. Secuilor conducători, fiindu-le frică de trupele române și 
sovietice, s-au refugiat, căci ei erau conștienți de isprăvile ce au făcut, cu 
demolarea bisericilor românești și pângărirea lor, precum și cu credincioșii noștri, 
schingiuiți și martirizați, forțându-i a abzice de limba și sfânta lor credință 
ortodoxă românească.”404 

 
Preotul Alexandru Petruț din Sfântu Gheorghe mărturisea într-un raport către 

Mitropolie: 
 
„Atitudine [ungurilor] a fost cât se poate de dușmănoasă față de cei câțiva 

români care eram cunoscuți în oraș. Atitudinea și-au arătat-o prin ținerea noastră la 
închisoare tot timpul [în timpul retragerii – nt. nst.], doi fruntași și eu. Unii dintre 
secui s-au purtat chiar complezent, care aveau de gând să rămână aici, iar ceilalți 
care se simțeau vinovați și trebuiau să plece, ne-ar fi înghițit într-o lingură de apă. 
Am fost prea puțini și ne-am ascuns care pe unde am putut din cale răzbunării lor. 
Doar eu am căzut jertfă.”405  

 
În toamna aceluiași an, preotul Petruț a fost împușcat în picior de un etnic 

maghiar, fiind cu greu salvat de un locuitor maghiar care l-a ridicat de jos și în 
mare secret l-a dus la spitalul orășenesc. Era o „răsplată” pentru zelul depus de 
preot în cei patru ani de ocupație, timp în care a fost și protopop, și preot, și 
clopotar, încercând să mențină pe cât se putea flacăra credinței în aceste locuri.406 
Se poate observa în același timp că nu toți maghiarii au avut atitudine dușmănoasă 
față de români, unii dintre ei chiar ajutând românii, cum este și în cazul de față. 

Atitudinea agresivă și violentă a unor minoritari maghiari față de români s-a 
manifestat în foarte multe localități, așa cum relatează și preotul de la Ozun, unde 
„populația românească a fost în tot timpul maltratată de minoritarii 
secui.”407(raportul către Mitropilie al preotului Victor Folea), sau preotul din 
Bățanii Mari („Atitudinea minoritarilor secui: ca întotdeauna, dușmănoasă”)408. 
Foarte multe biserici românești din această regiune au avut de suportat un nou val 
de distrugeri din partea minoritarilor după ce România a schimbat tabăra la 23 
august 1944, astfel la Boroșneul Mare, armata maghiară în retragere, ajutată de 
                                                
404 Arhiva Mitropoliei Ortodoxe a Ardealului, Sibiu, Fond III /448 /1944, nenumerotat, din 6 noiembrie 1944 
405 Ibidem, nenumerotat, din 7 noiembrie 1944 
406 ACDMNC, fond manuscrise, nenumerotat 
407 Arhiva Mitropoliei Ortodoxe a Ardealului, Sibiu, Fond III 448 1944, nenumerotat, 10 noiembrie 1944 
408 Ibidem, nenumerotat, din 5 noiembrie 1944 
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populația civilă maghiară, au devastat bisericile ortodoxă și greco-catolică din 
localitate.409 În același context al retragerii a fost bombardată cu tunurile și biserica 
din Belini: 

 
„În ultimul timp, când armatele române au început să-i alunge, au găsit de 

bine că, dacă altceva nu mai pot face, să dărâme biserica, aşa că, au tras cu tunul în 
ea. Patru lovituri în plin au căzut pe biserică, stricând parte din acoperiş, turnul din 
dreapta, cu acoperişul din faţă.”410 

 
 Acelaș val de opresiune a lovit și pe slujitorii altarelor, care au avut de făcut 

față la noi presiuni din partea localnicilor maghiari sau a armatelor în retragere. În 
acest sens, preotul din Bixad, Dumitru Trifan relata că „credincioşii săi, cei mai 
mulţi foşti ortodocşi români din motive uşor de înţeles, se tem să se pronunţe sau 
să se arate români”.411 

Pentru a ne putea face o imagine mai elocventă asupra comportamentului 
minoritarilor secui din zonă față de populația românească de aici, ar trebui să avem 
o comparație cu alte zone din Transilvania unde au conviețuit români cu alte 
minorități în aceleași împrejurări istorice, prilejuite de război. În protopopiatele 
Sighișoara412 și Mediaș413, spre exemplu, atitudinea minoritarilor  sași și secui a 
fost rezervată, populația românească neavând nimic de suferit. În acest context se 
poate trage concluzia că în zona așa-zis secuiască, comportamentul minoritarilor a 
fost mai agresiv cu românii, atât în timpul Dictatului cât și după 23 august 1944. 

În Transilvania de Nord-Vest s-au înfiinţat cu sprijinul P.N.Ţ. mai multe 
unităţi înarmate de voluntari care să ajute la preluarea administraţiei româneşti, la 
bunul mers al lucrurilor în spatele frontului şi la asigurarea liniştii. În zona 
judeţelor Trei Scaune-Odorhei-Ciuc a acţionat batalionul „Iuliu Maniu” condus de 
Gavrilă Olteanu, inginer din Reghin, dar cu solidă pregătire militară. Batalionul 
avea un efectiv de 630 de luptători şi a adus o contribuţie majoră la instalarea 
administraţie româneşti. Episodul de la Aita Seacă în care a fost implicat şi 
batalionul de mai sus a fost pe larg tratat de Petre Ţurlea în „Monumente ale unor 
criminali maghiari în România”, și în „Transilvania de Nord-Est 1944-1952”. 
Autorul arată şi cauzele pentru care aceste batalioane au fost desfiinţate, una dintre 
ele fiind opoziţia minorităţii maghiare care era prima ce-şi vedea interesele 
periclitate; în al doilea rând era vorba de opoziţia P.C.R., care, deşi iniţial era de 
acord cu înfiinţarea acestor batalioane, ulterior şi-a dat seama de pericolul electoral 

                                                
409 Ioan N. Ciolan, Transilvania prigonită de unguri, Casa de Editură Petru Maior, Târgu Mureş, 1997, p.58 
410 ACDMNC, Fond Protopopiatul Ortodox Român Sfântu Gheorghe, anul 1944, fila 37 
411 ACDMNC, Fond manuscrise, p. 23 
412 Ibidem, nenumerotat, raport al preotului Aurel Oprișiu din Retișul, protopopiatul Sighișoara, din 9 noiembrie 
1944. 
413 Ibidem, nenumerotat, raport al preotului Ilarion Păcurariu, din comuna Șeica Mare, 20 noiembrie 1944, 
protopopiatul Mediaș. 
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reprezentat de ele, datorită popularităţii de care se bucurau printre românii 
ardeleni.414  
       Situaţia este surprinsă  în documentele redactate în toamna anului 1944, în 
care se arăta că, atunci “când autorităţile româneşti au intrat în Ardealul de nord, 
maghiarii au speculat toate faptele românilor, punând în fruntea acestora abuzurile 
gărzilor lui Iuliu Maniu, şi datorită acestor cauze au reuşit din nou să obţină 
evacuarea Ardealului de nord de către autorităţile româneşti cu ajutorul ruşilor. În 
acest timp şi-au pus autorităţi şi pază ungurească speculând şi controlând elementul 
românesc în toate ocaziile. Indivizi şovinişti pregătiţi ţineau cuvântări asupra 
teritoriului Ardealului, susţinînd că va fi înglobat la Ungaria.”415   

Preotul T. Sânmărtean din Brețcu nota pe 14 ianuarie 1945: 
 

„Decepţionaţi şi îngrijoraţi de ziua de mâine, zilnic sunt întrebat de cei cu care 
mă întâlnesc, oare ce va fi cu noi, şi când revin autorităţile române. În chestiunile 
pe care le au cu autorităţile [existente], mă duc cu fiecare în parte ca să nu fie 
insultat”.416 

 

Anul 1945 - dar şi cei care vor veni - ca dată în timp, nu poate fi pentru 
românii din „secuime” o revenire la ceea ce a fost până în 1940, căci urmările celor 
patru ani au fost  puternice chiar şi numai dacă ar fi să luăm faptul declarării de 
român şi ortodox. Ucişi, bătuţi, deportaţi, fără case, fără locuri de muncă, trecuţi la 
confesiunile maghiare, cu imaginea bisericilor distruse, a preoţilor şi autorităţilor 
româneşti alungate, românii au ieşit  puternic marcaţi din cei patru ani de stăpânire 
maghiară. Dincolo de război, de rechiziţiile forţate,  de exod, sentimentele de frică 
şi spaimă şi-au pus amprenta şi s-au înrădăcinat cel mai puternic în sufletele 
românilor. Iar acest fapt venea ca urmare a oprimării din cei patru ani de ocupație, 
la care se adăugau și luni care au urmat după 23 august 1944. 

 

         „În toate cele trei judeţe „secuieşti” – Trei Scaune, Ciuc, Odorhei – au fost 
omorâţi în septembrie-octombrie 1944 foarte mulţi români, civili şi militari, în 
special de către populaţia civilă maghiară.”417   
 
 

REZUMAT 
 

Studiul tratează câteva aspecte privind situația românilor și a Bisericilor 
Ortodoxe și Greco-Catolică din Transilvania, imediat după23 august, precum și 
înrăutățirea situației românilor, deși se anulaseră de facto granițele Dictatului de la 
Viena. 
 
                                                
414 Petre Ţurlea – Transilvania de Nord-Est 1944-1952, Editura România pur şi simplu, Bucureşti, 2005, p. 61-
62 
415 DJAN Covasna, Fond Legiunea de Jandarmi Trei Scaune, 1945 Dosar 3, fila 94 
416 Arhiva Mitropoliei Ortodoxe a Ardealului, Sibiu, Fond III/448/1944, nenumerotat 
417 Petre Ţurlea – Transilvania de Nord-Est 1944-1952, Editura România pur şi simplu, Bucureşti, 2005, p.41 
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