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                                             PROGRAM 
              
  Zilele ,,Miron  Cristea”, ediţia a XIX-a, Topliţa, 17 – 20 iulie 2016 
 
duminică, 17 iulie: 
- Primirea şi cazarea invitaţiilor (până la ora 19,00); 
- Moment aniversar: Vasile Stancu – la 70 de ani (Ioan Lăcătuşu) ; Traian Duşa - la 80 de ani 
(Dimitrie Poptămaş), la hotel-restaurant ,,Mureş”; 
 
luni, 18 iulie: 

- Deschiderea fetivă a celei de a XIX-a ediţii a Zilelor Miron Cristea, în sala  
   de consiliu a Primăriei Topliţa – ora 9,00 
- Lansări şi prezentări de cărţi – ora 9,30 (Sala de consiliu a Primăriei); 
- Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice – ora 11,00 cu secţiunile: 
                        - Istorie – sala de consiliu; 
                        - Cultură şi civilizaţie – Biblioteca municipală                         
- Slujbă de pomenire la bustul Patriarhului – ora 16,00 
- Vernisarea expoziţiilor (artă plastică, documentară) – holul Casei de Cultură     
                – ora 17,00 
- Lansarea volumului aniversar Valer Dorneanu la 70 de ani – Casa de  
                 Cultură, ora 18,00 
- Moment muzical susţinut de: Vasile Iovu (Chişinău), la nai, şi Dorin  
      Gliga (Bucureşti), la oboi, ora 18,30 
 
 
marţi, 19 iulie: 
 
-  Vernisarea expoziţiilor de artă plastică şi documentară(Arh. Andreea Pop, Bucureşti; prof.    
     Traian Duşa, Târgu Mureş) – ora 9,00  
- Vizită documentară în comuna Bilbor – ora 11,00 – 18,00 
 
 
miercuri, 20 iulie: 
 - Participarea la Sfânta Liturghie prilejuită de sărbătoarea hramului Mănăstirii  
                  Sfântul Prorooc Ilie – ora 9,00 – 13,00 
- Încheierea manifestărilor (discuţii, propuneri, concluzii) – ora 15,00 
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           Lansări şi prezentări de cărţi: 
 
1.Liviu Boar–Anuarul Arhivelor Mureşene, serie nouă, nr.IV (VIII),Tg. Mureş, 2015 
2. Florin Bengean – Tradiţie, Cultură, Spiritualitate la Deda şi împrejurimi, vol.II,  
    Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2015; 
3. Dimitrie Poptămaş – Vasile Netea – Publicistica ( 5 vol.), Târgu Mureş, 2015; 
4. Vasile Stancu – Petre Ţurlea: Nicolae Iorga, Editura Enciclopedică, Bucureşti,2016;  
5. Nicolae Balint- Eroi mureşeni în Marele Război: un secol de la declanşarea  
     Primului Război Mondial; 
6. Bogdan Tofan – Etnie, confesiune şi comportanent electoral în judeţele Harghita,    
    Covasna şi Mureş, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca 2016; 
7. Ioan Lăcătuuşu -  Acta Carpatica nr.2/2015; 
                              - Almanahul Grai Românesc, 2016; 
                              - Profesioniştii noştri: Gelu Neamţu la 75 de ani; 
                              - Tărâm de vis – repere monografice de C-tin Aitean, Editura  
                                 Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2016; 
                              - Profesioniştii noştri: Doina Dobreanu la 65 de ani; 
8. Viorica Lazăr – Între noi, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2015; 
9. Ioan Dobreanu – Singuraticul(roman), Roman, 2016; 
10. Ilie Şandru – Ani de zbucium (roman), Ed.Vatra veche - 24, Târgu Mureş, 2016; 
11. Ligia-Dalila Ghinea – Aniversare, Editura Eurocarpatica, Sf.Gheorghe, 2016  
12.Vasile Şoimaru -,,Operaţiunea Română” din RSS Moldovenească în marea  
      teroare comunictă   1937-1938, Editura Serebia, Chişinău, 2014; 
                                - Dezmembrarea României. Anexarea de către URSS a Basarabiei, Nordului    
                                   Bucovinei şi Ţinutului Herţa – 1940, Ed. Serebia, 2015; 
                                - O istorie a Basarabiei, Chişinău, 2015, 
                                - Proiect: românii din jurul României, Chişinău, 2015 
13 . Lazăr Lădariu - Volumul Veghe, Editura Nico, Târgu-Mureş, 2016 
         -  Poeme cu ochi de iarbă nouă - versuri, Editura Nico, Târgu-Mureş, 2016 
14. Traian Duşa – Amintiri autentice. Volum aniversar(80 de ani). Proză. Editura Vatra veche-  
                                 22, Târgu Mureş, 2016. 
15. Nicolae Băciuţ, Întoarcerea lui Iioan Alexandru, antologie, Editura Vatra veche 2016 
                                 La taclale cu Dumnezeu, poeme, Editura Vatra veche, 2016 

* 
Prezentarea revistei Vatra veche, nr. 1-6 / 2016 
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           Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţfice: 
 
       I. Secţiunea Istorie: 
          
      Prof.univ.dr. Ion Agrigoroaiei – Iaşi: Războiul nostru pentru întregirea    
                   României. Semnificaţia unei angajări.           
      Prof. Nicolae Balint – Târgu Mureş: Aspecte referitoare la activitatea unor  
                   instanţe judecătoreşti mureşene în primii ani după Marea Unire din 1918. 
       Prof. dr. Liviu Boar, prof. Mariana Boar – Târgu Mureş: Topliţa la 1853. 
 Dr. Elena Chiaburu – Iaşi: Recvirarea clopotelor transilvane în Primul Război  
                   Mondial. 
          Prof. dr. Traian Chindea – Braşov: Despre viziunea antisemită a Patriarhului  
             Elie Miron Cristea în perioada în care a fost Prim-ministru al   
              României(1938-1939). 

   Prof.dr. Anton Coşa – Bacău: Concordatul dintre România şi Sfântul Scaun… 
    Ilie Frandăş – Reghin: Mănăstiri româneşti de pe Valea Superioară a  

            Mureşului, dispărute. 
         Dr. Ilie Manole - Mitropolitul primat Dr. Miron Cristea ... 
          Prof.univ.dr. Ion Giurcă – Bucureşti: Locul şi rolul reginei Maria în pregătirea   
            intrării României în Războiul de Întregire. 
         Dr. Ioan Lăcătuşu – Sfântu Gheorghe: Cercetări privind ctitorul bisericii  
            ortodoxe din Mărcuş-Covasna, Elisei Tăraş,alias Alecse Popescu. 

 Lazăr Lădariu - Târgu-Mureş,    Miron Cristea: O rugăciune-poem 
Dr. Vasile Lechinţan – Cluj-Napoca: Viaţa cotidiană a românilor din  

                Gheorgheni în perioada interbelică. 
        Dr. Marcin Marynovski – Krakovia(Polonia): Comunitatea oraşului polonez  
               Bochnia din a doua jumătate a sec.XIX. Legăturile cu ţinuturile româneşti. 
       Arh. Ioan-Eugen Man – Târgu Mureş: Din istoricul Primăriei din Topliţa. Demersuri  
               pentru construirea unui nou sediu, în perioada interbelică. 
       Dr. Silviu-Daniel Nicolae – Bucureşti: Planul demonstraţiilor iredentiste  
              maghiare organizate în Transilvania de Liga Revizionistă din Budapesta la  
              20 august 1929. 
     Dr. Virgil Pană – Târgu Mureş: Românii din Topliţa pe fronturile Primului      
        Război Mondial. 
     Prof. Vilică Munteanu – Bacău: Însemnări pe vechi cărţi bisericeşti despre  
               fenomene naturale. 
     Prof.univ.dr. Alexandru Porţeanu – Bucureşti: Un secol de la începutul luptei  
        armate pentru eliberarea Transilvaniei şi a Banatului. Consideraţii  
        introductive. 
    Conf. univ. dr. Gavriil Preda – Ploieşti: Poziţia puterilor din Antanta privind  
       condiţiile intrării României în Primul Război Mondial. 
    Dr. Alin Spânu – Bucureşti: Vasile Stoica, victima serviciilor de informaţii  
       austro-ungare(1914). 
    Prof. univ. dr. Ioan Sabău Pop – Târgu Mureş: Problematica istorică şi juridică a  
       restiurii averilor bisericeşti din Transilvania, după anul 1990. 
    Prof. Vasile Stancu–Sfântu Gheorghe: Nicolae Iorga şi Războiul de (Re)întregire. 
    Prof. Ilie Şandru – Topliţa: Dr.Elie Miron Cristea, patrarhul reîntregirii spirituale  
         a neamului românesc 
    Conf.univ.dr. Ştefan Vodă – Constanţa: Consecinţele ocupaţiei străine în  
          Dobrogea în timpul Primului Război Mondial 
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              II. Secţiunea Cultură şi Civilizaţie: 

 
Nicolae Băciuţ – Târgu Mureş: Eminescu: Cernăuţi Blaj, 1866 – un drum iniţiatic-150. 

     Dr. Gheorghe Bejan – Bacău: Asociaţia romano.catolicilor din Moldova… 
      Dr. Florin Bengean – Reghin: Miron Cristea şi conferinţele învăţătoreşti de la    

           Deda din anul 1906. 
           Prof. Pamfil Bilţiu, prof. Maria Bilţiu – Baia Mare: Contribuţii la cercetarea  
           unor aspecte de etnologie juridică în Maramure 
          Prof.dr. Nicolae Bucur – Miercurea Ciuc: Etnologul Nicolae Dunăre –  
           prestigios cercetător al regiunilor noastre geografice. 
          Pr.dr. Petru Cătineanu – Topliţa: Viaţa socială a Bisericii 
          Prof. Alexandru Ciubîcă – Târgu Mureş: Perioda școlarității și ucenicia juridică ale lui       
             Alexandru Papiu - Ilarian 
          Dr. Adrian Deheleanu – Timişoara: Revista timişoreană de cultură ,,Orizont”  
            în 1964. O istorie 
          Prof. Lazăr Lădariu - Târgu-Mureș: Miron Cristea: O rugăciune - poem 
          Prof. Ligia-Dalila Ghinea – Sfântu Gheorghe: Poezia primăverii, poezia iubirii 
          Prof.dr. Viorica Lazăr – Topliţa: Destinul literaturii române…    
         Dr. Dorel Marc , Livia Marc– Târgu Mureş: Plutăritul pe Mureş. Legislaţie, cutume,  
           practici şi obiceiuri(sec.XVIII-XX). 
         Pr. Ioan Morar – Gherla: O mică poveste despre un mare Om 

   Prof. Vilică Munteanu – Bacău: Însemnări pe vechi cărţi bisericeşti despre  
               fenomene naturale. 
         Pr.drd. Laurenţiu-Gabriel Panciu – Mirecurea Ciuc: Aspecte ale vieţii socio-eclesiale în  
               perioada interbelică, în judeţele Covasna şi Harghita  
         Prof. Dimitrie Poptămaş – Târgu Mureş: Traian Duşa, cronicar al timpului său 
         Prof. drd. Violeta Rus – Braşov: Particularităţile fonetice ale graiului din zona  
          geografică a Topliţei. 
        Col(r) Dumitru Stavarache – Bucure Aurel Pavel Bănuţ(1881-1970).  
               Documente inedite din fondul de manuscrise al Bibliotecii Naţioale a  
               României. Corespondenţa. 
       Prof. Ilie Şandru – Topliţa: O familie de iobagi români ridicată în rândul        
          nobilimii transilvănene.  
      Vasile Şoimaru – Chişinău: Românii din România şi din afara României 
       Prof. Ioan Torpan – Reghin: Dr. Eugen Nicoară comemorat de reghineni la 30 de  
          ani de la trecerea în eternitate. 
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ELIE MIRON CRISTEA ŞI CONFERINŢELE ÎNVĂŢĂTOREŞTI DE LA 
DEDA, DIN ANUL 1906 

 
                                                               Prof. Dr. Florin Bengean-Reghin 

 
          Deda, frumoasa aşezare de la poalele Călimanilor şi de pe malul drept al Mureşului, se 
distinge ca fiind cea mai importantă comunitate de pe Valea Mureşului Superior, acest ţinut 
mirific şi binecuvântat de Dumnezeu cu atâtea frumuseţi. Deda este aşezată acolo unde Mureşul, 
după ce iese din defileu, prinde curaj spre curgerea lui mai departe, ducând cu el frumuseţea 
locurilor şi a oamenilor pe care îi întâlneşte în cale. Este zona în care măreţii Călimani 
supraveghează, de la semeţia înălţimii lor, văzduhurile înconjurătoare şi povestesc parcă despre 
faptele minunate ale celor de dinaintea noastră.   
          Localitatea Deda este foarte veche, cu adânci rădăcini înfipte în istoria poporului român şi, 
implicit, în istoria Văii Mureşului Superior. Însă localitatea Deda este atestată documentar destul 
de târziu, apărând menţionată pentru prima dată în anul 1393. Astfel, localitatea Deda, pentru 
prima dată apare menţionată ca localitate de sine stătătoare în lucrarea lui Coriolan Suciu, lucrare 
intitulată Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania, volumul I, apărut la Bucureşti, în 
anul 1967, la pagina 195.  
          Comuna Deda face parte integrantă din istoria zbuciumată a poporului român. La toate 
evenimentele istoriei au participat şi oameni din comuna Deda. Astfel, mulţi au căzut la datorie 
în cele două războaie mondiale. Când s-a realizat Marea Unire de la Alba Iulia, s-a hotărât să 
plece o delegaţie şi de la Deda. Astfel, la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia a fost prezentă o 
delegaţie din Deda, având în frunte pe Vancu Ioan, un om cu aprins spirit românesc, şi pe 
învăţătorul Ioan Borşianu. 
           Deda reprezintă locul unde s-au născut o serie de mari personalităţi ale culturii şi 
spiritualităţii româneşti: marele istoric şi cărturar Vasile Netea, care a lăsat posterităţii o operă 
impresionantă, atât prin dimensiunile sale, cât şi prin valoarea greu de egalat, prin diversitatea 
temelor abordate precum şi prin stilul original; Teodor Ceontea, profesor la Preparandia din 
Arad, mare intelectual al Transilvaniei; Andrei Ghidiu, protopop al Caransebeşului, figură 
emblematică a spiritualităţii transilvănene, precum şi alte personalităţi îşi au obârşia pe aceste 
meleaguri frumoase şi binecuvântate.  
          Se cuvine să amintim aici şi de învăţământul românesc care s-a desfăşurat de-a lungul 
timpului în Deda. La Deda, din timpuri îndepărtate a existat şcoală nu numai pentru copiii din 
Deda, ci şi pentru cei din satele din jur. Menţionăm faptul că şi-au desfăşurat activitatea la Deda, 
o serie de iluştrii dascăli, care au participat la ridicarea nivelului cultural al comunei Deda şi a 
zonei Mureşului Superior. Astăzi, liceul din Deda poartă numele marelui cărturar şi, în acelaşi 
timp, fiu al satului Deda, Vasile Netea. Liceul reprezintă şi azi centrul cultural al Văii Mureşului 
Superior, aici studiind tineri atât din comuna Deda cât şi din localităţile învecinate, venind copii 
de la distanţe destul de mari.  
          De asemenea, viaţa spirituală a românilor din Deda a fost şi este una impresionantă, iar 
Biserica lor le-a fost pavăză şi ocrotire de-a lungul istoriei atât de încercate. Cu ajutorul lui 
Dumnezeu, s-a zidit Sfânta biserică din comuna Deda, cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” 
între anii 1906-1907, sub păstorirea preotului paroh Leon Popescu. La terminarea construcţiei, 
biserica a fost sfinţită de mitropolitul Ioan Meţianu de la Sibiu, împreună cu protopopul 
Galaction Şagău şi numeroşi preoţi invitaţi, în faţa unei asistenţe numeroase de enoriaşi. Din 
documentele păstrate, reiese că actuala biserică din Deda a succedat unei alte biserici din lemn, 
dar în altă zonă a comunei, construită în anul 1841, sub preotul paroh Teodor Matei, care până în 
1922 a funcţionat împreună cu satul Bistra Mureş, formând o singură parohie.  Biserica existentă 
este construcţie monumentală cu aspect de catedrală, construită în stil bizantin în formă de cruce, 
temelia şi pereţii sunt din piatră şi cărămidă, iar acoperişul este din tablă. În decursul anilor, 
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actuala biserică a mai suportat renovări, îmbunătăţiri, lucrări de pictură etc. De-a lungul timpului, 
au slujit la Deda, o serie de preoţi vrednici, harnici, buni păstori de suflete. 
        Prin personalităţile de marcă pe care le-a dat de-a lungul timpului, precum şi prin istoria, 
cultura, tradiţia şi spiritualitatea sa, Deda reprezintă un punct de reper pentru spaţiul 
transilvănean, o vatră pentru întreg neamul românesc. Deda este acel loc binecuvântat, un loc 
unde se îmbină armonios frumuseţea locurilor, cu hărnicia şi bunătatea oamenilor, atât a celor 
din trecut cât şi a celor de azi. Deda reprezintă acea vatră a românismului, a creştinismului curat 
şi sănătos, a respectului, a dragostei şi a legăturii indestructibile care trebuie să existe între toţi 
cei care simt româneşte şi a căror inimă vibrează intens pentru sfântul nostru neam românesc.  
        Pentru semnatarul acestor rânduri, Deda reprezintă raiul copilăriei, bucuria tinereţii, locul 
împlinirilor, nostalgia amintirilor, visele curate, gândurile aşezate, bucuria întruchipată în sfântul 
cuvânt „acasă”.  
        Râul Mureş, în curgerea sa firească, va spune, pe unde se duce, multe poveşti frumoase, 
poveşti cu oameni frumoşi, harnici, cinstiţi, cu dragoste faţă de Dumnezeu, de semeni, de 
locurile natale, iubitori de frumos şi de tot ce înseamnă tradiţie, istorie, cultură şi intensă 
spiritualitate românească. Râul Mureş va duce cu el dorurile dedenilor, gândurile lor aşezate şi 
pline de bucurie sufletească, şi va spune tuturor că la poalele Călimanilor sunt oameni de toată 
nădejdea, buni români şi buni creştini.     
         Elie Miron Cristea a fost reiniţiatorul Conferinţelor învăţătoreşti şi sufletul lor. 
Mitropolitul Miron Romanul era foarte bătrân, iar el era secretar al Mitropoliei, tânăr, plin de 
idei şi de idealuri, bun organizator, tenace, vizionar lucid şi îndrăzneţ, un adevărat strateg în 
lupta pentru afirmarea românilor, pentru progresul lor prin cultură, pentru eliberarea de 
complexele seculare de inferioritate faţă de naţiunile care se socoteau mai dotate în domeniul 
tehnicii, al industriei şi al comerţului, în politică şi în cultură. El va continua această luptă şi 
după ce va ajunge episcop la Caransebeş unde, de pildă, va da îndrumări şcolilor să folosească 
metoda intuitivă, şi să se facă analize şi discuţii în legătură cu aceasta la Conferinţele 
învăţătoreşti. Mai dăduse un „Circular” cu privire la organizarea de cursuri de vară pentru 
învăţători, în care preocuparea principală era metodica predării matematicii, a ştiinţelor naturale, 
a desenului,  cântărilor,  a  creaţiunii  sociale  mai  noi,   a  pedagogiei  etc. 
           La 9/22 mai 1906 Dr. Elie Miron Cristea, în calitate de comisar consistorial însărcinat cu 
prezidarea Conferinţelor învăţătoreşti din protopopiatele Reghin şi Oşorheiu, raportează că s-a 
ţinut conferinţa în localitatea Deda, şi depune documentele. Nu e lipsit de interes să aflăm cu ce 
anume se ocupau aceste Conferinţe, ce idei vehiculau, pe ce cădeau accentele, şi ce programe se 
puneau la cale, atât pentru propăşirea în general a naţiunii române de sub ocupaţie, cât şi pentru 
cultivarea conştiinţei româneşti, şi îndrumarea învăţământului românesc pe aceste căi. Din 
protocolul păstrat în arhiva Mitropoliei, se poate deduce că aceste Conferinţe erau adevărate 
sărbători pentru localitatea în care se ţineau. Se făcea slujbă la biserică, procesiune până la 
şcoală, masă la preot, pentru preoţii-învăţători, şi la învăţător, pentru învăţătorii laici. Dimineaţa 
se ascultau câteva referate cu teme dinainte fixate de Consistoriul arhidiecezan, urmate de 
discuţii, iar după-amiază, la şcoală, în faţa elevilor, se făceau lecţii aplicative urmate de critici şi 
discuţii. 
          În Deda întâmplarea a fost că tocmai se terminase de zidit o şcoală nouă care a şi fost 
sfinţită cu acest prilej şi, totodată, s-a pus piatra fundamentală pentru zidirea unei noi biserici. La 
slujbă, în aer liber, comisarul consistorial Elie Miron Cristea „în limbajul dulce şi curat al 
poporului, a ţinut o vorbire care a avut un efect ce mintea omenească nu-l poate cuprinde”, 
scrie autorul Protocolului. După scris, autorul Protocolului ar putea fi George Crăciun, care 
semnează la urmă ca „notar”, împreună cu Constantin Brătean, George Ciontea şi Ioan Borşianu. 
Autorul Protocolului mai remarcă interesul deosebit al ascultătorilor locali şi pentru faptul că au 
rar ocazia să aibă în mijlocul lor „domni dintre mai marii Bisericii lor”. Aceştia sunt atât de rari, 
încât sunt „ca nişte corbi albi”! Nota poate fi o constatare îndatoritoare, dar şi o fină ironie 
imputatoare. Elie Miron Cristea a deschis şedinţa printr-o cuvântare despre poezia lui Octavian 
Goga şi Ioan Ciocârlan, se vede, apreciat la vremea aceea şi apropiat lui Octavian Goga, pentru 
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dragostea faţă de ţărani şi viaţa de la ţară. S-a ales apoi un birou cu doi notari (secretari de 
şedinţă, însărcinaţi cu „purtarea agendelor scripturistice”) şi un birou. Din protopopiatul 
Reghinului — protopop Galaction Sagău — au fost prezenţi 16 învăţători şi 5 absenţi, iar din 
protopopiatul Oşorheiului, 7 prezenţi şi 2 absenţi. După cum se vede, numărul nu era prea mare. 
          Prima temă din cele fixate de Centrul eparhial a fost: „Prin ce mijloace poate îndupleca 
învăţătorul mai uşor poporul, ca să-şi trimită copiii bucuros şi regulat la şcoală”. Au tratat-o 
învăţătorul I. Borşianu in extenso, iar Grigore Ciontea a adus completări. La dosar nu există 
cuvântarea, dar din Protocol se pot deduce motivele care împiedicau o bună frecvenţă: neştiinţa 
şi indiferentismul părinţilor faţă de şcoală; ura personală faţă de învăţător; lipsa de manuale şi 
sărăcia. Comisarul consistorial a sintetizat discuţiile, rezumând metodele ce urmau a fi folosite 
pentru îndreptarea situaţiei, la două: „calea cea mai bună de a atrage copilul la şcoală este 
iubirea pe care o are învăţătorul faţă de şcoală. De mare lipsă sînt la poporul nostru şi 
examenele şcolare, căci trebuie făcute în un mod sărbătoresc”. 
         A doua temă, tratată în continuare, tot dintre cele indicate de la Centru, a fost: 
„Organizarea şcoalelor economice de repetiţie cu indicarea mijloacelor pentru susţinerea lor”. 
A prezentat-o învăţătorul Ioan Paicu. Există la dosar. E o prelegere bine lucrată, atât de bine 
încât, potrivit Protocolului, unii au socotit-o a fi avut „un stil prea înalt, aşa încît poporul care a 
luat parte la această şedinţă, ba chiar mulţi dintre învăţători, n-au înţeles-o”. Aflăm din aceasta 
că la Conferinţe lua parte şi publicul local, deci ele se transformau în manifestări culturale cu o 
arie mai largă de influenţă decât numărul învăţătorilor participanţi, ceea ce era desigur mai mult 
decât foarte bine. Discuţiile au infirmat însă părerea că prelegerea ar fi fost prea savantă, şi ea a 
fost reţinută în anexele Protocolului, aducându-se mulţumiri speciale învăţătorului Ioan Paicu. 
          „Şcoalele economice de repetiţie” erau, în concepţia lui Ioan Paicu, cursuri teoretice şi 
practice de agricultură. El critica vehement modul rudimentar de exploatare a pământului de 
către români şi propunea, am zice, o nouă revoluţie agrară. El vedea cauza expatrierii spre 
America a multor transilvăneni, tocmai în proasta gospodărire a pământului, care nu dădea 
românilor mijloacele necesare traiului. „Luînd băţul pribegiei, românul e silit a-şi câştiga pâinea 
cea de toate zilele pe ţărmuri străine”, deşi nu o face cu inima împăcată, constată Ioan Paicu. 
Iată ce spune Paicu despre agricultura vremii din Transilvania: „Pentru ţăranul român, unica şi 
principala sursă de avuţie e agricultura. Deci ar trebui ca economul nostru să fie cel mai 
priceput şi mai sistematic în această meserie. Dar — durere — în cele mai multe cazuri se ade-
vereşte contrariul. Afară de mici excepţiuni, ţăranul român şi azi cultivă pământul cum a apucat 
din moşi strămoşi. El nici acuma nu ştie ce vor să zică cultivarea pământului în mod raţional şi 
cu unelte economice moderne. Şi astfel degeaba — credincios blestemului de la creaţiune — 
munceşte din zori şi până în noapte cu faţa îndreptată spre pământ; căci totuşi ţarina lui 
produce mai mult ciulini şi pălămidă decât recoltă bună, holda lui e mai bogată în neghină, 
cucuruzul în alte goaze, decît în sămînţă curată; vita lui e tot mai pipernicită şi prin urmare mai 
fără preţ; casa lui e tot mai lipsită şi masa tot mai fără mălai şi, în fine, el tot de la „stăpînul — 
sas”, sau de la „jupânul” trebuie să împrumute strictul necesar pentru trai. Pivniţa femeii 
române e tot lipsită de legume, deşi din pământul gras al grădinilor lor cresc brusturii şi susaiul 
cât pălanurile. Ea însă tot de la tîrg trebuie să-şi cumpere ceapa, varza, morcovul, usturoiul, 
ardeiul, salata, pătrunjelul, crastavetele  ş. a.” 
          Toate acestea — zice Paicu — „reclamă o acţiune reformatoare de la temelii”. Ea n-ar 
putea fi realizată altfel, decât prin organizarea „Şcoalelor economice de repetiţie”. În privinţa 
aceasta Paicu are idei complete, găsind soluţii şi propunând măsuri practice. Se vede că era un 
om foarte instruit, şi un foarte bun român. Ca să-şi introducă necesitatea înfiinţării acestor 
„şcoale”, porneşte de la idealurile revoluţiei franceze şi cele ale revoluţiei româneşti de la 1848. 
Dacă revoluţiei franceze, burgheze — cum zice el — îi recunoaşte idealuri sociale şi politice, 
„doborîrea unei întocmiri sociale şi înlocuirea prin alta”, el arată că românii au luptat în plus şi 
„pentru redeşteptarea naţională”.                                                                                                 
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         În concluzie putem spune că toate aceste conferinţe – precum şi cele de la Deda –, erau 
extrem de folositoare, îşi atingeau obiectivele propuse, erau un prilej potrivit de întâlnire şi 
comunicare între învăţători.  

   
* 

Elie Miron Cristea and The Educator’s Conferences from Deda(1906) 
Keywords: Conferences, teachers, Elie Miron Cristea, Deda, clergy, personalities, culture, 
spirituality, schools, debates, themes and objectives. 
 
        Deda, the beautiful settlement at the foot of the Calimani Mountains and on the right bank 
of the Mures River, stands out as the most important community of this valley (The Valley of the 
Upper Mures),  a beautiful land blessed by God with many beauties. 
       Deda is a very old settlement with deep roots in the Romanian history. It is actually part of 
the tumultuous history of the Romanian people. Deda is the place where great personalities of 
the Romanian culture and spirituality were born. Elie Miron Cristea was not only the person who 
restarted the Educator’s Conferences but he was also their soul. Within these Conferences, held 
at Deda in 1906, extremely important and interesting themes were discussed, followed by 
analyses and catching discussions. These Conferences were real holidays for this community. 
We can say that these lectures from Deda were extremely helpful, they achieved their goals and 
were a suitable occasion for the teachers to meet and communicate.  
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VIAŢA SOCIALĂ A BISERICII 
      

                                                          Pr. dr. Petru Cătinean - Topliţa 
 

„Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este.” (Mt. 5, 48) 
 
 Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Ioan Gură de Aur sunt unii din cei mai mari 
reformatori sociali ai vremii în care au trăit. Sfântul Ioan Gură de Aur, prin structurile 
filantropice inițiate și conduse de el asigura întreținerea a peste 7000 de persoane cu risc social 
ridicat (văduve, orfani, străini, bolnavi, prizonieri) iar Sfântul Vasile cel Mare a pus la bază un 
plan social sistematic, organizând spitale, orfelinate, școli, ateliere.1 
 Această atitudine definește spiritualitatea ortodoxă chiar dacă scopul principal al Bisericii 
nu este cel social. Valoarea oricărei persoane umane, ca purtătoare a chipului lui Dumnezeu, stă 
deasupra tuturor intereselor sociale sau economice. Biserica a căutat și caută mereu desăvârșirea 
credinciosului, pregătirea lui pentru veșnicie (Mt. 5, 48) acesta fiind rolul primordial, iar 
implicarea socială vine ca o consecință a aplicării virtuților veșnice în concretul vieții de zi cu zi.  
 De aceea, înainte de a vorbi despre structurile și programele sociale concrete și actuale 
ale Bisericii Ortodoxe Române (BOR) trebuie să dezvăluim puțin din doctrina socială a Bisericii. 
Trebuie menționat încă de la început că întreaga filantropie creștină se face în numele lui Iisus 
Hristos, care este „Calea, Adevărul și Viața” (In. 14, 6). Hristos face parte integrantă din această 
lume și de aceea Biserica trebuie să dea mărturie despre iubirea lui Dumnezeu față de lume în 
Iisus Hristos. Întregul organism social al Bisericii are ca motivație iubirea de semeni și de 
Dumnezeu. Cea mai mare și cea dintâi poruncă este legea iubirii: iubește-l pe Dumnezeu și pe 
aproapele ca pe tine însuți (Mt. 22, 37-40). 
 Sfântul Ioan Colov, unul dintre cei mai mari din pustia Scetică, a zis: “Este imposibil să 
construieşti o casă începând de la acoperiş, ci trebuie să începi construcţia cu fundaţia şi să o 
ridici până la acoperiş”. Când a fost întrebat ce înseamnă fundaţia a răspuns: “Fundaţiile sunt 
aproapele nostru: pe el trebuie să-l câştigăm, să începem cu el. Pe el sunt întemeiate toate 
poruncile lui Hristos”. Sfântul Marcu Ascetul a zis: “Nu te poţi mântui altfel decât prin aproapele 
tău”. 
 Iubirea este astfel „fertilizatorul” dimensiunii sociale a Bisericii, este condiția 
indispensabilă a demersului social. Filantropia Bisericii nu este astfel o simplă formă de suplinire 
a eșecului altor forme de organizare a asistenței sociale. 
 Așadar, Biserica este o comunitate care nu are un model lumesc ci, este întemeiată după 
un alt tip de comunitate: după comunitatea veșnică a Sfintei Treimi.2 Sfânta Treime este modelul 
sau icoana relațiilor dintre membrii unei comunități creștine. În Ioan 17, 20-21, Hristos în 
rugăciunea din grădina Ghețimani, îi cheamă la El pe oamenii credincioși ca să trăiască în 
comunitatea iubirii și unității, după modelul iubirii și a unității persoanelor Sfintei Treimi. 
 Ca urmare a acestei învățături creștinătatea îndeamnă la o viață de colaborare și 
solidarizare integrându-se în același trup al lui Hristos, care este Biserica. Integrarea în trupul lui 
Hristos este o premisă a mântuirii, fiindcă nimeni nu se mântuiește individual. În Matei 25, 31-
46 ni se subliniază foarte limpede că suntem judecați pentru felul în care am trăit cu aproapele 
nostru, ca și chip al lui Hristos: „întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie 
Mi-aţi făcut.” (Mt. 25, 40). Astfel, partea socială a Bisericii este reglementată de însăși relația cu 
Dumnezeu.  Iubindu-l pe aproapele îl iubim pe Dumnezeu și invers. 
 Ca o primă concluzie trebuie să menționăm că modul de viață socială al Bisericii  nu este 
altul decât efortul dinamic al prelungirii și creșterii iubirii față de Dumnezeu dezvoltată în relația 
cu semenii. Această relație nu poate fi decât una personală, voluntară și responsabilă. Spre acest 
tip de viață comunitară cheamă și invită Biserica în orice epocă s-ar afla. 

                                                
1 Anastasios Yannoulatos, Ortodoxia și problemele lumii contemporane, editura Bizantină, București, 2003, p. 199. 
2 Gheorghios D. Metallinos, Parohia, Hristos în mijlocul nostru, editura Deisis, Sibiu, 2004, p.45 
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 În această parte a studiului nostru vrem să amintim câteva date concrete în ceea ce 
privește aspectul social din cadrul BOR.  
Trebuie să menționăm că anul 2016 găsește BOR ca fiind rețeaua instituțională cu cea mai mare 
extindere din România. De asemenea, și în diaspora românească, este instituția cea mai bine 
organizată și reprezentată. Este de la sine înțeles că nu s-ar fi putut ajunge la aceste realități fără 
aportul statului român. Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al 
cultelor prin art. 7, alin. 1 se legiferează următoarea stare de fapt: „Statul român recunoaşte 
cultelor rolul spiritual, educaţional, social-caritabil, cultural şi de parteneriat  social, precum şi 
statutul lor de factori ai păcii sociale.” 
 Plecând de la acest text constituțional putem spune că BOR se bucură de sprijinul statului 
pentru înlesnirea, inclusiv, a asistenței religioase dar și a parteneriatelor sociale. Trebuie 
menționat, în acest context, că au fost organizate birouri de asistență socială la nivelul patriarhiei, 
eparhiilor, protopopiatelor și al parohiilor.  
Biroul de presă al Patriarhiei Române menționa în februarie 2016 cu ocazia evaluării activității 
BOR pe anul 2015 de către Adunarea  Național Bisericească următoarele: „În eparhiile Bisericii 
Ortodoxe Române funcţionează în prezent 766 de instituţii şi servicii sociale, dintre care: 150 
cantine sociale şi brutării, 52 instituţii medicale şi farmacii, 97 centre de zi pentru copii, 54 
centre educaţionale, 16 centre de zi pentru vârstnici, 50 centre rezidenţiale pentru vârstnici, 25 
centre comunitare, 37 centre de tip familial, 40 grădiniţe sociale şi after-school, 14 locuinţe 
protejate, 78 centre de informare, consiliere şi resurse, 2 instituţii de învăţământ pentru adulţi, 16 
centre de urgenţă (pentru persoane fără adăpost, victime ale violenţei domestice şi ale traficului 
de persoane), 9 campusuri de tabără şi alte 126 de instituţii sociale cu specific diferit.”3 
 Tot din cadrul aceluiași act aflăm că la nivelul eparhiilor Patriarhiei Române se află în 
derulare 489 de proiecte şi programe sociale, dintre care 326 finanţate din fonduri proprii, 41 cu 
finanţare publică, 35 cu finanţare externă şi 87 cu finanţare mixtă. 
În anul 2015 au beneficiat de asistenţă socială de specialitate 31.498 copii din așezămintele 
sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, dar mai ales din familii sărace şi fără posibilităţi de 
întreţinere sau cu părinţi aflaţi la muncă în străinătate, 3.707 persoane cu dizabilităţi (deficienţe 
de vorbire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane 
infectate cu HIV/SIDA etc.), peste 21.010 persoane vârstnice din aşezămintele de protecţie 
socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni singuri, 
nedeplasabili, abandonaţi de familie şi cu grave probleme de sănătate, 23.934 şomeri, adulți în 
dificultate, victime ale traficului de persoane, victime ale violenței familiale, deţinuţi eliberaţi, 
victime ale calamităților naturale şi aproximativ 8.387 persoane din alte categorii sociale 
defavorizate. 
 Vorbind de același an eparhiile Patriarhiei Române, prin birourile social-filantropice, au 
acordat ajutoare financiare directe în valoare de 11.605.048 lei şi ajutoare materiale în valoare 
estimată de 22.912.063 lei. 
 În ansamblu, pentru susţinerea întregii activităţi de asistență socială și filantropică şi 
pentru sprijinirea sinistraților, în anul 2015, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit aproape 
123 milioane lei. Așadar aria implicării sociale a Bisericii nu este deloc neglijabilă. Mai mult 
decât atât, situaţia statistică prezentată şi sumele cheltuite nu includ activitățile social-
filantropice şi educaţional-culturale desfăşurate permanent de parohiile şi mănăstirile Patriarhiei 
Române din ţară şi străinătate. 
Toate aceste cifre concrete arată că BOR este de departe cel mai important factor social în 
România. Oricât ar fi însă de benefică implicarea în construcția de adăposturi și așezăminte 
sociale nu este însă de ajuns. Societatea civilă trebuie conștientizată de responsabilitatea 
acțiunilor ei. Pentru o societate și o comunitate mai bună este absolută nevoie de normalizarea 

                                                
3 http://patriarhia.ro/adunarea-nationala-bisericeasca-a-evaluat-activitatea-bisericii-ortodoxe-romane-din-anul-2015-
si-a-aprobat-proiectele-pentru-anul-2016-8665.html 
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relațiilor dintre membrii acesteia bazată pe iubirea creștină. Iubirea este modul concret de a trăi 
viața într-o societate.  
 Asistăm neputincioși la degradarea acestui mod de a trăi viața în raport cu ceilalți. 
Individualismul post-modern se impune din ce în ce mai mult în societatea contemporană. 
Numărul tot mai mare de copii și bătrâni abandonați fac ca cererile de intrare în azile și în centre 
de plasament să fie din ce în ce mai numeroase. Această stare de fapt este un semnal de alarmă în 
ceea ce privește profunda criză morală a acestei societăți. Cu alte cuvinte, dincolo de furnizarea 
și extinderea de servicii sociale dedicată special persoanelor aflate în situație de risc trebuie 
promovată adevărata „politică socială” care implică toți membrii comunității la responsabilitate 
care nu este alta decât doctrina morală a Bisericii. 
 

* 
 

This study is about the social life of the Church in general and the Romanian Orthodox 
Church, especially. I tried first to show that the social doctrine of the Orthodox Church itself 
emerges from its moral teachings based on christian love. Secondly, we brought evidence of the 
Romanian Orthodox Church regarding its involvement in the social field. Finally we have shown 
that the true "social policy" is one that involves action and responsibility of all members of the 
community and this can only be the christian morality. 
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DESPRE VIZIUNEA ANTISEMITA A PATRIARHULUI MIRON ELIE 
CRISTEA DIN PERIOADA ÎN CARE A FOST 

PRIM-MINISTRU AL ROMÂNIEI 
 

                                           Dr. Traian Chindea – Miercurea Ciuc 
 

1. SCURTE REFERIRI LA ASCENSIUNEA LUI MIRON CRISTEA PÂNĂ LA ÎNALTA 
DEMNITATE DE PRIM PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE ŞI PRIM-

MINISTRU AL ROMÂNIEI 
 

Miron Cristea s-a născut pe 18 iulie 1868, la Topliţa, în actualul judeţ Harghita. A studiat 
la Institutul Teologic-pedagogic din Sibiu şi la Facultatea de litere şi filosofie a Universităţii din 
Budapesta. A fost hirotonit diacon celib în 1900, hirotesit arhidiacon în 1901, s-a călugărit în 
anul 1902 când a luat numele Miron. Patriarhul Miron şi-a legat numele în primul rând de 
Episcopia Caransebeşului, unde a păstorit vreme de 20 de ani. Din 1920 a fost Mitropolit primat 
până în anul 1925, iar în perioada 1925-1939 Patriarh al României.  

A fost pentru o vreme şi membru al Regenţei, în perioada 1927-1930, iar în ultimii doi 
ani ai vieţii 1938-1939 prim ministru al Guvernului României. 

1El este şi cel care a pus bazele „Institutului Biblic”. În vremea păstoririi sale s-a 
construit Palatul Patriarhal, Reşedinţa Patriarhală din apropierea Catedralei şi s-a restaurat în 
întregime Catedrala Patriarhală. Şi-a legat numele de reprezentanţa românească de la Ierusalim 
unde a şi fost în vizită în 1927.  

Primul Patriarh al Bisericii noastre a marcat şi cultura românească. La 7 iunie 1919 el 
devenea membru de onoare al Academiei Române2. Printre realizările de ordin cultural a 
Patriarhului Miron Cristea, se numără şi teza sa de doctorat închinată lui Eminescu, lucrare 
tipărită mai întâi în limba maghiară şi tradusă apoi în româneşte de Mitropolitul Antonie 
Plămădeală3. 

 
2. SCURTE REFERIRI LA SITUAŢIA DIN ROMÂNIA ANILOR 1938-1939 ŞI LA 

ACTIVITATEA DE PRIM-MINISTRU A LUI MIRON CRISTEA 
 
Începând cu 11 februarie a anului 1938 şi până în momentul mutării sale în rândul 

drepţilor la 6 martie 1939 Înalt Prea Sfinţia Sa Dr. Miron Cristea, alături de înalta demnitate de 
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (1925-1939), a îndeplinit şi funcţia de şef al Guvernului 
României, (1938-1939) fiind numit în această funcţie politică de Regele Carol al II-lea.4 

Patriarhul dr. Miron Cristea a fost chemat în înalta funcţie de Preşedinte al Consiliului de 
Miniştri pentru a rezolva o problemă gravă din sânul societăţii româneşti. În fapt, era vorba de 
avântul luat de mişcarea legionară care propunea un model de societate totalitară, radical diferit 
de vechile rânduieli democratice, şi alierea României cu Germania nazistă şi Italia fascistă. 

Abil, Carol al II-lea dorea să arate că poate să adune alături toate spiritele luminate ale 
României şi să le pună să lucreze pentru binele naţiunii. Prin urmare, Patriarhul Miron Cristea nu 
a fost singurul care a intrat în joc. În acele vremuri, înalţii prelaţi ai diferitelor culte religioase din 
România erau oameni de stat şi făceau politică, exprimându-şi în mod deschis preferinţele pentru 
un partid sau altul.  

                                                
1 Nicolae C. Nicolescu, Şefii de stat şi de guvern ai României (1859 - 2003), Editura Meronia, Bucureşti, 2003, pag. 
304-306; 
2 Stelian Neagoe, Oameni politici români, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2007, pag. 487-489;  
3 Mitropolitul Antonie Plămădeală a descoperit, tradus şi a publicat teza de doctorat la începutul anilor 80; 
4 Patriarhul României dr. Miron Cristea a condus trei guverne: Guvernul Miron Cristea 1 în perioada 11.02.-
29.03.1938, Guvernul Miron Cristea 2 în perioada 30.03.1938-31.01.1939 şi Guvernul Miron Cristea 3, în perioada 
01.02.-06.03.1939. vezi wikipedia.org; 
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În fapt Carol al II-ea s-a folosit de patriarh pentru a-şi asigura puterea, una antilegionară, 
dar de culoare fascistă asemănătoare.5 În acelaşi nenorocit an 1938, Corneliu Zelea Codreanu, 
şeful Gărzii de Fier, i-a atacat pe politicienii care-l susţineau pe Carol al II-lea, inclusiv pe 
premierul Miron Cristea şi pe Nicolae Iorga. Drept urmare, Codreanu a fost condamnat şi apoi 
împuşcat pentru că ar fi încercat să scape din arest. 

În februarie 1938 Miron Cristea a crezut cu sinceritate că poate să ajute la detensionarea 
conflictelor din rândurile societăţii româneşti, fără să-şi dea seama iniţial că este de fapt utilizat 
fără scrupule de Rege, pentru ca acesta să-şi consolideze autoritatea personală.  

Unele ziare ale vremii au criticat implicarea politică a Patriarhului, acuzându-l că 
încearcă să joace rolul lui Rasputin, în camarila Palatului. Ca urmare, ziarele au fost confiscate 
de poliţie, iar birourile redacţiilor au fost vandalizate de huligani. Profesorul Nae Ionescu l-a 
criticat de asemenea, în presa vremii pe Patriarh, care a reacţionat comandându-i iconarului 
Belizarie să picteze un anumit diavol de pe pereţii Catedralei Patriarhiei, cu faţa filosofului Nae 
Ionescu6. 

După cum se arată în numeroase mărturii ale vremii, adevăratul conducător al guvernului 
era vicepreşedintele Armand Călinescu, devotat întrutotul Regelui. Acesta, împreună cu fidelii 
săi, au acţionat în plan politic urmărind tactica “dezbină şi stăpâneşte” pentru potenţarea puterii 
personale, pacificarea României însemnând de fapt supunerea ei în faţa Regelui. Astfel, în 
acelaşi timp se urmărea combaterea adepţilor mişcării legionare, uneori cu mijloace brutale, care 
mergeau până la cruzime, aşa cum s-a arătat mai înainte, dar şi continuarea aplicării măsurilor de 
revizuire a cetăţeniei, iniţiată de vechiul guvern Goga7-Cuza8, care afectau o mare parte din 
locuitorii evrei ai ţării, asta pentru a satisface pe moment dorinţele curentului antisemit din 
România.  

Patriarhul şi-a dat seama în cele din urmă de capcana în care a intrat, iar acest lucru l-a 
făcut să sufere enorm şi a trăit cu dilema dacă să iasă sau nu din această situaţie delicată.  

Sub pretextul că între anii 1918 și 1924 s-ar fi infiltrat în România evrei din fostele 
imperii Austro-Ungaria și Rusia, guvernul precedent, prezidat de Octavian Goga, carea s-a 
menţinut la putere doar 44 de zile, încălcând prevederile Constituției și obligațiile internaționale 
asumate de România, a publicat la 21 ianuarie 1938 Decretul-lege nr. 169 privind revizuirea 
cetățeniei, în virtutea căruia evreii cetățeni români erau constrânși să-și dovedească cu acte 
dreptul la cetățenie, în conformitate cu Legea din 25 februarie 1924, în termen de 40 de zile de la 
afișarea listelor în comune și orașe.  

În baza acestui Decret-lege a fost revizuită situația a 617.396 de evrei, dintre care 
392.172 (63,50%) și-au păstrat cetățenia română, iar 225.222 (36,50%) și-au pierdut-o. Evreii cu 
cetățenia pierdută au primit certificate de identitate valabile pe un an, cu posibilitatea de 
prelungire și au fost considerați “străini fără pașaport,” supuși regimului juridic ca atare.  

Decretul-lege anula în fapt catăţenia acordată evreilor după începerea Primului Război 
Mondial. El cerea publicarea listelor de cetăţenie, a tuturor evreilor indifferent cât de mare ar fi 
fost perioada de rezidenţă a familiilor lor şi trimiterea documentelor împreună cu materialele 
auxiliare specificate. Evreii care nu au îndeplinit cerinţele sau ale căror documente erau 

                                                
5 Revista  de analiză şi opinie creştină – Semnele timpului, articolul „În căutarea genei politice româneşti”, autor 
Florin Lăiu; 
6 Revista  de analiză şi opinie creştină – Semnele timpului, articolul „În căutarea genei politice româneşti”, autor 
Florin Lăiu; vorbeşte de Ziarul Epoca din 1938; 
7 Octavian Goga (1881-1938) mare poet naţionalist, reputat avocat al alipirii Transilvaniei sale native la Statul 
Român, la sfârşitul Primuli Război Mondial, în 1916 fost Ministru al Educaţiei Publice în coaliţia guvernamentală 
formată din Partidul Naţional cu Partidul Ţărănesc, condusă de Alexandru Vaida Voevod. Mai apoi a intrat în 
Partidul Poporului condus de generalul Alexandru Averescu şi a ajuns ministru adjunct la Ministerul de Interne şi 
apoi ministru în timpul guvernelor Averescu (1920-1921 şi 1926-1927; 
8 Alexandru C. Cuza (1857-1944) profesor de economie politică şi finanţe la Universitatea din Iaşi, fost ministru 
fără portofoliu, fiul său Gheorghe Cuza fiind ministru al muncii ,după ce în 28.12.1937, Partidul Naţional Creştin  a 
început să guverneze oficial; 



 21 

insuficiente, au fost declaraţi străini, pierzându-şi drepturile politice şi posibilitatea de a profesa 
riscând chiar deportarea.9  

Acest Decret-lege a avut un impact dramatic asupra evreilor români, mulţi pierzându-şi 
locurile de muncă. Unii evrei din zonele rurale s-au văzut deposedaţi de mijloacele lor de 
existenţă şi au fost nevoiţi să se mute la oraşe şi să-şi lase în urmă proprietăţile imobiliare. 
Consecinţele au fost dezastruoase şi pentru ţară, pentru că evreii au declarat boicot economic, şi-
au retras depozitele din bănci, şi-au vândut activele, ori au organizat greva taxelor şi impozitelor. 
Un val de intelectuali și industriași români de sorginte evreiască a părăsit România, economia și 
cultura română fiind lezate, iar intelectuali de frunte au protestat vehement.  

Evreii din afara Romăniei au ripostat şi ei, au adus la cunoştinţa guvernelor ţărilor în care 
trăiau şi la cunoştinţa Ligii Naţiunilor Unite, situaţia confraţilor lor din România. Franţa şi Marea 
Britanie şi-au exprimat nemulţumirea faţă de guvernul român, Franţa chiar afirmând că nu se va 
mai achita de obligaţiile alianţei cu România, care se refereau la garanţia frontierelor, asistenţa în 
pregătirea militară şi credite pentru armament. Marea Britanie a amânat, pe o perioadă 
nedeterminată, vizita regelui Carol al II-lea, ce fusese stabilită pentru data de 21 martie 1938 şi a 
solicitat prin ministrul său de la Bucureşti, Reginard Hoare, îndepărtarea imediată de la putere a 
guvernului Goga-Cuza. În acelaşi timp Italia şi Germania şi-au retras sprijinul faţă de guvernul 
român.10 

În aceste împrejurări Regele Carol, pe data de 10.02.1938, l-a convocat la Palat pe primul 
ministru Goga şi i-a cerut demisia, apoi în 10.02.1938 a declarat invaliditatea Constituţiei, pe 
15.02.1938 a scos în afara legii partidele politice, iar pe 20.02.1938 a promulgat noua Constituţie 
şi a instalat dictatura regală. 

Aceasta a fost prima dintr-o serie de legi descriminatorii, adoptate în cadrul unei politici 
de purificare etnică, prin care statul român își abandona cetățenii de origine evreiască, privându-i 
de cele mai elementare drepturi civice. Minoritatea evreiască, lăsată la bunul plac al unor 
funcționari publici regionali a început să se expatrieze. 

Sub guvernul Goga-Cuza, România a devenit cea de-a doua ţară europeană, după 
Germania, care a introdus o jenantă legislaţie discriminându-i pe evrei.  

 
3. DESPRE VIZIUNEA ANTISEMITĂ A PATRIARHULUI MIRON CRISTEA DIN 
PERIOADA 1938-1939 CÂND ÎNDEPLINEA FUNCŢIA DE PRIM MINISTRU AL 

ROMÂNIEI 
 
Ca premier, Miron Cristea a frânat oarecum violenţa antisemită declanşată de guvernarea 

Goga-Cuza11, dar a păstrat intactă legislaţia antievreiască introdusă de aceştia. 
Chiar dacă guvernul lui Miron Cristea a pus capăt violenţei antisemite dezlănţuite de 

guvernul precedent Goga - Cuza, legislaţia antisemită nu a fost modificată, iar ideologia fascistă 
a continuat. S-au pus restricţii asupra libertăţilor fundamentale, s-a instituit cenzura, dictatura 
militară, s-a declarat starea de asediu şi pedeapsa cu moartea.  

Deși, dacă ar fi vrut, ar fi putut să abroge aceast Decret-lege, prim-ministrul Miron 
Cristea a fost cel care a aplicat-o, conform propriei sale viziuni antisemite, militând pentru 
alungarea evreilor din România…Unele cercuri ale comunităţii evreieşti l-au condamnat pentru că 
nu a luat o poziţie clară în ceea ce priveşte legea cetăţeniei, deşi Patriarhul, de-a lungul întregii 
sale vieţi, a făcut parte din acele elite liberale, neantisemite, ale societăţii româneşti. 

Miron Cristea a avut şi unele tentative lăudabile de neutralitate în politica externă. 
susţinând la un moment dat: “nici cu nemţii, nici cu ruşii; să fim noi înşine, aliaţi mai degrabă 
cu Anglia şi Franţa şi cu oricine doreşte neutralitate”. 

                                                
9 Lya Benjamin – Evreii din România  între anii 1940-1944 Vol. I, Legislaţia antievreiască, Editira Hasefer, 
Bucureşti, pag. 25-32; 
10 Documents on Foreign Policy, 1918-1945 (DGFP), seria D (Washington, Prezidentiale, 1 ianuarie 1938; 
11 O. Goga şi A.C.Cuza au fost în mod clar produsul regimului politic tradiţional stabilit la jumătatea sec. al XIX-lea 
şi moştenit de România Mare după Primul Război Mondial; 
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Fără îndoială, Miron Cristea a fost un mare militant cultural-politic român, unionist, un 
lider ortodox activ, implicat în interesele Bisericii, dar ca om politic, ca prim-ministru, în ultima 
parte a vieţii sale a avut o atitudine ce a trădat viziunea sa antisemită. 

Patriarhul Miron Cristea nu a luat niciodată atitudine împotriva antisemitismului, 
dimpotrivă, el i-a demonizat pe evrei12 şi s-a pronunţat pentru îndepărtarea lor din România. 

Antisemitismul primului ministru Miron Cristea rezultă din mai multe împrejurări în care 
s-a manifestat fără echivoc în acest sens. Astfel: 

1. În 1937, în publicaţia Apărarea Naţională, scria: „Îţi vine să plângi de milă bietului 
popor român, căruia evreul îi stoarce şi măduva din oase. A nu reacţiona împotriva evreilor, 
înseamnă a ne duce de vii la pieire….A ne apăra este o datorie naţională şi patriotică, iar nu 
„anti-Semitism”….[A]veţi destule calităţi şi posibilităţi, ca să vă căutaţi şi găsiţi şi câştigaţi 
undeva un loc, un pământ, o ţară, o patrie încă nelocuită de alţii….Trăiţi, ajutaţi-vă, apăraţi-vă, 
şi exploataţi-vă unii pe alţii; dar nu pe noi şi pe alte popoare, cărora cu rafinaţiile etnice şi 
talmudice le duceţi şi acaparaţi tot belşugul„.13 

2. La 18 august 1937 a publicat o declaraţie care chema naţia română să „lupte împotriva 
paraziţilor evrei,” care au răspândit „epidemia corupţiei” în toată ţara, susţinând că românii au 
„o datorie naţională, patriotică” de a se proteja împotriva evreilor afirmând în revista Times: 
„Datoria unui creştin este să se iubească mai întâi pe sine şi să se asigure că nevoile lui sunt 
satisfăcute. Numai după aceea poate el să-şi ajute aproapele. (…) De ce nu ne-am descotorosi 
de aceşti paraziţi [evrei] care sug sânge de român creştin? Este logic şi sfânt să reacţionăm 
împotriva lor”14. 

Iniţial, Patriarhul fusese tolerant faţă de evrei, ba chiar protestase în 1928, când nişte 
studenţi români au atacat şi profanat sinagogi, amintindu-le acestora Regula de aur a 
Mântuitorului („Faceţi altora ceea ce aţi dori să vă facă ei” – Luca 6:31).15 În numai câţiva ani 
de botez politic, Patriarhul a reinterpretat Regula de aur  

3. La 13.02.1938, Patriarhul Miron Cristea, primul ministru al Dictaturii Regale, a 
declarat o poziţie care nu putea fi încurajatoare pentru evrei. El stabilea următoarele scopuri: 
“…Repararea nedreptăţilor istorice pe toate tărâmurile faţă de elementul românesc dominant, 
fără acte de nedreptate faţă de vechile minorităţi conlocuitoare răsfirate de veaccuri în graniţele 
României de astăzi printre românii de baştină. Reexaminarea încetăţenirilor de după război şi 
anularea tuturor celor făcute în mod fraudulos şi în paguba intereselor vitale ale 
românilor…această reeexaminare…va îngădui o viaţă economică mai largă a elementului 
românesc. Organizarea plecării din ţară a elementelor străine care - de curând aşezate în ţară - 
vatămă şi slăbesc caracterul nostru etnic românesc. România va coopera …cu alte state care au 
prisos de populaţie evreiască , ajutând-o săşi găsească patria”. 

4.Tot în 1938, în timpul unei întâlniri cu ambasadorul german Wilhelm Fabricius, Miron 
Cristea a lăudat politica antisemită a Germaniei naziste şi şi-a arătat sprijinul pentru susţinerea ei 
în România. Ambasadorul britanic scria într-un raport trimis la Londra, că „nimic nu-l determină 
[pe patriarh] să vorbească despre altceva, decât despre problema evreiască.”16 

Înăşi Biserica Ortodoxă Română avea puternice tendinţe antisemite, atât în rândurile 
ierarhiei superioare cât şi în cele ale clerului local. De exemplu, în 1938, Alexandru Răzmeriţă, 

                                                
12 Revista  de analiză şi opinie creştină – Semnele timpului, articolul „În căutarea genei politice româneşti”, autor 
Florin Lăiu; 
13 Apărarea naţională din 24.08.1937; Această publicaţie a fost înfiinţată de A.C. Cuza şi N.C. Paulescu în 1922; 
14 Revista Times din 1938 şi Gazeta de Bistriţa din 27.08.2010 – Moneda B.N.R. cu chipul patriarhului Miron 
Cristea contestată aprig de organizaţiile evreieşti – autor Liana Mureşan; 
15 Curentul din 19.08.1937 şi Revista  de analiză şi opinie creştină – Semnele timpului, articolul „În căutarea genei 
politice româneşti”, autor Florin Lăiu; 
16 Revista  de analiză şi opinie creştină – Semnele timpului, articolul „În căutarea genei politice româneşti”, autor 
Florin Lăiu; 



 23 

preot român ortodox a descris un plan de eliminare totală din oraşe şi deportarea lor în lagăre de 
muncă forţată la ţară. Încercarea de a fugi din lagăre urmând să fie pedepsită cu executarea17. 

 
4. DESPRE CONTROVERSELE ŞI PROTESTELE ÎMPOTRIVA EMISIUNII 

NUMISMATICE - MONEDA DE ARGINT CU CHIPUL LUI MIRON CRISTEA - A BĂNCII 
NAŢIONALE ROMÂNE DIN ANUL 2010. 

 
Viziunea antisemită a Patriarhului Miron Cristea din ultima parte a vieţii sale mai ales din 

perioada cât a fost prim ministru al Dictaturii Regale a Regelui Carol al II-ea, reistalat la putere 
în 1930, nu a fost iertată, ori uitată nici după 81 de ani de la trecerea sa în nefiinţă. 

În luna iulie 2010, Banca Naţională a României a emis o monedă de argint care poartă 
chipul lui Miron Cristea, primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (din 1925), senator, 
regent (1927) şi prim-ministru (din 1838), membru al Academiei Române. Dezbaterile s-au 
născut imediat. Această monedă este prima din seria completă a patriarhilor ortodocși din 
România. 

Emisiunea numismatică emisă de B.N.R. în 2010, cuprinde şase monede de argint care 
aveau ca simboluri: Catedrala Patriarhala, Icoana Sfintei Treimi, Palatul Patriarhal (clădire 
simbol pentru istoria României, locul unde s-a desăvârşit Unirea de la 1859), Stema Patriarhiei şi 
toţi Patriarhii – întâistătători ai Bisericii Ortodoxe Române trecuţi în veşnicie: Miron Cristea, 
Nicodim Munteanu, Justinian Marina, Iustin Moisescu şi Teoctist Arăpaşu. 

Simbolurile alese pentru această emisiune sunt legate intrinsec şi determinant de istoria 
instituţiei fundamentale a societăţii româneşti – Biserica Ortoxoxă Română -  instituţie care a 
avut un rol esenţial în definirea şi dezvoltarea identităţii naţionale şi culturale a României.  

Dacă este să ne referim numai la Patriarhii României, este un fapt îndeobşte cunoscut şi 
recunoscut că aceştia au avut un rol crucial în dezvoltarea Bisericii Ortodoxe Române, fiind 
personalităţi marcante care au ilustrat istoria Bisericii şi istoria României. 

Emisiunea numismatică a avut loc în 2010, întrucât în acel an s-au împlinit 125 de ani de 
la dobândirea oficială a autocefaliei B.O.R. şi 85 ani de când a fost ridicată la rangul de 
Patriarhie. Banca Naţională a României, într-o iniţiativă neutră şi echidistantă, în acord cu 
prevederile legale, a emis setul de cinci monede de argint în scop strict numismatic, în onoarea 
Patriarhilor istorici ai B.O.R. pentru a scoate în evidenţă rolul major pe care aceştia l-au avut în 
promovarea unităţii naţionale şi a culturii creştine în vremuri grele. 

Moneda de argint cu chipul Patriarhului Miron Cristea a provocat imediat controverse şi 
proteste, printre care amintim: 

1.Profesorul dr. Radu Ioanid – directorul Programului Internaţional de Arhive de la 
Centrul pentru Studii Avansate în domeniul Holocaustului, de pe lângă Muzeul Memorial al 
Holocaustului din SUA s-a declarat „șocat de onorarea oficială a memoriei lui Miron Cristea, 
figură istorică compromisă definitiv de eticheta antisemită (...) spunând: „Decizia Băncii 
Naționale a României de a onora memoria controversatului patriarh Miron Cristea, este ... 
insensibilă, insultătoare, inacceptabilă, dezonorantă”18. Radu Ioanid – a susţinut că B.N.R. a 
ignorat faptul că fostul om politic (şi religios pe deasupra) a avut un rol nefast, hotărând 
retragerea cetăţeniei şi deportarea a 225.000 de evrei (cam 37% din populaţia evreiască a 
României interbelice). La 29 iulie 2010, domnul Ioanid i-a adresat domnului Isărescu şi 
Associated Press o scrisoare prin care cerea ca B.N.R. să retragă moneda. Evreii români s-au 
alăturat acestui protest susţinând că: “Măsurile antisemite ale lui Miron Cristea urmăreau să 
asigure drepturi entice predominante românilor”19. 

                                                
17 Alexandru Răzmeriţă – Cum să ne apărăm de evrei – un plan de eliminare totală, Tipografia Minerva, Turnu 
Severin, 1938, pag. 65-69; 
18 Gazeta de Bistriţa din 27.08.2010 – Moneda B.N.R. cu chipul patriarhului Miron Cristea contestată aprig de 
organizaţiile evreieşti – autor Liana Mureşan; 
19 Revista  de analiză şi opinie creştină – Semnele timpului, articolul „În căutarea genei politice româneşti”, autor 
Florin Lăiu; 
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2.Reacției oficialului american i-a urmat cererea formală adresată B.N.R. de Institutul 
Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, prin care organizația 
solicita retragerea de pe piață a monedei de argint care-l înfățișează pe Patriarhul Miron 
Cristea.20 

3.Istoricul Adrian Cioflâncă, director de departament în cadrul Institutului de Investigare 
a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a declarat că în condițiile în care 
decizia Băncii Centrale are implicații asupra politicii memoriale a statului român, intrând „pe 
domeniile atât de delicate și controversate ale memoriei și istoriei regimurilor dictatoriale din 
România”, instituția patronată de Mugur Isărescu ar fi putut cere expertiza specialiștilor21.  

4.Camera de Comerţ Româno-Americană a reacţionat extrem de dur în faţa deciziei 
Băncii Naţionale de a-l include pe primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române într-o emisiune 
monetară comemorativă, cerând “distrugerea imediată” a monedelor. C.C.R.A. a subliniat 
apăsat: “războiul infam purtat de Miron Cristea împotriva evreilor români” şi a susţinut că: “şi 
Hitler a construit Autobahn-ul (sistemul de autostrăzi din Germania), dar ce naţiune civilizată 
ar decide să-i onoreze memoria pentru asta? Tonul de final este şi mai dur: “Miron Cristea este 
o ruşine pentru România, mai ales dacă îl comparăm cu episcopul Kiril din Plovdiv, 
contemporanul său care a ameninţat că se va aşeza pe şine pentru a opri trenurile destinate 
deportării evreilor. Românii merită mai mult de la Banca Naţională”22. 

5.Muzeul Holcaustului din Statele Unite a criticat de asemenea decizia Băncii Naţionale a 
României de a nu retrage moneda comemorativă ce-l infăţişează pe Patriarhul Miron Cristea, 
despre care afirmă că a avut vederi antisemite şi a militat pentru alungarea evreilor din 
Romania,23 

6.Muzeul din Washington DC a precizat într-un comunicat că:“perioada în care Miron 
Cristea a fost premier al României, între 1938 si 1939, a marcat inceputul unei campanii 
sistematice a persecuţiei antisemite de către Guvernele române care i-au urmat, ce a avut ca 
rezultat devastarea comunitaţii evreilor din România în timpul Holocaustului”.24 Directorul 
muzeului, Sara Bloomfield, a declarat ca decizia B.N.R. de a nu retrage moneda este 
„nechibzuita, indiferenţa faţă de memoria victimelor şi incompatibilă cu progresul extraordinar 
pe care România l-a facut pentrui a-şi recunoaşte trecutul” 

7.Fostul ambasador al S.U.A., Mark Gitentein a luat şi el poziţie susţinând    printr-un 
comunicat primit din partea misiunii diplomatice a S.U.A.: „sunt foarte dezamăgit de hotărârea 
Băncii Naţionale a României de a emite moneda comemorativă ce-l înfăţişează pe patriarhul 
Miron Cristea”25. Fostul ambasador a mai susţinut că: “Actiunile patriarhului Cristea din 
perioada în care a îndeplinit funcţia de prim-ministru, mai exact rolul avut în retragerea 
cetăţeniei unui număr de peste 225.000 de evrei români, nu pot fi ignorate. Ele contrazic 
devotamentul său religios declarat şi trebuie analizate alături de contribuţiile sale pozitive la 
istoria României în calitate de patriarh”26 Diplomatul american a mai reamintit faptul că: 
„multe organizaţii din România şi din Statele Unite ale Americii şi-au exprimat deja 
dezaprobarea faţă de emiterea monedei.”  

                                                
20 Revista  de analiză şi opinie creştină – Semnele timpului, articolul „În căutarea genei politice româneşti”, autor 
Florin Lăiu; 
21 www.dw.com/ro/miron-cristea-şi-antisemitismul-romnesc/a-5920639, autor Petre M. Iancu; 
22 Gazeta de Bistriţa din 27.08.2010 – Moneda B.N.R. cu chipul patriarhului Miron Cristea contestată aprig de 
organizaţiile evreieşti – autor Liana Mureşan şi https://saccsiv wordpress.com./category/patriarhul-miron –cristea 
din 21.08.2010; 
23 www.evz.ro/miron-cristea este-o-ruşine-pentru-românia-moneda-trebuie-distrusă....; 
24 Revista  de analiză şi opinie creştină – Semnele timpului, articolul „În căutarea genei politice româneşti”, autor 
Florin Lăiu;  
25Revista  de analiză şi opinie creştină – Semnele timpului, articolul „În căutarea genei politice româneşti”, autor 
Florin Lăiu; 
26 Gazeta de Bistriţa din 27.08.2010 – Moneda B.N.R. cu chipul patriarhului Miron Cristea contestată aprig de 
organizaţiile evreieşti – autor Liana Mureşan; 
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8.Robert Schwartz, reprezentantul evreilor români din Cluj, s-a mirat de onorurile pe care 
B.N.R. le-a adus Patriarhului Miron Cristea, şi a întrebat: “cum de a trecut prin filtru 
neobservată imaginea completă a lui Miron Cristea şi de ce nu o cinstesc românii, mai degrabă, 
pe Regina Maria, contemporană cu Miron Cristea, o adevărată doamnă, care a făcut atât de 
mult pentru evrei?” continuând: “Cristea este deja destul de onorat, are un muzeu memorial la 
Topliţa şi anual este celebrat în ziua naşterii sale (Zilele Miron Cristea). Nu ar fi nevoie de mai 
mult, pentru a rămâne în limitele decenţei.? Şi ale omeniei.?”27 

9.Cotidianul berlinez Taz a publicat şi el un amplu articol pe tema instigărilor antisemite 
pe care le-a prilejuit iniţiativa neinspirată a B.N.R. de a scoate o monedă cu efigia lui Miron 
Cristea care n-a rămas neobservată în Occident în care se susţinea că: “Plasarea profilului 
fostului premier şi patriarh Miron Cristea pe o monedă de argint a adus grave şi evidente 
prejudicii imaginii externe a României contemporane”. 

La protestele împotriva emisiunii numismatice - Moneda de argint cu chipul Patriarhului 
Miron Cristea - din 2010, Banca Naţională a României a luat atitudine şi a răspuns următoarele: 

Includerea lui Miron Cristea în această emisiune nu este şi nu poate fi legată de scurta sa 
activitate ca prim-ministru al României, ci se integrează firesc în suita Patriarhilor Bisericii 
Ortodoxe Române, adăugând că: „emisiunile numismatice ale B.N.R. nu doresc să rănească 
sentimentele niciunei comunitaţi, să aducă atingere intereselor vreunor grupuri sau să transmită 
mesaje xenofobe, rasiste sau antisemite”. 

Banca Naţională Română a mai arătat că moneda a fost emisă la solicitarea expresă a 
Patriarhiei Române, pentru a marca dubla celebrare a celei de-a 125-a aniversări a autocefaliei 
Bisericii Ortodoxe Române şi respectiv a împlinirii a 85 de ani de la infiinţarea Patriarhiei 
Romane şi că, pentru celebrarea acestor evenimente, a fost realizată o dublă emisiune 
numismatică în care au fost cuprinse o monedă de aur şi cinci monede de argint, reprezentând 
simboluri ale Bisericii Ortodoxe Române. 

Banca Naţională Română a mai afirmat că simbolurile de pe cele şase monede emise 
reprezintă: Catedrala Patriarhală, Icoana Sfintei Treimi, Palatul Patriarhal, Stema Patriarhiei şi 
toţi Patriarhii – intâistătăori ai Bisericii Ortodoxe Române trecuţi în veşnicie: Miron Cristea, 
Nicodim Munteanu, Justinian Marina, Iustin Moisescu şi Teoctist Arăpaşu adăugând că: 
„Simbolurile alese pentru această emisiune dedicată dublei aniversări a Bisericii Ortodoxe 
Române sunt legate intrinsec şi determinant de istoria acestei instituţii fundamentale a societăţii 
româneşti, instituţie care a avut un rol esenţial în definirea şi dezvoltarea identitâţii naţionale şi 
culturale a României. Includerea lui Miron Cristea în această emisiune nu este şi nu poate fi 
legată de scurta sa activitate ca prim-ministru al României, ci se integrează firesc în suita 
patriarhilor Bisericii Ortodoxe Romane”, mai adăugand că: “iniţiativa băncii centrale este 
neutră şi echidistantă”, şi subliniind că: “rolul major pe care patriarhii l-au avut în promovarea 
unităţii naţionale şi a culturii creştine în vremuri grele”. 

În concluzie, Banca Centrală a României a precizat că a dorit: “să evidenţieze lumina din 
activitatea patriarhilor României, nu să-i judece post-mortem pentru reale sau presupuse 
umbre" şi că din această perspectivă nu există nici un motiv temeinic pentru retragerea monedei 
de argint cu chipul patriarhului Miron Cristea. 

Biserica Ortodoxă Română a luat şi ea poziţie faţă de controversele şi protestele 
împotriva emisiunii numismatice formate din monedele de argint susţinând următoarele aspecte: 

Simbolurile alese pentru emisiunea dedicată dublei aniversări a Bisericii Ortodoxe 
Române sunt legate intrinsec şi determinant de istoria acestei institutii fundamentale a societăţii 
românesti, instituţie care a avut un rol esential în definirea şi dezvoltarea identitaţii naţionale şi 
culturale a României. Includerea lui Miron Cristea în această emisiune nu este şi nu poate fi 

                                                
27 Revista  de analiză şi opinie creştină – Semnele timpului, articolul „În căutarea genei politice româneşti”, autor 
Florin Lăiu; 
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legată de scurta sa activitate28 ca prim-ministru al României, ci se integrează firesc în suita 
patriarhilor Bisericii Ortodoxe Române. 

Biserica Ortodoxă Română a mai susţinut că acţiunea de contestare a monedei a fost 
nejustificată, pentru că emisiunea monetară evidenţiază lumina, nu umbrele din activitatea lui 
Miron Cristea. 

Biserica Ortodoxă Română a considerat, că nu are nicio răspundere pentru faptul că acele 
vremuri au fost atât de grele pentru români, susţinând că: “oamenii sunt oameni, au şi umbre, nu 
doar lumini, iar noi comemorăm luminile; umbrele au trecut la cele veşnice; legea nu poate 
judeca un patriarh în funcţie, iar după moarte este indecent să judecăm” 29 şi că: “o logică de 
felul acesta însă poate duce la concluzia greșită că, dacă apărarea unităţii naţionale şi a culturii 
creştine cere sacrificii, patrioţii nu trebuie să se împiedice de nişte minorităţi neortodoxe şi 
neromâneşti sau de drepturile individului. În esență, o asemenea gândire reînvie principiul 
fundamental al tuturor caiafelor: Mai bine sacrificăm individul (acesta), decât naţia”30.  

Biserica Ortodoxă Română a mai răspuns la proteste în sensul că: „unele” dintre 
acuzaţiile aduse la adresa patriarhilor istorici români „au fost deja respinse de către istorici bine 
documentaţi, iar altele rămân doar simple speculaţii şi acuzaţii nefondate, abordări mai 
degrabă ideologice, decât ştiinţifice31.”şi a recunoscut că: “politica istorică a Bisericii Ortodoxe 
Române faţă de minorităţi a avut însă și ea accente ideologice; nu e un secret că nu puţini 
clerici români au simpatizat cu variante româneşti de nazism, verde sau roşu, trecând peste 
cadavre de evrei, de sectanţi, de greco-catolici şi chiar de ortodocşi”32. 

În final, Biserica Ortodoxă Română a răspuns răspicat că numai ea “poate decide cum își 
cinstește patriarhii, e dreptul ei”.33 

 
5.SCURTE CONCLUZII 
 

Antisemitismul românesc are rădăcini în originile statului român modern, începând cu 
unirea principatelor, obţinerea independenţei de stat şi crearea României Mari. Între cele două 
războaie mondiale antisemitismul, în România, s-a manifestat prin puternice curente antisemite 
în forme variate şi cu diferite intensităţi. 

Înainte de anii 1930 un puternic curent antisemit a pătruns în România dinspre Germania 
unde influenţa nazistă, după venirea la putere a lui Hitler, a crescut foarte mult, politicienii cu 
vederi antisemite căpătând o tot mai mare legitimare în ochii publicului. 

Problema care a stârnit o izbucnire de sentimente antisemite de toate felurile, de la 
jumăttea secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, a fost cea legată de statutul juridic al 
evreilor din România. 

În timpul Dictaturii Regelui Carol al II-lea, antisemitismul a trecut de la expresii verbale 
la acţiuni violente, ajungându-se ca acest fenomen să devină politică guvernamentală şi de stat. 
Însăşi Biserica Ortodoxă Română avea puternice tendinţe antisemite, atât în rândul ierarhiei 
superioare cât şi în cele ale clerului local.  

Întâiul Patriarh al României dr. Miron Elie Cristea (18.07.1868-06.03.1939), originar din 
Topliţa jud. Harghita, a condus primul guvern din timpul dictaturii regale al regelui Carol al II-

                                                
28 Revista  de analiză şi opinie creştină – Semnele timpului, articolul „În căutarea genei politice româneşti”, autor 
Florin Lăiu; 
29 www.basilica.ro; 
30 www.basilica.ro;  
31 Revista  de analiză şi opinie creştină – Semnele timpului, articolul „În căutarea genei politice româneşti”, autor 
Florin Lăiu; 
32 www.basilica.ro; 
33 Revista  de analiză şi opinie creştină – Semnele timpului, articolul „În căutarea genei politice româneşti”, autor 
Florin Lăiu; 
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lea în perioada 1938-193934. Preluând funcţia de prim ministru la rugămintea regelui, a crezut cu 
sinceritate că poate să ajute la detensionarea conflictelor din societatea românească, dar s-a 
înşelat, deoarece Carol al II-lea s-a folosit de el doar pentru a-şi asigura puterea. 

A preluat guvernarea de la guvernul Goga-Cuza, care prin Decretul-lege nr. 169 din 
21.01.1938, privind revizuirea cetăţeniei evreilor, a făcut ca 225.222 (36,5%) din evreii din 
România să-şi piardă cetăţenia română, să rămână fără locuri de muncă, să fie obligati să 
părăsească ţara. 

Guvernul Miron Cristea a temperat oarecum violenţa antisemită declanşată de guvernul 
anterior, dar după preluarea puterii nu a abrogat Decretul-lege privind revizuirea cetăţeniei 
evreilor români, deşi avea posibilitatea, dacă voia. Mai mult decât atât, ca premier Miron Cristea 
nu a luat atitudine fermă împotriva antisemitismului, dimpotrivă el i-a demonizat pe evreii din 
România şi s-a pronunţat petru plecarea lor din ţară. În mai multe împrejurări Miron Cristea s-a 
manifestat fără echivoc trădându-şi viziunea sa antisemită. 

Chiar dacă, ca ieromonah, Miron Cristea a militat asiduu pentru emanciparea culturală a 
românilor din Transilvania, ca episcop al Caransebeșului, a participat alături de episcopul unit 
Iuliu Hossu, la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, ca mitropolit 
primat al Bisericii Ortodoxe Române din România Mare, a definitivat unificarea eclezială prin 
întocmirea rânduielilor și așezămintelor fundamentale ale Bisericii românești unificate, sau a 
sprijinit înființarea unor eparhii noi, precum Episcopia Armatei (cu sediul la Alba Iulia), ori în 
Basarabia (la Bălți și Ismail), și a reînființat vechile centre episcopale de la Tomis (Constanța), 
Oradea Mare și Cluj, alegând pentru ele episcopi, ca întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, 
a desfășurat o intensă activitate cultural-misionară, şi a contribuit la strângerea legăturilor 
Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte Biserici Ortodoxe surori, chiar dacă, a fost un mare 
militant cultural-politic, un unionist român valoros, un lider ortodox activ, care a condus Biserica 
Ortodoxă Română din 1925 până în 1939, în present există unii care doresc ca atitudinea sa 
antisemită din perioada cât a fost prim-ministru, să-l urmărească şi după moarte. 

În opinia autorului studiului, este nedrept ca după foarte mulţi ani de la dispariţia 
Patriarhului, să i se mai reproşeze că, într-un context politic foarte complicat, a fost un mare 
român. Patriarhul şi premierul Miron Cristea şi-a iubit cu adevărat poporul, neamul, şi ţara, a 
gândit şi simţit româneşte şi nu avem voie să nu manifestăm empatie faţă de acest român, care 
sufleteşte era normal să fie de partea românilor şi să ţină cont de interesul major al acestora. 
Statul român trebuie să-şi iubească personalităţile, mai ales pe cele care au dat dovadă de un înalt 
patriotism. A.D. Xenopol spunea că patriotismul defineşte acea stare de spirit care întreţine 
veşnica legătură a oamenilor, ca fiinţe sociale cu patria, cu ţara, în care trăiesc, aşa cum a fost 
Miron Crisatea. Oare câţi dintre cei care-l acuză astăzi pe Miron Cristea de antisemitism sunt 
români cu adevărat ? 
 
 

* 
The first patriarch of Romania Dr. Miron Elie Cristea (18.07.1868-06.03.1939), born in 

Toplita, Harghita county, led the first government from the dictatorship of king Carol the II. 
between 1938-1939. Taking over the function of Prime Minister being asked by the king, 
thought sincerely, that he could help to ease the conflicts in the Romanian society, but he was 
disappointed because Carol the second was using him just for strengthening his own power. 

He took over the government from the former Goga -Cuza govern, which through decree-
law nr. 169 from 21.01.1938, considering the review of the Jews, made that about 255.222 
(36,5%) from the Jews living in Romania to lose their Romanian citizenship, to remain without 
job, and being obliged to leave their country. 

                                                
34 Patriarhul României dr. Miron Cristea a condus trei guverne: Guvernul Miron Cristea 1, în perioada 11.02.-
29.03.1938, Guvernul Miron Cristea 2, în perioada 30.03.1938-31.01.1939 şi Guvernul Miron Cristea 3, în perioada 
01.02.-06.03.1939. 
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The Miron Cristea govern tempered somehow the antisemitic violence caused by the 
anterior government but after taking over the power he did not repeal the decree about the 
Romanian Jews, altought he had the possibility if he wanted. Moreover, as a Prime Minister, 
Miron Cristea did not act firmly against antisemitism, on the contrary, he demonized the Jews 
from Romania and he said they should leave the country. In many circumstances Miron Cristea 
acted unequivocally betraying his antisemitic view.  

Even though he was a great cultural, political man, valuable Romanian unionist, an active 
orthodox leader, who led The Romanian Orthodox Church from 1925 till 1939, his antisemitic 
attitude during the period when he was a Prime Minister, is chasing him after his death, after 87 
years after his death. 
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CONCORDATUL DINTRE ROMÂNIA ŞI SFÂNTUL SCAUN 
ÎN VIZIUNEA MITROPOLITULUI PRIMAT MIRON CRISTEA 

 
       Prof. dr. Anton Coşa - Bacău 

                                                                   
În anul 1927 se încheia Concordatul dintre România şi Sfântul Scaun1, un document 

diplomatic remarcabil care a suscitat un interes deosebit în epocă, precum şi ample dezbateri 
publice la noi în ţară, antrenând personalităţi diverse, inclusiv politice şi eclesiastice.  

De la bun început, se impune o precizare, absolut necesară, privind un aspect trecut de 
multe ori cu vederea. De-a lungul istoriei, Biserica Romano-Catolică rămâne unica instituţie 
religioasă2 care are acces la raporturile diplomatice şi care se interesează de dreptul internaţional, 
prin acel subiect internaţional suveran, cu caracteristici singulare, care este Sfântul Scaun3 (o 
entitate recunoscută4 ca atare în raporturile internaţionale5, cu autoritate spirituală şi universală, 
subiect suveran de drept internaţional6).  

Cu alte cuvinte, subiectul care intră în contact cu alţi actori7 ai vieţii internaţionale este 
Sfântul Scaun8, iar nu Biserica Catolică în calitate de comunitate de credincioşi, şi nici9 Statul 
Cetăţii Vaticanului. Prin urmare, este incorect şi profund greşit a vorbi de un concordat între 
România şi Vatican. Corect este să vorbim de Concordatul dintre România şi Sfântul Scaun. 

Relaţiile bilaterale dintre Sfântul Scaun şi România au fost iniţiate încă din secolul al 
XIX-lea10, imediat ce tânărul stat român a devenit subiect de drept internaţional.  

Astfel, în anul 186011 a fost iniţiat de către Alexandru Ioan Cuza, cu ajutorul lui Mihail 
Kogălniceanu, un proiect12 pentru încheierea unui Concordat13 între România şi Sfântul Scaun, 
demers care viza, din perspectiva guvernului român de atunci, o biserică catolică naţională14, un 

                                                
1 Cf. Schematismul Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureşti, ediţie realizată sub îngrijirea Mons. Luigi Vitorio 
Blasutti, Vicar General, Bucureşti, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, 2000, p. 6. 
2 Marta Lago, Acţiunea internaţională a Sfântului Scaun, traducere de pr. Mihai Pătraşcu, disponibil pe 
http://www.ercis.ro. 
3 Anton Coşa, Diplomaţie pontificală. Sfântul Scaun şi ţările comuniste din Europa Centrală şi de Est, comunicare 
ştiinţifică prezentată de noi la Simpozionul Internaţional „Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est în căderea 
comunismului”, manifestare organizată de Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea Pontificală Gregoriana din Roma, Universitatea de Stat din Republica 
Moldova, Iaşi, 8 mai 2014. Textul în limba română a fost publicat în volumul: Rolul Bisericii Catolice din Europa 
de Est la căderea comunismului (coord. Fabian Doboş), Iaşi, Editura Sapientia, 2015, p. 111-148. Studiul a fost 
publicat şi în limba engleză, sub titlul: Pontifical Diplomacy. The Holy See and the comunist countries in Central 
and Eastern Europe, în „Dialog Teologic” (revista Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaşi), anul XVII, nr. 33, 
Iaşi, 2014, p. 68-92. 
4 Cf. Sfântul Scaun, disponibil pe http://www.mae.ro. 
5 Joseph Joblin, Il ruolo internazionale della Santa Sede, în „La Civiltà Cattolica”, anno 151, vol. III, Roma, 2000, 
p. 160. 
6 Ombretta Fumagalli Carulli, Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona, con cinque Lezioni 
magistrali di: Giovanni Battista Re, Crescenzio Sepe, Mario Francesco Pompedda, Jean-Louis Tauran, Julián 
Herranz, Milano, Vita e Pensiero Editrice, 2003, p. 275.  
7 Cf. Sfântul Scaun, disponibil pe http://www.mae.ro. 
8 Carlo Fabris, Presenza della diplomazia pontificia, în „Rivista di studi politici internazionali”, nuova serie, anno 
73, nr. 289, Roma, 2006, p. 71. 
9 Winfried Schulz, Lo Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede, în „Apollinaris”, anno 51, Roma, 1978, p. 672. 
10 Anton Coşa, Relaţiile diplomatice dintre Sfântul Scaun şi România (1866-1884), în volumul: Corneliu Mihail 
Lungu, arhivist, istoric, profesor la 70 de ani, ediţie îngrijită de Vilică Munteanu şi Ioan Lăcătuşu, Sfântu Gheorghe, 
Editura Eurocarpatica, 2013, p. 335-364. 
11 I. Dumitriu-Snagov, Le Saint-Siège et la Roumanie Moderne. 1850-1866, vol. 48, Roma, Università Gregoriana 
Editrice, 1982, p. 498-499. 
12 Ibidem, p. 223. 
13 Anton Coşa, Catolicii din Moldova în izvoarele Sfântului Scaun (secolele XVII-XVIII), cu un Cuvânt înainte de 
Ştefan S. Gorovei, Iaşi, editura Sapienţia, 2007, p. 110; I. Dumitriu-Snagov, Le Saint-Siège et la Roumanie 
Moderne. 1866-1914, vol. 57, Roma, Editrice Pontificia Universitá Gregoriana, 1989, p. 91, nota 94. 
14 I. Dumitriu-Snagov, op. cit., 1982, p. 220. 
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cler naţional, un episcop cu reşedinţa la Bucureşti având jurisdicţie asupra întregii ţări, calendar 
gregorian şi relaţii15 diplomatice cu Sfântul Scaun. 

Preocuparea Sfântului Scaun faţă de România se accentuează după anul 1866, în 
contextul înscăunării principelui Carol I (cel care va deveni rege16 în 1881).  

Sfântul Scaun va recunoaşte imediat Independenţa17 de stat a României (proclamată la 9 
mai 187718), manifestându-şi19 ulterior simpatia şi faţă de proaspătul Regat al României, 
proclamat în 188120. 

Aceste relaţii de natură diplomatică între Sfântul Scaun şi România vor avea (şi după 
anul 1866) ca punct central de interes problema ierarhiei catolice din ţara noastră, în condiţiile în 
care aici existau doar câte un Vicariat Apostolic la Iaşi şi Bucureşti, impunându-se prin urmare şi 
„o adaptare la noile condiţii sociale şi politice existente”21. Adăugăm aici şi faptul că, deloc 
întâmplător, „interesul diplomatic special al Sfântului Scaun faţă de Principatele Române, faţă de 
România în general, în cursul secolului al XIX-lea, va fi datorat în mare măsură tocmai dorinţei 
creării unei ierarhii catolice indigene, fapt menit să înlăture protectoratul22 diferitelor Puteri 
europene, care îşi revendicau grija faţă de credincioşii catolici”23 din zonă. 

Tratativele duse între Sfântul Scaun şi România au urmărit („în condiţiile politice interne 
şi internaţionale ale vremii”24) încheierea unui tip de acord potrivit pentru acele vremuri, 
discutându-se totodată şi pe marginea unor aspecte considerate deosebit de importante pentru 
libera dezvoltare a catolicilor din România (precum problema şcolilor şi a ierarhiei ortodoxe). 

Din data de 5 februarie 1881 avem „primul Proiect de Tratat între Sfântul Scaun şi 
România, propus de Guvernul de la Bucureşti, relativ la organizarea şi ierarhia Bisericii Catolice 
din România”25. Acest document va constitui peste ani baza formală a tratativelor pentru 
Concordatul26 ce va fi încheiat în anul 192727 (după crearea României Mari) şi ratificat doi ani 
mai târziu, în 192928.  

După o lungă suită de negocieri, la începutul anului 1881, Sfântul Scaun renunţă la ideea 
iniţială a acordului de tip concorditar29, reducând negocierile la o măsură agreată confidenţial de 
cele două părţi, crearea ierarhiei catolice naţionale30 fiind considerată necesară, ca o structură 
eclesiastică corespunzătoare structurii unui stat31 independent şi suveran. 

                                                
15 Pietro Tocanel, Storia della Chiesa Cattolica in Romania, vol. III, Il Vicariato Apostolico e le Missioni dei Frati 
Minori Conventuali in Moldavia, parte seconda, Padova, Edizioni Messaggero, 1965, p. 523-524 respectiv 626. 
16 N. Iorga, Politica externă a regelui Carol I, Bucureşti, Editura Glykon, 1991, p. 319. 
17 Istoria Românilor, vol. VII, tom. I, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 692-698; I. Dumitriu-Snagov, op. 
cit., 1989, p. 107. 
18 Gh. Platon, V. Russu, Gh. Iacob, V. Cristian, I. Agrigoroaiei, Cum s-a înfăptuit România modernă, Iaşi, Editura 
Universităţii „Al. I. Cuza”, 1993, p. 225. 
19 Cf. Archivo Segreto Vaticano, rubr. 247, fasc. 1, ff. 67-70, apud I. Dumitriu-Snagov, Monumenta Romaniae 
Vaticana, Bucureşti, Editura Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, 1996, p. 189 şi p. 192. 
20 Istoria Românilor, vol. VII, tom. II, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 223 
21 Anton Coşa, Protectoratul catolicilor din Moldova, în „Carpica”, XXXIII, Bacău, 2004, p. 155. 
22 Ibidem, p. 134-156. 
23 Ibidem, p. 155. 
24 Anton Coşa, op. cit., 2007, p. 110. 
25 Cf. Archivio della Sacra Congregazione per gli Affari Ecclesistici Straordinari, Romania, fasc. 4, ff. 61-63, apud 
I. Dumitriu-Snagov, Monumenta Romaniae Vaticana, Bucureşti, Editura Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, 
1996, p. 189-192. 
26 Ion Dumitriu-Snagov, România în diplomaţia Vaticanului. 1939-1944, Bucureşti, Editura Garamond, 1991, p. 31. 
27 Cf. Schematismul Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureşti, ediţie realizată sub îngrijirea Mons. Luigi Vitorio 
Blasutti, Vicar General, Bucureşti, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, 2000, p. 6. 
28 Ion Dumitriu-Snagov, op. cit., p. 50 respectiv p. 82. 
29 Romul Cândea, Concordate – un capitol de istorie politică, Cernăuţi, 1921. 
30 I. Dumitriu-Snagov, Le Saint-Siège et la Roumanie moderne. 1866-1887: régestes des documents concernant la 
création de la hiérarchie catholique en territoire national roumain et les événements contemporains, Rome, [s.n.], 
Tipografia Poliglotta Università Gregoriana, 1984, 111p. 
31 Idem, op. cit., 1989, p. 111. 
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 Astfel, la 27 aprilie 188332, prin Scrisoarea Apostolică (Breve) Praecipuum munus 
Apostolicae servitutis33, Papa Leon al XIII-lea crea  Arhiepiscopia Romano-Catolică de 
Bucureşti34 (ca prim „titular”35 fiind numit episcopul Ignazio Paoli), iar un an mai târziu, la 27 
iunie 188436, prin Scrisoarea Apostolică Quae in christiani nominis incrementum37, înfiinţa 
Episcopia Romano-Catolică de Iaşi38 (ca episcop39 fiind numit Mons. Nicola Giuseppe Camilli), 
ambele instituţii eclesiastice40 catolice nou întemeiate fiind subordonate jurisdicţional direct 
Sfântului Scaun, prin intermediul Congregaţiei De Propaganda Fide41.  
 În acest fel, la 1884, Arhiepiscopia Catolică de Bucureşti, Episcopia Catolică de Iaşi şi 
Provincia Eclesiastică Greco-Catolică de Făgăraş şi Alba-Iulia (creată de Papa Pius al IX-lea prin 
Bula Ecclesiam Christi et omni lingua42 la 23 noiembrie 185343, cu sediul mitropolitan la Blaj) 
dispuneau administrativ de un teritoriu eclesiastic catolic unitar, „de extindere naţională”44 (aşa 
cum va fi stipulată mai târziu „Biserica Catolică de oricare rit”45 în Concordatul din 192746), un 
adevărat şi legitim „Status Catholicus Romaniae”47, o „Romania Catholica, anticipând cu 34 de 
ani crearea politică a statului naţional unitar proclamat la 1 decembrie 1918”48. Iată cum, 
„crearea ierarhiei catolice a favorizat direct şi indirect unitatea poporului român şi a conştiinţei 
sale naţionale”49. 
 După Marea Unire din 1918, în condiţiile create de noua configuraţie teritorial-statală, 
România a urmărit şi reaşezarea relaţiilor ei diplomatice cu Sfântul Scaun.  

Cu puţin timp înainte, la 28 septembrie 1918, Monseniorul Vladimir Ghika este mandatat 
de Consiliul Naţional Român de la Paris (aflat atunci sub preşedinţia lui Vasile Lucaciu şi Ion 
Cantacuzino) ca reprezentant „pe lângă Sanctitatea Sa Benedict al XV-lea, el singur având 
calitatea să trateze şi să rezolve problemele relative la mişcarea iredentei române în raport cu 
Sfântul Scaun”50.  

La începutul lunii următoare, pe 3 octombrie 1918, noul Consiliu Naţional pentru 
unitatea română, reorganizat sub preşedinţia lui Take Ionescu, îi reconfirmă mandatul 
Monseniorului Ghika, transmiţându-i Cardinalului Pietro Gasparri (Secretarul de Stat al 
Sfântului Scaun) faptul că acesta a fost desemnat în continuare „să se ocupe de toate problemele 
relative la mişcarea naţională română în raporturile sale cu Sfântul Scaun”51. În acest sens, 

                                                
32 Ibidem, p. 480-481. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
35 Cf. Schematismul Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureşti, ediţie realizată sub îngrijirea Mons. Luigi Vitorio 
Blasutti, Vicar General, Bucureşti, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, 2000, p. 11. 
36 Anton Coşa, op. cit., 2007, p. 111. 
37 Cf. Organizarea Diecezei de Iaşi. Scurt istoric, în „Almanahul Presa Bună”, Iaşi, 2016, p. 253. 
38 Anton Coşa, op. cit., 2007, p. 111. 
39 Cf. Organizarea Diecezei de Iaşi. Scurt istoric, în „Almanahul Presa Bună”, Iaşi, 2016, p. 253. 
40 Anton Coşa, Instituţii eclesiastice catolice în viaţa oraşelor din Moldova medievală, în „Buletin Istoric”, nr. 9 
(revista Departamentului de cercetare ştiinţifică al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi), Iaşi, Editura „Presa Bună”, 
2008, p 111-130. 
41 Cf. Archivio della Sacra Congregatione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari, Romania, fasc. 1-4, apud Ion 
Dumitriu-Snagov, op. cit., 1991, p. 31. 
42 Ion Dumitriu-Snagov, op. cit., 1991, p. 30. 
43 Idem, op. cit., 1989, p. 28. 
44 Idem, op. cit., 1991, p. 31. 
45 Ibidem. 
46 Idem, op. cit., 1989, p. 197. 
47 Idem, op. cit., 1991, p. 31. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem, p. 33. 
50 Cf. Archivio della Sacra Congregatione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari, Romania, fasc. 15, Protocol 
84264, apud Ion Dumitriu-Snagov, Alte noi pagini din arhiva Marii Uniri – documente din Vatican, în „Revista 
Arhivelor”, an LXV, vol. V, nr. 4, 1988, p. 401. 
51 Ion Dumitriu-Snagov, loc. cit., 1988, p. 401. 
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principele Vladimir Ghika îşi prezintă scrisorile de acreditare pe lângă Sfântul Scaun „în vederea 
iniţierii unei colaborări utile pentru binele religios al poporului român”52.  

Cu prilejul ratificării scrisorilor de acreditare (11 decembrie 1918), cardinalul Pietro 
Gasparri menţiona, printre altele, adresându-se principelui Vladimir Ghika: „asigur pe Excelenţa 
Voastră că Sfântului Scaun nu poate să nu-i facă plăcere să intre în relaţii cu un popor de origine 
latină, faţă de care El a nutrit cele mai vii simpatii. De fapt, nimic nu-i este mai plăcut Sfântului 
Scaun decât să poată coopera pentru cel mai bun viitor al generoasei naţiuni române, faţă de care 
exprimă din partea sa cele mai calde sentimente. O astfel de cooperare nu ar putea să găsească o 
persoană mai potrivită decât Excelenţa Voastră”53.  

Citind cu atenţie afirmaţiile cardinalului Pietro Gasparri, constatăm faptul că înaltul 
demnitar eclesiastic foloseşte „termeni fără echivoc”54 care ne ajută să evidenţiem, printre altele, 
două elemente cu caracter istoric: în primul rând „cooperarea Sfântului Scaun pentru un mai bun 
viitor al naţiunii române”55 şi, în al doilea rând, o cooperare care „nu ar putea să găsească o 
persoană mai potrivită”56. 

Prin urmare, „faptele la care se referă sunt aşadar de ordin politic, ad finem: cooperare în 
diplomaţie pentru crearea statului naţional unitar şi ad personam: probând o cunoaştere 
reciprocă, având la bază şi alte cooperări anterioare”57.     

După încetarea mandatului principelui Vladimir Ghika, negocierile diplomatice între 
România şi Sfântul Scaun vor continua, urmărindu-se încheierea unui Concordat între cele două 
părţi. În acest sens, tratative vor purta, printre alţii, prim-miniştri Ion C. Brătianu şi Alexandru 
Vaida-Voevod. Vasile Lucaciu va fi cel care va elabora un prim proiect de Concordat58 având la 
bază puncte de vedere ale celor două instituţii eclesiastice catolice din România: Biserica 
Romano-Catolică respectiv Biserica Greco-Catolică. 

Demersurile vor continua în condiţii noi, determinate de stabilirea de relaţii diplomatice 
permanente între România şi Sfântul Scaun. În acest sens, Dimitrie Penescu va fi numit 
reprezentant diplomatic al României pe lângă Sfântul Scaun, cu rang de trimis extraordinar şi 
ministru plenipotenţiar, iar Mons. Francesco Marmaggi (numit la 1 septembrie 192059 în calitate 
de Nunţiu Apostolic60) va veni în România (la 17 octombrie 192061), în fruntea Nunţiaturii 
Apostolice înfiinţate la 16 iunie 192062.    

În urma tratativelor purtate în 1920-1921, vor fi finalizate alte proiecte de Concordat. 
Unele vor fi respinse de România, altele de Sfântul Scaun. Cele mai intransigente luări de poziţie 
vor veni din partea cercurilor ortodoxe, care vedeau în Concordat o limitare a hegemoniei lor de 
veacuri în România. Atât de pătimaşe erau punctele de vedere, încât Nicolae Iorga constata cu 
regret la un moment dat faptul că după publicarea „absolut întâmplătoare” a unui astfel de 
proiect în presa vremii, comentariile priveau nu numai forma acestui proiect de Concordat, ci se 
ataca „însăşi ideea Concordatului”63.  

Diplomatul Dimitrie Penescu va încerca atenuarea încrâncenării existente, trimiţând în 
acest sens o scrisoare, în anul 1921, mitropolitului primat Miron Cristea, în care menţiona faptul 
că în urma tratativelor purtate în calitatea sa de ministru plenipotenţiar al României pe lângă 

                                                
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
54 Idem, op. cit., 1991, p. 32. 
55 Ibidem, p. 32-33. 
56 Ibidem, p. 33. 
57 Ibidem. 
58 Cf. „Cultura Creştină”, nr. IX, 1920, p. 315. 
59 Ion Dumitriu-Snagov, op. cit., 1991, p. 34. 
60 Idem, La Romania nella diplomazia Vaticana. 1939-1944, Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1987, 
p. 31. 
61 Idem, op. cit., 1991, p. 45. 
62 Ibidem, p. 34. 
63 Cf. „Cultura Creştină”, nr. X, 1921, p. 107-108. 
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Sfântul Scaun cu Cardinalul Pietro Gasparri (Secretarul de Stat al Sfântului Scaun) a reuşit să 
obţină o serie de concesii64.  

Implicarea mitropolitului primat Miron Cristea în problema încheierii Concordatului era 
firească în condiţiile în care acesta era practic ierarhul comunităţii ortodoxe din România, iar 
punctele de vedere ale celor pe care-i păstorea nu-l puteau lăsa, în mod evident, deloc indiferent. 

În acest context, în şedinţa Senatului din 6 februarie 192165, mitropolitul primat dr. Miron 
Cristea rosteşte o interesantă cuvântare în problema Concordatului dintre România şi Sfântul 
Scaun. Iată ce spunea atunci înaltul ierarh ortodox66: 

Domnule preşedinte, onorat Senat! 
Din cele ce s-au rostit în şedinţa de astăzi şi cea de ieri a onor. Nostru Senat, dar mai 

ales din discuţiunea ziaristică care a urmat în toată ţara, în jurul acestei chestiuni, a 
Concordatului, aţi putut observa un lucru, că lumea noastră şi îndeosebi credincioşii bisericii 
mele ortodoxe sunt cuprinşi de oarecare îngrijorare. E şi un fel de temere de necunoscut. 
 Deci mie – ca mitropolit şi părinte al lor – să-mi daţi voie să împărtăşesc această 
îngrijorare a credincioşilor mei şi să o aflu motivată. 
 Chestiunea concordatelor, vorbesc de cele încheiate în veacurile din urmă, a fost o 
chestiune din cele mai neplăcute chiar în ţările catolice, unde erau ambele părţi catolice. 
 Primul Concordat din această eră s-a încheiat de Napoleon I, la 1801-180267. Ţara lui 
Napoleon era o ţară mai mult catolică. El însuşi era catolic. Prin urmare, nu i se putea face 
imputarea că ar fi fost predispus la intoleranţă faţă de biserica lui68. El avea în jurul lui pe 
marele diplomat Talleyrand, cardinal, pe care îl pusese să conceapă şi să redacteze proiectul de 
Concordat ce voia să încheie cu Papa Pius VII. Proiectul l-a trimis la Roma. Dar S. Sa Papa nu 
a voit la început să primească condiţiunile lui Napoleon şi a trecut chiar multă vreme până ce 
Papa s-a văzut silit69 să primească condiţiunile lui Napoleon. 
 Napoleon revocase pe ambasadorul său ocazional din Roma, Cacault, şi astfel a fost silit 
omul papei să plece la Paris şi să primească Concordatul lui Napoleon. Cu toate acestea, acest 
Concordat s-a publicat târziu şi cu anumite dispoziţiuni, cu cele două „Articole organice”70 ale 
lui Napoleon, care restrâng unele concesiuni din Concordat71, ba chiar aproape îl desfiinţează. 

                                                
64 Elie Miron Cristea, Note ascunse: însemnări personale, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1999, p. 54. 
65 Cf. România şi Vaticanul cu discursul I.P.S. Mitropolitul Primat, ţinut în Senat la 6/19 februarie 1921, Bucureşti, 
Tipografia cărţilor bisericeşti, 1921, p. 14-18.   
66 Cf. Discursuri şi dezbateri parlamentare (1864-2004), coordonator Gh. Buzatu, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 
2011, passim. 
67 Concordatul dintre Sfântul Scaun şi Franţa a fost semnat la 15 iulie 1801 de secretarul de Stat al Sfântului Scaun, 
Ercole di Consalvi şi împăratul Franţei, Napoleon Bonaparte. Prin Concordat, Napoleon „a obţinut dreptul de a 
numi episcopii, care trebuiau să depună un jurământ de credinţă în faţa stăpânirii. La rândul lor, episcopii îi numeau 
pe preoţi. Bunurile bisericeşti rămâneau în posesia statului, care se obliga să-i plătească pe clerici. În felul acesta, 
prin Concordat, tot clerul francez a fost făcut dependent de stăpânire” (August Franzen, Remigius Bäumer, Istoria 
papilor, Bucureşti, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, 1996, p. 358). 
68 Napoleon „vedea în catolicism temelia statului, aşa după cum a accentuat într-o cuvântare ţinută preoţimii din 
Milano. Înţelepţită prin propriile suferinţe, Franţa a învăţat că religia catolică este singura ancoră ce poate să-i dea 
sprijin şi rezistenţă şi să o salveze din furtunile care o bântuiau” (August Franzen, Remigius Bäumer, op. cit., p. 
358). Adăugăm aici şi faptul că, la 27 iulie 1801, Napoleon îi scria papei Pius al VII-lea: „Biserica va găsi un sprijin 
în Franţa dacă va arăta credincioşilor datoria de a fi supuşi puterii conducătoare” (August Franzen, Remigius 
Bäumer, op. cit., p. 358) 
69 Într-adevăr, „era de înţeles că, după evenimentele revoluţiei, o învoială cu Statul nu putea fi cumpărată decât cu 
preţul unor concesii, iar Napoleon, cu toată iscusinţa lui Consalvi, se afla în timpul tratativelor pe o poziţie mult mai 
solidă ... Protestul Papei împotriva Articolelor Organice a fost, după cum era previzibil, fără nici un rezultat” 
(August Franzen, Remigius Bäumer, op. cit., p. 358-359.) 
70 De fapt, este vorba de aşa-numitele „27 de Articole Organice” adăugate unilateral de Napoleon la Concordat. 
Acestea prevedeau, printre altele „că Bulele şi Brevele papale, acceptarea unui legat papal, primirea decretelor 
conciliare, ţinerea de Sinoade naţionale şi provinciale, au nevoie de aprobarea stăpânirii. Profesorii de la seminariile 
de preoţi au fost legaţi de articolele gallicane, căsătoria civilă a devenit obligatorie, preoţii fiind opriţi de a încheia 
căsătoria religioasă înaintea celei civile” (August Franzen, Remigius Bäumer, op. cit., p. 358-359). 
71 Relaţiile dintre Papa Pius al VII-lea şi Napoleon vor fi multă vreme încordate din cauza numeroaselor imixtiuni 
ale statului laic în viaţa Bisericii, fapt vizibil în textul Concordatului  din 1801. Prin urmare, se va ajunge chiar la 
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 Cam aşa au decurs încheierea Concordatelor şi imediata eludare a cuprinsului lor şi în 
alte ţări catolice. 
 Am făcut această digresiune numai ca să vă conving că este justificată îngrijorarea 
credincioşilor mei ortodocşi. Dacă au fost îngrijorate ţările catolice, care bun român va putea 
dezaproba îngrijorarea cetăţenilor ţării noastre? 
 Şi astfel mă simt îndatorat să iau şi eu cuvântul pentru liniştirea opiniunii publice, 
arătându-i că cei din fruntea Bisericii Ortodoxe stau strajă atentă lângă interesele bisericii 
strămoşeşti; dar au şi nădejdea întemeiată că şi factorii hotărâtori ai ţării vor şti respinge 
părţile ce nu se pot accepta. 
 Deocamdată expun numai opiniunea mea personală, căci – fiind tratativele în primul 
stadiu – încă n-am avut aici un dosar, un proiect oficial, pe care – întrucât ar atinge drepturile 
şi interesele bisericii naţionale ale statului – să-l prezint la timp şi episcopatului, ca să mă 
înţeleg cu el întru apărarea intereselor acestei biserici, dacă ar fi nevoie şi dacă guvernul ar fi 
admis ceva jignitor pentru ea. Expun numai părerea mea personală. 
 Biserica noastră ortodoxă a fost totdeauna animată de cel mai tolerant spirit faţă de alte 
convingeri religioase, ale oricărui cult, fie creştin şi chiar necreştin. 
 În trecutul acestei ţări nu cunosc nici un singur indiciu că ţara noastră ar fi persecutat pe 
cineva pentru credinţa sa religioasă. 
 Dimpotrivă, eu – care am trăit în altă ţară atâţia ani – constat un lucru, că dv., cei din 
Vechiul Regat, nici nu băgaţi de seamă de ce largă toleranţă s-au bucurat toţi în România. Ba, 
în trecut s-au practicat aici – e cam nepotrivit cuvântul, dar momentan nu-mi vine în minte altul 
mai adecvat – o mică indolenţă, o neglijenţă, în ceea ce priveşte controlul cultelor străine şi a 
şcolilor străine. Chiar eu am păţit-o în 1903 în Galaţi, unde nu mi s-a permis72, ca preot ortodox 
şi bărbat de şcoală, să intru în Institutul „Nôtres Dames”73 să văd ce educaţiune capătă copilele 
neamului nostru ortodox în această şcoală străină! 
                                                                                                                                                       
ruperea relaţiilor diplomatice dintre Sfântul Scaun şi Franţa în anul 1808, iar în 1811 find suspendat şi Concordatul 
din 1801. (August Franzen, Remigius Bäumer, op. cit., p. 359-361). 
72 Imposibilitatea mitropolitului primat Miron Cristea de a putea intra în clădirea Institutului „Nôtre Dame de Sion” 
din Galaţi era totuşi explicabilă, în condiţiile în care călugăriţele nu au făcut altceva, prin gestul lor, decât să 
respecte practic Decretul Sfântului Oficiu, (în vigoare încă din anul 1866), care interzicea accesul unui preot ortodox 
în institutele catolice, aspect asupra căruia s-a pronunţat inclusiv Congragaţia De Propaganda Fide (Dănuţ Doboş, 
Institutele Notre Dame de Sion (I: 1866-1900), în „Buletin Istoric”, nr. 2, revista Departamentului de cercetare 
ştiinţifică al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, Iaşi, Editura „Presa Bună”, 2001, p 64). 
73 Este vorba de Institutul „Nôtre Dame de Sion” din Galaţi,  înfiinţat în luna octombrie 1867 de călugăriţele catolice 
din Congregaţia „Nôtre Dame de Sion”, îndemnate de episcopul Iosif Salandari, vizitator apostolic al Misiunii din 
Moldova, să deschidă la Galaţi „o şcoală pentru fiicele creştinilor catolici, un externat pentru fetele israelite şi un 
pensionat pentru copilele comercianţilor” (Mihai-Cristian Anghel, Contribuţii la istoria şcolilor catolice din 
Moldova în secolul al XX-lea, în „Buletin Istoric”, nr. 5, revista Departamentului de cercetare ştiinţifică al 
Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, Iaşi, Editura „Presa Bună”, 2004, p 222). În luna decembrie 1867, Institutul 
„Nôtre Dame de Sion” din Galaţi primeşte autorizaţia de funcţionare din partea Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii 
Publice (Pietro Tocanel, op. cit., p. 561). La 23 iunie 1868, Théodor Ratisbonne, fondatorul Congregaţiei „Nôtre 
Dame de Sion”, le recomanda călugăriţelor de la Galaţi: „Nu e cazul ca la Galaţi să fie preferată aristocraţia, trebuie 
să fie primite copilele care vi se prezintă; cu cât vor fi mai lipsite de cultură, cu atât veţi avea mai mult merit în a le 
cultiva!” (Dănuţ Doboş, loc. cit., p 54). Astfel, în cadrul Institutului „Nôtre Dame de Sion” din Galaţi, în anul 1870 
activau deja 12 surori „care asigurau instrucţia şcolară a 30 de fete în educandat şi a altor 40 de fete în cadrul 
şcolilor externe” (Dănuţ Doboş, loc. cit., p. 57). În principiu, „şcolile externe erau destinate fetelor catolice, în timp 
ce educandatul (pensionatul) era destinat în special fetelor ortodoxe sau israelite care proveneau din familii înstărite” 
(Dănuţ Doboş, loc. cit., p. 57). Peste două decenii, în 1891-1892, la Institutul „Nôtre Dame de Sion” din Galaţi 
„pensionatul avea 175 de eleve, dintre care 14 catolice, 146 ortodoxe, douăsprezece evreice şi trei protestante; 
externatul avea 98 de eleve, dintre care 42 catolice, 36 ortodoxe, 15 evreice şi cinci protestante; şcoala primară avea 
256 de eleve, dintre care 137 catolice, 26 ortodox, 90 israelite şi trei protestante, în şcoala de ucenicie se aflau 26 de 
eleve, toate catolice” (Mihai-Cristian Anghel, loc. cit., p. 224-225). Institutul „Nôtre Dame de Sion” din Galaţi a 
practicat un sistem educaţional modern, urmând o programă şcolară adecvată, prestigiul acestuia fiind recunoscut 
atât pe plan intern, cât şi internaţional, inclusiv în mediul ortodox. Astfel, într-un raport publicat în Oficiosul 
Bisericii Otodoxe Române din 1891, se scria despre Institutul „Nôtre Dame de Sion” din Galaţi ca fiind unul dintre 
cele mai importante institute de cultură feminină din România (M.N. Pacu, Raport adresat directorului Liceului din 
Galaţi, în „Buletinul Ortodoxiei Române”, nr. 14 (1890-1891), p. 429-431, apud Dănuţ Doboş, loc. cit., p. 58). 
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 Prin urmare, nu de intoleranţă pot vorbi oamenii, chiar şi Appony, care pleacă în scopul 
acesta în America, ci de spiritul nostru larg de indulgenţă, că am lăsat pe străini în ţara noastră 
să-şi practice confesiunile cum au vrut. 
 Dar nu numai în chestiunile religioase am fost toleranţi, ci şi în cele naţionale. 
 Toate neamurile din Balcani şi-au plămădit şi format aici aspiraţiunile lor naţionale, 
aici, pe pământul tolerant şi binecuvântat al nostru. 
 Eteria grecească74 a mers chiar aşa de departe în organizarea ei, încât era să pericliteze 
interese de existenţă ale propriei noastre ţări. 

Mai deunăzi aţi avut plăcerea să constataţi din vorbele şi din cele scrise cu ocazia vizitei 
ministrului preşedinte bulgar Stambuliiski75 că aci, în ţară la noi, prin broşuri şi cărţi tipărite, 
aci s-a născocit şi s-a plămădit pentru întâia dată avântul naţional al neamului bulgar. Şi d-l 
Stambuliiski a zis că dacă s-ar pierde această literatură bulgară, tipărită pe pământul nostru 
tolerant, atunci nu s-ar cunoaşte o pagină din cele mai însemnate ale trecutului lor naţional. 
 Într-o astfel de ţară nu se poate vorbi de intoleranţă! Şi daţi-mi voie să constat că acest 
simţământ de toleranţă faţă de confesiunea fiecăruia, biserica pravoslavnică l-a introdus în 
tradiţia şi simţămintele obşteşti ale neamului nostru. 
 Nu există în istorie urme că neamul românesc ar fi iniţiat persecuţiuni religioase contra 
cuiva. Războaiele religioase s-au pornit în ţări cu altă biserică. Iar mie, permiteţi-mi – fără să 
răscolesc tot amarul adevărurilor istorice – să spun numai pe scurt că istoria neamului 
românesc de dincolo de Carpaţi76 de o mie de ani nu a fost altceva decât un şir lung de grele 
suferinţe, de robie sufletească, de persecuţii provenite de la dinastia catolică de Habsburg şi 
administraţia ungurească, care foloseau forţa şi toate armele puterii de stat împotriva credinţei 
noastre ortodoxe. 
 Am putea deci avea, d-lor, fireasca slăbiciune acum – când suntem noi stăpâni – de a 
răsplăti cu aceeaşi măsură celor ce pe vecie se credeau stăpâni ai noştri nedrepţi. Dar departe 
de noi acest gând! 
 Biserica noastră iartă, neamul nostru e nobil; uită suferinţele şi persecuţiile şi le iartă cu 
duh creştinesc. 
 De aceea sunt de părere – şi cred că şi fraţii mei întru Hristos membri ai episcopatului 
vor fi de acord cu mine – că biserica naţională a Ţării Româneşti şi în chestia Concordatului 
trebuie să fie condusă de acelaşi spirit larg de toleranţă şi – când va veni dosarul şi proiectul de 
Concordat al înaltului guvern, noi nu numai vom admite în principiu ideea de a încheia 
Concordatul, ci în ceea ce priveşte concesiunile acceptabile vom şi sprijini înaltul guvern întru 
încheierea norocoasă a acestui contract bilateral între ţara noastră şi Sfântul Scaun de la Roma. 
 Noi – episcopii ortodocşi – dorim să se dea Sf. Papă de la Roma şi credincioşilor săi din 
regatul român precum şi celorlalte culte şi pe viitor cea mai deplină şi mai largă libertate 
confesională. 

                                                
74 Este vorba de societatea secretă Eteria, care a luat fiinţă în anul 1814 la Odessa „unde exista o puternică colonie 
grecească” (Dan Berindei, Revoluţia română din 1821, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1991, p. 60), 
organizată „cu scopul de a pregăti eliberarea popoarelor din Balcani de sub stăpânirea sau dominaţia Porţii” (Istoria 
Românilor. Epoca modernă, Chişinău-Galaţi, 1992, p. 21).  
75 Se referă la primul-ministru al Bulgariei, Alexander Stamboliiski, cel care va fi asasinat doi ani mai târziu, în 
iunie 1923 (Ian Kershaw, To Hell and Back. Europe 1914-1949, New York, 2015). 
76 Din bogata bibliografie referitoare la soarta românilor din Transilvania de-a lungul istoriei a se vedea: I. Lupaş, 
Realităţi istorice în voievodatul Transilvaniei din sec. IX-XVI, în „Anuarul Institutului de Istorie Naţională”, VII, 
Cluj, 1929; Ştefan Meteş, Emigrări româneşti din Transilvania în secolele XIII-XX, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1971; 
David Prodan, Supplex Libellus Valachorum. Din istoria formării naţiunii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, 1984; idem, Problema iobăgiei în Transilvania (1700-1848), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
1989; N. Iorga, Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989; I.I. 
Russu, Românii şi secuii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1990; Ion Coja, Transilvania. Invincibile argumentum, 
Bucureşti, Editura Athenaeum, 1990; Ioan N. Ciolan, Constantin Voicu, Mihai Racoviţan,  Transilvania – istorie şi 
dăinuire românească, Bucureşti, Editura Sirius, 1995; Ioan-Aurel Pop, Românii şi maghiarii în secolele IX-XIV. 
Geneza statului medieval în Transilvania, Cluj-Napoca, Fundaţia Culturală Română, 1996; Anton Coşa, Românii 
din sud-estul Transilvaniei în secolele XIII-XV, în Angvstia, 6, Sf. Gheorghe, 2001, p. 15-20. 
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 Aceasta nici nu trebuie să se ceară în special. O are prevăzută Constituţia noastră veche 
şi Constituţia noastră nouă – când vom revizui-o – cu aceeaşi mână largă va recunoaşte-o. 
 Dar, onorat Senat, un lucru trebuie să se bage de seamă. 
 Dacă ţări aproape curat catolice – cum a fost Franţa lui Napoleon – dacă ţări şi mai 
curat catolice ca Bavaria77, unde la 1817-1818 s-a făcut până astăzi Concordatul, pentru ca 
mâine aproape să se revoace prin aşa numitul „Religionsedikt”; dacă însăşi hipercatolica 
Austrie, unde împăratul Franz Iosif avea dreptul de veto la alegerea papei, a încheiat la 185578 
Concordat, ca la 1868, prin trei legi speciale a dreptului matrimonial, a secularizării şcolilor şi 
a tuturor cultelor, să-l restrângă iar la 1870 să-l desfiinţeze, declarându-se Papa infailibil; dacă 
aceste ţări eminamente catolice au făcut Concordate fără viaţă lungă, daţi-ne voie ca noi, care 
suntem o ţară pravoslavnică cu cel puţin 12 000 000 cetăţeni ortodocşi, să fim la locul nostru 
dacă avem o îngrijorare şi vrem să vedem ce trebuie să se facă şi ce poate să se facă? 
 Regret că ieri, fiind ocupat la Ministerul Cultelor, nu am putut auzi enunţiamentul 
reprezentantului înaltului guvern, al d-lui Take Ionescu79, pe care nu l-aş aproba întrucât ar fi 
zis – precum mă informează unii – cuvintele că „Concordat îl vom face cu orice preţ şi sub orice 
condiţiuni”. 

Voci: Nu! Nu! Nu! N-a zis asta!     
I.P.S.S. Mitropolit Primat Miron Cristea: Îmi pare foarte bine dacă nu s-a zis. 
Credeam şi eu că d-l Take Ionescu este diplomat cu mult mai distinct în expresiunile sale 

ca să fi zis lucrul acesta. Concordat „cu orice preţ” nu vom face, dar cu observarea drepturilor 
fiecăruia şi a spiritului de toleranţă şi cu susţinerea drepturilor bisericii noastre autocefale 
ortodoxe, da. 

Dacă Appony şi altcineva merge să facă acuzaţii pe tema aceasta şi agitaţii, binevoiască 
a lua cunoştinţă – ca merinde – că în Alsacia şi Lotaringia, după ce stăpânirea franceză a intrat 
cu triumf în Strassbourg, cu hotărâre au fost revocaţi şi demişi toţi episcopii catolici puşi de mai 
înainte, iar Cehoslovacia, îndată ce a devenit stăpână pe ţara care şi-a creat-o, a demis, cu 
excepţia unuia, toţi episcopii catolici, deşi erau din neamul lor. 

Noi, onorat Senat, noi, România veche, am fost în punctul acesta atât de toleranţi, încât 
nici un fir de păr din capul unui episcop catolic nu s-a clintit. În biserica din Timişoara se zice 
că s-au găsit mitraliere, în timpul domniei româneşti. M.S. Regele a fost la Alba Iulia odată şi a 
fost altădată mai înainte şi A.S. Regală Principele Carol, în ţara lor, în domeniul şi moştenirea 
marelui Mihai. M.S. Regele a cercetat biblioteca cea vestită şi episcopul Mailat, precum sunt 
informat, nici de atâta onoare nu s-a ţinut, să iasă întru întâmpinarea lui şi să-l salute şi, dacă 
nu ca regent al ţării, dar cel puţin ca un oaspete distins, care îi cercetează casa. Noi sperăm că 
aceşti noi cetăţeni vor reveni ei înşişi la convingeri mai bune şi-i vom considera cu toată stima. 

Domnilor! În astfel de împrejurări spiritul de intoleranţă nu se poate imputa acestei ţări. 
Fie deci toată lumea sigură că vom da fiecărui cetăţean român loial ceea ce se cuvine, dar nu 
vom lăsa să se ştirbească întru nimic drepturile inalienabile ale bisericii strămoşeşti, care e 

                                                
77 Situaţia Germaniei în raport cu Sfântul Scaun a fost una deosebită în condiţiile în care la Congresul de la Viena 
(1814-1815), secretarul de Stat al Sfântului Scaun, Ercole di Consalvi, „nu a putut să-şi impună propunerea ca 
printr-un Concordat cu întreaga Germanie să se restructureze toate raporturile bisericeşti. În locul unui Concordat cu 
Imperiul, tratativele Romei au fost purtate separat cu fiecare stat. Începutul l-a făcut Bavaria (prin Concordatul din 
1817 – cf. Stewart A. Stehlin, Weimar and the Vatican, 1919-1933. German-Vatican diplomatic Relation in the 
Interwar Years, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1983, p. 402; Controversial Concordats, edited 
by Frank J. Coppa, Washington D.C., The Catholic University of America Press, 1999,  p. 79), unde opt episcopate 
au fost refăcute şi dotate în mod corespunzător, regele şi succesorii săi catolici au obţinut dreptul de a numi 
episcopi” (August Franzen, Remigius Bäumer, op. cit., p. 363-364).  
78 Concordatul dintre Sfântul Scaun şi Austria a fost semnat la 18 august 1855 (Ueber das österreichische 
Concordat vom 18. August 1855 und die kirchlichen Zustände der Evangelischen in Oesterreich, von Dr. Heinrich 
Friedrich Jacobson, Leipzig, Verlag von Otto Wigand, 1856, p. 1). 
79 În februarie 1921, Tache Ionescu deţinea funcţia de ministru de externe al României (Anastasie Iordache, Take 
Ionescu, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2011, p. 8). 
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strâns legată cu tradiţiunile acestei ţări, cu ale neamului care a creat-o, încât duhul ei transpiră 
din fiecare arbor, din fiecare frunză a codrilor noştri din Carpaţi.  
 Desigur, dincolo de polemicile existente în apocă, negocierile diplomatice între România 
şi Sfântul Scaun vor fi continuate, fiind clarificate (pe rând) toate aspectele delicate, astfel încât 
tratativele se vor finaliza în anul 192780 prin încheierea Concordatului81. 

Din momentul ratificării Concordatului în anul 1929, „au fost depăşite numeroasele şi 
aprigile polemici stârnite de aplicarea principiului egalităţii cultelor în raport cu autorităţile 
statale, aflate până atunci sub strânsa supraveghere ortodoxă. Prin încheierea concordatului se 
promova o nouă epocă, aceea de convieţuire creatoare a credincioşilor ortodocşi şi catolici, pe 
întreg cuprinsul ţării”82. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
80 Schematismul Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureşti, ediţie realizată sub îngrijirea Mons. Luigi Vitorio 
Blasutti, Vicar General, Bucureşti, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, 2000, p. 6. 
81 I. Dumitriu-Snagov , op. cit., 1991, p. 31. 
82 Ibidem, p. 50. 
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MĂNĂSTIRI ROMÂNEŞTI DIN VALEA MUREŞULUI SUPERIOR 
DISPĂRUTE 

 Ilie Frandăş -  Reghin 
 
 Mureșul, această frumusețe și bogăție a lumii ce izvorăște din străfundul muntelui și se 
revarsă în susur menit să învioreze și să ușureze apăsarea asupra naturii unor locuri mirifice și a 
celor ce s-au statornicit pe aici, în comunități răsfirate pe povârnișurile versanților  de la poale de 
Căliman și Gurghiu,  la umbra codrilor cu miresme de brad, poate fi numit ”Buricul 
Pământului”, deoarece există ideea că  civilizatia umană s-a plămădit  aici, în Carpați. Muntele 
sfânt, un adevărat ”Olimp” al  nostru,  care este cunoscut din antichitate, ”Scaunul Domnului”, 
străjuiește valea scăpată de strânsura munților, constituind un punct de atracție de când îi lumea, 
în partea de sus a cursului legendarului râu.  
       Pe aici a prins, de la începutul ei și credința creștină, deoarece oamenii din vechime, 
statornici pe aici, aveau o credință asemănătoare, într-un singur sfânt atotputernic pe care îl 
respectau și la care se rugau. 
      În acest spațiu mirific și-au găsit adăpost atunci când s-au retras din lume, alegând 
evanghelia și rugăciunea ca legi unice, iar contemplația și asceza ca mod de viață, mulți călugări, 
care au construit schituri și mănăstiri, la Toplița, Bistra Mureșului,  Pietriș, Rușii-Munți, sau la 
Râpa de Jos, unde se văd încă urmele acelor lăcașuri spirituale prin care în vremile dedemult era 
răspândită  știința de carte și sfințenia. Multe din acele locuri învăluite în mister și tăcere, au fost 
astupate de praful vremii, dar cu toate acestea au o atracție tainică. 
        Iată ce scria în anul 1925, protopopul Reghinului, Dumitru Antal, în legătură cu aceasta: 
”...singuri călugării au lăsat și urme vechi și urme grăitoare. Urmele cele mai vechi sunt scrise 
în pământ sub formă de ruine; unele se mai văd, altele sunt acoperite de pământ, iar cele mai 
multe sunt numai sub formă de livezi  de pomi bătrâni, cărora li se zice La Mănăstire. Avem și 
urme scrise  pe clopote, pe icoane, cărți și cruci. 
      Cărțile de istorie abia le amintește cu numele, fără a se spune vechimea sau alte amănunte.” 
(”Schituri și mănăstiri din protopopiatul Reghinului”, în Revista Teologică, 4/1926, Sibiu, pag. 
91) 
        La Reghin, Brâncovenești, Săcalul de Pădure, Răstolița și Toplița au fost păstrate până 
astăzi vechile biserici de lemn, cu arhitectura lor arhaică, pe cât de frumosă, pe atât de 
interesantă. 
 
Mănăstirea Bistra Mureșului 
       Așezarea pitorească de sub Scaunul Domnului își pierde obârșia în străfundul istoriei, în 
timpurile de început a omenirii. Se spune că Dumnezeu, după ce a făcut lumea, a stat și s-a 
odihnit pe acel munte, locul devenind un loc sacru. 
         La ieșirea din sat către munte, într-o zonă stâncoasă, au fost descoperite urmele unei cetățui 
ruinate, din care a rămas doar o fântână secată și astupată parțial. 
”Până la vârful stâncii, urcușul este consolidat cu bolovani de râu, cărămizi cu mortar ( din 
care o parte le-au înstrăinat locuitorii vecini), iar deasupra stâncii într-un loc îngust, neted, se 
văd niște scobituri în stâncă, loc de grinzi groase. Curiozitatea o formează groapa din mijlocul 
stâncii, de o formă perfect circulară, scobită, cu dale în interior. Are un diametru de cca. 1.5 m. 
Este goală până la o adâncime de cca. 8 m, de unde urmează umplutură naturală de sedimente 
de rocă măcinată, în care a răzbit vegetația... 
”(Viorel I. Borșianu, ”Deda – consemnări cultural-istorice despre obârșiile mele”, Târgu-Mureș, 
2005, pag. 15) 
        Nu departe de acel loc a existat o mănăstire a cărei temelie nu se știe când a fost pusă. Iată 
ce consemnează același Viorel I. Borșianu (1914-1997), în lucrarea citată, despre aceasta: 
”De la construcție au rămas doar urmele, zidul lateral având o lungime de 23 m, o lățime de 8 m 
o înălțime de 1,5 m, acoperit cu pământ, depus în trecerea timpului. În mijlocul unui perete 
dinspre sat, se află un tunel bine păstrat, un fel de pivniță, precum și urmele unor contraforturi. 
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Împrejurul ei există o grădină cu pomet, azi rămânând numai pomii pădureți și o suprafață de 
vreo zece iugăre”. 
         Din informațiile păstrate reiese că așezământul ar fi fost edificat prin secolul al XV-lea, de 
călugări veniți de la Mănăstirea Nemț, de peste munți. Se presupune că la început a fost ridicat 
un schit, iar mai târziu au fost construite mai multe clădiri din piatră, în stil moldovenesc. Locul 
ar fi fost ales pe considerentele de spiritualitate creștină, de apropiere cu muntele sacru, Scaunul 
Domnului. 
         De-a lungul vremii, între zidurile acelei mănăstiri au învățat carte mulți tineri, iar unii au 
aprofundat învățătura și practica teologică pentru preoție.  
        În legătură cu distrugerea mănăstirii există mai multe păreri. Ioana Cristache-Panait, în 
lucrarea ”Biserici de lemn, monumente istorice din Episcopia Alba Iuliei, mărturii de 
continuitate și credință românească”, apărută la Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Alba 
Iuliei, în anul 1987, pag. 206, menționează faptul că edificiile de piatră au fost ridicate înainte de 
anul 1546 și ar fi fost,”Ruinat de popoarele barbare, după cum menționează condica 
parohiei...”, eventual de invazia tătarilor din anul 1717. Mențiunea este verosimilă deoarece pe 
un clopot rămas de la biserica mănăstirii, potrivit celor consemnate de Viorel I. Borșianu, în 
lucrarea menționată mai sus, apare inscripția ”A1L51XO” - adică, anul una mie cinci sute 
cincizeci și unu.  Cu privire la acea inscripție, Dumitru Antal, în anul 1925,  a făcut următoarea 
mențiune: 
”Numărul sutelor nu este întreg și se observă în partea stângă către mijloc o ruptură ca un 
picior al numărului 4. Anul adevărat e deci 1451, și nici decum 1551, cum s-a crezut de unii și 
cum se pare la prima vedere.” 
(Dumitru Antal, op., cit., pag. 95) 
          Într-o legendă locală se spune că cel care a luat crucea bisericii, la scurt timp s-a prăbușit 
de pe o stâncă, cu cal cu tot și a murit pe loc. 
        Conform altor mărturii, după ruinarea construcțiilor de piatră, în acel loc a fost ridicată o 
biserică de lemn și a fost înfiripat un nou lăcaș monahal, care a dăinuit până în anul 1764, când o 
ceată de militari imperiali au dat foc bisericii în timp ce călugării se rugau și astfel, aceștia și-au 
aflat sfârșitul odată cu lăcașul lor de rugăciune. 
        Un localnic sfătos, Suciu Mihai, în cartea sa ”Polojenia tati”, apărută la Bistra Mureșului în 
anul 2008, la pagina 19, relatează o legendă locală legată de incendierea mănăstirii: 
”Acolo, în fântâna aia din vârful cetății, erau trei rațe de aur și cine era vrednic le putea vedea 
cum se scăldau și apoi cum coborau pe rât până la Mănăstirea din luncă, acolo unde se vede 
acum clopotnița și unde era o mănăstire de călugări. Împărăteasa Maria Tereza a auzit de 
rațele de aur și a trimis soldații să le găsească și să le aducă la ea pentru a se putea mândri în 
lume cu ele. Soldații nu au reușit să le prindă și de necaz au dat foc mănăstirii, care a ars 
împreună cu călugării din ea. Dunnezeu s-a supărat și a secat fântâna din vârful cetății. Rațele 
s-au ascuns și la oameni nu le-a fost dat să le vadă, decât celor vrednici față de Dumnezeu”. 
        Pe lângă clopotul menționat, Viorel I. Borșianu, mai consemnează că s-au păstrat și alte 
obiecte de la fosta mănăstire. Astfel, o cruce de stejar, pictată, cu inscripția cirilică: ”Zugrăvitu-
s-a în zilele Voievod Cari Apaffi Mihai 1689”. De asemenea, o icoană cu Maica Domnului, pe 
care este însemnat anul 1607. Obiectele respective sunt motive de îndoială cu privire la 
afirmațiile că slujitorii bisericii și-au aflat sfârșitul în incendiul menționat, deoarece cineva a 
salvat clopotul, crucea de stejar , icoana și poate alte obiecte de care nu se știe.  
         Iată ce consemnează Ștefan Meteș în lucrarea sa ”Mănăstirile românești din Transilvania și 
Ungaria”, apărută la Sibiu în anul 1936, pag.132-133, în legătură cu fosta mănăstire: 
”Urgia lui Bucow n-a distrus-o. În vremea episcopului Gh. Maior un dascăl ortodox alungă pe 
singurul călugăr unit ce-l adăpostea și ia în stăpânire mănăstirea cu averea sa: arător de 4 
gălete și fânaț de 10 care de fân. După informațiile date de preotul Ioan Popescu găsim notate 
în Istoria bisericească a lui Șaguna următoarele: Mănăstirea în hotarul satului Deda a fost în 
depărtare de 1/4 oră de sat, lângă râul Bistra și a avut călugări mulți, fiind înfrumusețată cu 
biserică de peatră foarte mare, a cărei ruine se cunosc încă și acum în lungime de 16 stângeni și 
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în lățime de 7 stângeni. Se cunoaște și acum locul altarului, și celelalte despărțăminte ale 
bisericii. Mai încolo se cunosc foarte bine și astăzi niște petrii așezate în rând pe un loc apătos 
la vale cătră sat, care slujeau de trepte la vreme  ploioasă la călugări, venind de la mănăstire 
cătră sat.(...) 
În condica parohiei Deda preotul Leon Popescu a notat:  
Mănăstirea a fost zidită de peatră și cărămidă ce se vede din fundamentul ce există astăzi. 
Mănăstirea se vede că a fost ruinată de popoarele barbare, iar domnii de pământ i-au luat 
grădina, care a fost de aproape 10 jugăre de mare și au vândut-o locuitorilor din comună cari 
și-au făcut case pe acel loc. 
Călugării în locul mănăstirii distruse au clădit o biserică de lemn, care a existat până pe la 
1800, când se pare, muriseră toți călugării...” 
     Certe este că acel loc a rămas pustiu până în anul 1935, când preotul Chirilă Moldovan, 
împreună cu credincioșii din sat, au ridicat acolo o clopotniță, pe care au sființit-o în ziua de 
Sâtămărie, 15 august. În perioada anilor 1990-1997, acolo a fost edificată o biserică de lemn.  
      Despre Mănăstirea de pe Valea Bistrei, a scris și Vasile Netea, în lucrarea ”Mureșul 
Superior- vatră de cultură românească”, apărută la Editura ”Cuvântul”, București, în anul 2006, 
menționând că a fost edificată în secolul al XV-lea, de către călugări de la Mănăstirea Neamțului 
și că a fost dărâmată în secolul al XVIII-lea de ”urgia generalului Buccow”. 
     Părintele protopop, Teodor Beldean, în lucrarea sa ”Protopopiatul Reghin. Monografie-
Album”, apărută în anul 2006, la pagina 83, menționează deasemenea că Mănăstirea de pe Valea 
Bistrei a fost ”arsă și distrusă de armatele gen. Bucow în anul 1764”. 
 
Mănăstirea Râpa de Jos   
      Într-un document vechi, care atestă și existența localității s-a consemnat: 
”Trebuie luat în seamă că în ziua întâi a Părăsimilor ( 4 martie 1332) magistrului Ioan, 
arhidiacon de Ozd (...) popa Nicolae din satul Râpele (Villa Rapularum) a plătit un loton de 
argint”. 
      Dacă atunci a existat preot este cert că a existat și biserică și viață spirituală, după care, pe la 
1610,  popa Toader din Râpa de Jos  a întocmit o pravilă care mai târziu a fost publicată  de C.A. 
Roseti în ”Analele  Bistriței”.  
    Urmează mențiunea din Conscripția lui Inocențiu Micu Klein din 1733, care consemnează la 
Râpa de Jos, casă parohială, biserică și doi preoți ortodocși. Bisericile s-au ruinat și au tot fost 
înlocuite, cam pe același loc. Pe Masa Altarului bisericii de acum,  este încrustat anul 1759, dar  
există urme de frescă veche pe care specialiștii, prin anii 1973-1974, au apreciat-o că ar fi de la 
1700. 
”Biserica noastră cu hramul Înălțarea Domnului zidită în veacul al XVIII-lea s-au sfințit prin 
episcopul Vasile Moga în 24 iunie 1824, și s-au reparat din nou ridicându-se zidul cu o jumătate 
de metru; s-au făcut ferestre noi, mari; s-au ridicat turnul boltindu-se deasupra în anul 1900 cu 
suma de 4400 de coroane, fiind paroh Vasile Mateiu și epitrop Grigore Bondrea, fiind 208 
familii cu 920 suflete, credincioșii bisericii noastre”. (Însemnare pe un Minologhion de la 1871). 
 Biserica respectivă a fost construită din bolovani rotunzi și cărămidă, în stil romantic, cu forma 
de navă. Până la 1900 a avut turn de lemn, care a fost înlocuit cu cel de cărămidă. Între anii  
1969-1974, edificiul a fost renovat. 
 Într-un zapis  scris de Popa Mihail, din Sângeorgiul de Mureș la 14 decembrie 1737 (consemnat 
de Nicolae Albu) se menționează mănăstirile în care se făcea școală cu copii, în localitățile: 
Deda, Sânmartin, Solovăstru, Cașva, Hodac, Rușii-Munți și Râpa, fapt ce atestă că în localitate a 
existat și un așezământ monahal. 
În lucrarea ”Mănăstiri românești din Transilvania și Ungaria”, publicată de Ștefan Meteș,  se 
menționează că mănăstirea de la Râpa de Jos a fost edificată de familia lui Pintea Petrică, pe 
locul numit Braniște, și nu a fost distrusă în campania lui Buccow. La mănăstirea respectivă au 
fost pregătiți dieci pentru bisericile din jur. 
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Mănăstirea Rușii-Munți 
    Marasoroszfalu, în maghiară și Russ, în germană, localitatea  este atestată documentar la 1319, 
Ruscia.. 
      În partea de sus a hotarului satului Sebeș, ”Sebes dictum”, a existat o mănăstire neunită, 
menționată de Popa Mihail din Sângeorgiul de Mureș, într-un zapis dat la 14 decembrie 1737, 
consemnat și de Nicolae Albu, deoarece acel act cuprinde mănăstirile în care erau școli pentru 
copii (Deda, Sânmartin, Solovăstru, Cașva, Hodac, Rușii-Munți și Râpa).  
În campania de distrugere a generalului  Buccow, care pe aceste locuri a avut loc în anul 1761, 
mănăstirea respectivă nu a fost afectată.  
       Porunca împărătească a vremi glăsuia astfel:  
  ”Mănăstirile de lemn să fie arse pretutindeni, cele de piatră să se distrugă şi să se facă raport 
Excelenţei sale generalul (...) despre demolarea mănăstirilor. Iar dacă cienva s-ar opune în mod 
temerar preaînaltei porunci regale (...), să fie pedepsit negreşit cu moartea prin spânzurătoare 
sau prin pierderea capului, ca unii ce dispreţuiesc poruncile regeşti şi tulbură pacea şi ordinea 
publică...” 

        Locul respectiv se numește și astăzi ”La Mănăstire”. 
        Nu departe, în vârful Zăspadului, pe versantul nordic, în anul 2004, preotul Micu Eugen, din 
Idicel Pădure, a descoperit o mică peșteră, în care era un pat și un opaiț. Acest fapt induce ideea 
că acolo ar fi locuit cândva un pustnic și este posibil ca acel pustnic să fi fost un călugăr de la 
amintita mănăstire. 
                                               
Mănăstirea din Valea Pietrișului 
   În frumoasa lucrare ”Protopopiatul Reghin. Monografie-Album”, apărută la Tipografia 
”Regsan” în anul 2006, pag. 170, părintele protopop Teodor Beldean, în legătură cu biserica din 
acel loc, a comsemnat: 
”Începută a se construi în anul 1987, biserica a fost menită spre veșnica aducere aminte a 
străvechii biserici înălțate aici de Elena Doamna soția lui Petru Rareș și dărâmată apoi de 
generalul Buccow. Despre soarta călugărilor nu se știe nimic, dar creștinii acestor locuri nu au 
uitat că aici a fost o vatră sihăstrească, înălțând o clopotniță lângă care an de an la Duminica 
Tuturor Sfinților se săvârșește Sfânta Liturghie.” 
     Pornind de la această informație am căutat și alte indicii legate de această temă și astfel am 
ajuns la concluzia că mențiunile scrise sunt destul de sărace și confuze. Este cert că Petru Rareș, 
domnul Moldovei, în drum spre ținuturile Bistriței și a Ciceului pe care le-a stăpânit, a trecut și 
prin Valea Superioară a Mureșului și astfel Elena Doamna a putut să marcheze o astfel de trecere 
prin zidirea unui lăcaș de închinare într-o vale mai izolată, care a devenit mănăstire.  Petru Rareș 
a domnit în două rânduri, între anii 1527-1538 și 1541-1546.  În anul 1538 a fost găzduit de 
familia nobilului Lazar, din Lăzarea, de unde însoțit de 12 ostași a călătorit spre Târgu-Mureș, 
unde a fost primit de primarul Thamasy Bernard, care l-a ajutat să își continue drumul spre 
posesiunile sale de la Ciceu, unde se afla doamna sa și copii. 
    Probabil că în vremurile de-demult, în acea vale erau mulți soci, pentru că Conscripția din anul 
1733, menționează un schit, la ”Socet”. În Conscripția de la 1750, nu apare nici o mențiune 
legată de un astfel de lăcaș la Cuieșd, cum era numit Pietrișul în trecut. În Conscripția începută 
de generalul Buccow în anul 1760 este consemnat faptul că schitul a fost predat greco-catolicilor.  
      Așezământul, marcat de biserica actuală, menționată de părintele protopop Teodor Beldean, 
este situat pe versantul unui deal, aproape de limita administrativă cu satul Dumbrava. Prin 
înscrisurile vechi, se vorbește și de o mănăstire la Dumbrava. Probabil că este vorba de același 
așezământ, deoarece în decursul timpului, Valea Cuieșdului a aparținut administrativ și de 
localitatea Dumbrava.  
    Iată referința făcută de Ștefan Meteș în lucrarea sa ”Mănăstirile românești din transilvania și 
Ungaria, apărută la Sibiu în anul 1936, pag. 134: 
”Dumbrava-Lighet 
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Mănăstirea din acest sat se numea după locul unde era la Socet. Scăpată de răsbunarea lui 
Bucow, sătenii cu popa ort. Mihăilă, o iau cu forța din proprietatea uniților la 1761. Se 
amintește și în conscripția lui Rednic din 1765. Era mică,un schit numai, așezat în valea 
Cuejdului”. 
         Așezământul respectiv apare și în Conscripția din anul 1805.  
        Mărturia fostului așezământ este evidentă în jurul actualei biserici, unde există o mulțime de 
monumente funerare din piatră, de diferite dimensiuni și forme, datând din secolele XVII-XIX,  
care înseamnă locul mormintelor călugărilor ce au viețuit și s-au săvârșit în acel loc.  
      Locul este însorit, binecuvântat și  dăruit cu multă frumusețe și bogăție, presărat, ici-colo cu 
edificiile unor gospodării răzlețe, iar locuitorii din jur, sunt oameni de munte, obișnuiți cu 
liniștea și produsele curate.  Nu departe, străjuiește Scaunul Domnului, acel munte sfânt din 
masivul Călimanilor. 
      Jos, în sat, la Pietriș, în spatele bisericii construite din bârne de stejar la sfârșit de secol XIX, 
își dorm somnul de veci foștii fruntași ai satului, cu precădere din neamul Șăndoreștilor, printre 
care și fostul protopop și asesor mitropolitan, Galaction Șagău. Născut la Idicel Sat, într-o 
familie înstărită, care avea o bucată de pământ de 50 de hectare, Galaction s-a căsătorit cu cea 
mai bogată fată de pe Valea Mureșului Superior, Mărioara Șandor. În familia ei, talerii de aur, nu 
se numărau ci se cântăreu. În cea de-a doua parte a secolului al XIX-lea, Șăndoreștii din Cuieșd 
se ocupau cu exploatările forestiere și cu plutăritul, iar la marginea satului lor era un mare 
depozit unde erau sortate catargele din plute. Galaction și Mărioara nu au avut copii, iar din 
agoniseala lor au contribuit la multe lucrări de utilitate spirituală. Printre acestea, la construcția 
catedralei mitropolitane ortodoxe din Sibiu și a unei mănăstiri în centrul satului Pietriș. 
Mănăstirea respectivă a funcționat până prin anii 50 ai secolului XX, când, la ordinul 
comuniștilor a fost dezafectată și călugărițele mutate în alte părți. O parte din construcții au durat 
însă până în anul 2015, când au fost demolate. 
 
                                                                                * 
 
 Superior Mures Valley is a region endowed by God with great beauty and wealth. Since 
ancient times there were built churches and monasteries, many of which were ruined.  In 
„Romanian monasteries disappeared Superior Mures Valley” trying to wipe the dust of oblivion 
on them. 
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CERCETĂRI PRIVIND CTITORUL BISERICII ORTODOXE DIN 
MĂRCUŞ, JUD. COVASNA, ELISEI TĂRAŞ, ALIAS ALECSE POPESCU 

 
                                                                Dr. Ioan Lăcătuşu – Sfântu Gheorghe 

 
Majoritatea locuitorilor satului Mărcuş, comuna Dobârlău, judeţul Covasna şi a oaspeţilor 

localităţii care au vizitat biserica satului, cu hramul „Sfântul Dumitru”, locaş de cult construit în 
anul 1864, pe locul unuia mai vechi din lemn, au aflat din pisania bisericii că principalul ctitor al 
bisericii este fiul satului Elisei Tăraş, şi că acesta „a ajuns în Ţara Românească, în Călăraşi”, 
unde ar fi administrat moşia unui boier, cu a cărui soţie, Chira, s-ar fi căsătorit după moartea 
boierului.1 

Alte informaţii despre generosul ctitor nu s-au păstrat, nici în documentele bisericii, şi 
nici în memoria colectivă a locuitorilor satului. Dar, la aproape un secol şi jumătate de la 
ctitorirea bisericii, odată cu reluarea cercetărilor privind istoria localităţii întreprinse de vrednicii 
fii ai satului Ioan Stoica şi Elena Tartler, autorii a două valoroase lucrări monografice,2 
cercetătorii Centrului Eclezistic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” au solicitat 
colaborarea profesorului Nicolae Ţiripan, directorul Arhivelor Naţionale Călăraşi, pentru 
identificarea unor noi date referitoare la viaţa şi activitatea românului covăsnean Elisei Taraş, din 
Mărcuş, în calitatea sa de locuitor al judeţului Călăraşi.  

Astfel, în 9 ianuarie 2015 am adresat profesorului Nicolae Ţiripan următoarea scrisoare: 
„Dragă Nicule, la începutul noului an 2015, încă o dată îţi trimit urări de sănătate şi spor în 
toate. Îndrăznesc să-ţi adresez următoarea rugăminte. În 2014 s-au împlinit 150 de ani de la 
zidirea bisericii ortodoxe din satul Mărcuş, com. Dobârlău, jud. Covasna. Cu această ocazie a 
fost editată monografia localităţii cu titlul Mărcuş-Lada de zestre, de Ioan Stoica, fiu al satului. 
Referindu-se la ctitorii lăcaşului, în lucare se munţionează: «După şase zeci de ani s-a construit 
biserica actuală care, după cum arată pisania din interiorul ei ... s-a ridicat la a. <nul> 1864 în 
Di. <zilele> Escel. <enţei> Sa. <le> E. <episcopului> Preasânt Arhiepi. <scop şi > Mitrop < 
olit > al Românilor gr.<eco > răsărit. <eni> din Ardeal şi Ungar<ia> Andrei Brn <baron>. De 
Şaguna, cu cheltuiala Evl.<aviosului> Ttor <ctitor> D Eliseiu Tăraş, născut în acest sat şi 
aşezat în România la Călăraşi, cu socia sa Chira, născută acolo».3    Aşadar, acest fiu al satului 
– Elisei Tăraş -, despre care vom vorbi detailat mai jos, a fost ctitorul acestei biserici. Tradiţia 
locală păstrează informaţia că el şi soţia sa, Chira, au mai ctitorit încă alte două biserici, ale 
căror locaţii nu le cunoaştem. Alături de ei mai apar în proscomidie numele altor ctitori, 
probabil rude şi predecesori. Dintre aceştia remarcăm pe Rada, Hariton, Stavri - nume de botez 
nespecifice zonei Mărcuşului, prin urmare nu pot fi decât rudele Chirei. Mai amintim că spre 
lauda lor, cei doi soţi Tăraş au constituit şi o rentă perpetuă de două sute optzeci de coroane 
anual pe numele parohiei Mărcuş. Această sumă şi echivalentul ei în monedă românească a fost 
trimisă parohiei prin grija unei fundaţii şi a casei de avocaţi Alexe Popescu din Călăraşi, numită 
legatară a moştenirii Tăraş şi prin intermediul Băncii Cooperative «Dunărea» din aceeaşi 
localitate. De notat că banca respectivă cerea anual şi un raport despre felul în care s-au 
cheltuit sumele «date până acum». Regăsim evidenţiată această rentă la capitolul intrări în 
bugetul parohiei pe anul 1903 «280 coroane trimise de legaţiunea Popescu-Călăraşi». În 1909 
se trimit 300 coroane «în minus portul poştal». Banii au fost primiţi cu regularitate până în anul 
1947, când în registrul parohiei apare ultima intrare de 90.000 lei. Despre Eliseiu Tăraş nu mai 

                                                
1 Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan şi Violeta Pătrunjel, Românii din Covasna şi Harghita, Editura Grai Românesc, 
Miercurea-Ciuc, 2003, p.289. 
2 Ioan Stoica, Mărcuş - Lada de zestre. Pagini de monografie. Oamenii Mărcuşului, Târgovişte, 2014 (exemplar 
semnal, Biblioteca Centrului Ecleziastic de Documentare ”Mitropilit Nicolae Colan); Elena Maria Tartler, Credinţă 
pentru credinţă. Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Mărcuş, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2014. 

3 Toată corespondența, pe această temă, face parte din arhiva personală Ioan Lăcătușu, pe anul 2015. 



 44 

ştim altceva rămânând în sarcina viitorului aflarea unor date biografice mai complete şi mai 
ales locul unde se odihneşte el şi probabil soţia sa Chira.1 

Din discuţiile cu bătrânii satului, aceştia mi-au spus că, potrivit informţiilor transmise 
prin viu grai, din generaţie în generaţie, tânărul Elisei Tăraş, mai întâi a fost administrator, sau 
aşa ceva, la această moşie, iar după moartea boierului, soţia acestuia, Chira, s-a căsătorit cu el. 

 Ți-aş rămâne recunoscător dacă ţi-ai face timp să cercetez această temă şi, eventual, să 
identifici informaţii suplimenatre despre subiectul menţionat. Aştept cu interes veşti de la tine. 
Sf. Gheorghe, cu statornică prietenie şi sinceră preţuire, I. Lăcătuşu.” 

Doar după trei zile, în 12 ianuarie 2015, profesorul Nicolae Ţiripan îmi trimite următorul 
răspuns: „Stimate Domnule Lăcătuşu, la început de An Nou, 2015, acelaşi gânduri de bine şi 
urări pentru Dumneavoastră şi toţi cei apropiaţi şi dragi. Legat de problema bisericii din satul 
Mărcuş, nu este nevoie, deocamdată, să fac cine ştie ce cercetări, deoarece în 2013 am publicat 
Istoria Protopopiatului Călăraşi, cu istoricul tuturor parohiilor, iar la începutul anului 2014, 
chiar Istoricul bisericii Sf. Ioan din Călăraşi, cunoscută ca Biserica Alexe. 

Cu regret vă spun că în toate cercetările mele, efectuate pe parcursul a peste 10 ani, nu 
am dat de numele pomenit în pisania bisericii din Mărcuş, anume Eliseiu Taraş şi soţia sa, 
Chira. În documentele pe care le-am cercetat apare ca şi ctitor al bisericii din Mărcuş Alexe 
Popescu, despre care o să vă dau mai multe date în continuare. Mai fac precizarea că de la 
Banca cooperativă «Dunărea» din Călăraşi, nu s-au păstrat documente, iar o fundaţie şi casă de 
avocaţi Alexe Popescu nu am găsit în documentele cercetate. 

A existat o epitropie a casei Alexe Popescu, care a administrat averea răposatului Alexe 
Popescu, lăsată bisericii din Călăraşi, după moartea acestuia. În bugetul pe care-l întocmea 
anual, un punct distinct era ajutorul sau subvenţia acordata bisericilor Sf. Nicolae din Crunţi şi 
Sfântul Dumitru din Mărcuş. De exemplu în bugetul pe anii 1898-1899, este trecută suma de 400 
lei, care apare şi în bugetul din 1900-1901, şi în cel din anul 1924. În bugetul din anul 1937, 
suma este de 1500 lei, în cel din anul 1940 este trecută suma de 3000 lei ca subvenţie pentru anii 
trecuţi, iar în Contul de gestiune pe 1946-1947, la «Cheltuieli de la 1 aprilie 1946 la 31 martie 
1947» este trecută: «Plata parohiei Mărcuş – Braşov, cota test. pe 1946-1947 incl. – 91.080 
lei». 

În testamentul întocmit de Alexe Popescu, autentificat la Tribunalul Ialomiţa la nr. 99 din 
anul 1897, printre alţii sunt menţionaţi fraţii săi Petre, Gheorghe şi Dumitru şi surorile Chira 
(să fie, oare, cea din pisania bisericii Mărcuş), Maria, Nuţa şi Iliana, iar la punctul VI, scrie: 
«Epitropia va da pe fiecare an câte una sută lei, 100 noui, pentru ajutorul bisericii cu hramul 
Sfântul Nicolae, ce am construit în comuna Crunţi din acest judeţu Ialomiţa, cum şi câte 300 lei 
noi tot pe fiecare an ca ajutor bisericii cu hramul Sfântul Dumitru din comuna Mărcuşu, ţinutul 
Braşovului din Transilvania, construită de asemenea tot de mine». 

În pisania bisericii Alexe din Călăraşi, construită de Alexe Popescu şi soţia sa, Maria, în 
anii 1884-1886, se menţionează printre altele că: «Alexe Popescu s-a născut la anul 1819 în 
Transilvania, la satul Mărcuş, unde trecând în România, a doua patrie a sa, pe la anul 1834 şi 
prin multă laboare [muncă] şi onestitate, fiind la începutul carierei sale în serviciul altora, a 
făcut avere pentru ca să o întrebuinţeze în folosul sufletesc şi comun. A mai edificat încă 2 Sf. 
Biserici tot cu propria sa cheltuială, una chiar în comuna sa natală Mărcuş şi cea de a doua în 
comuna Crunţi, jud. Ialomiţa». 

Învăţătorul Ion Mihalache, originar din satul Vlad Ţepeş, judeţul Călăraşi, care a trăit în 
ultima parte a vieţii la fiica sa, la Braşov, într-o carte rămasă în manuscris, la Arhivele din 
Călăraşi, printre alte legende şi obiceiuri, scrie şi despre Legenda bisericii Alexe din Călăraşi. 
Iată ce scrie venerabilul învăţător: «Această legendă a circulat în satul Socoale şi are mai multe 
variante. Le voi da pe rând. Cuprinsul legendei bisericii Alecse din Călăraşi: În apropiere de 
actualul sat Socoale, la sud de sat, nu prea departe de o japşă, şi-a avut aşezarea un preot 
bătrân cu numele Socol. El era foarte bogat. Avea turme de oi, cirezi de vaci şi herghelii de cai. 

                                                
1 Vezi Ioan Stoica, op. cit. 
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Aur, de nici el nu-i mai ştia valoarea…Vestea despre bogăţia lui cutreierase întreaga regiune. 
Despre ea aflaseră şi turcii din Silistra şi Călăraşi. Bătrânul preot avea trei fete. Una dintre ele 
a fost luată de turci cu toate vitele, care au fost mânate la Dunăre chiar de robii preotului, 
excortată de câţiva ostaşi turci. Celelalte fete şi preotul au scăpat de turci prin fugă. La Dunăre, 
turcii au eliberat robii acestui preot şi au oprit numai pe unul anume Alecse, care era omul de 
încredere al fetei. În Turcia, fata preotului i-a povestit lui Alecse că aurul tatălui său este 
îngropat în jurul casei preotului. Nu ştie despre el decât ea şi preotul. Acum, după ce turcii au 
uitat despre aurul căutat, fata şi Alecse erau mai liberi. Tu poţi să fugi în România, dar mie îmi 
este greu să fug. Mânat de fată, dar şi de dorinţa de a ajunge posesorul acelui aur, Alecse fuge, 
ajunge în ţară şi după spusele fetei, după lungi căutări, găseşte uriaşa avere a preotului. Fiind 
om credincios, construieşte o biserică în oraşul Călăraşi, cunoscută sub numele biserica lui 
Alecse sau mai pe scurt Biserica Alecse. Fostul rob ajunge om de vază în oraşul Călăraşi. La 
moartea sa, care a avut loc în jurul anului 1900, au fost chemaţi şi locuitorii satului Socoale. Nu 
s-au dus decât două persoane…. 

În luna iunie 1979 am stat de vorbă cu preotul paroh al bisericii Alecse din Călăraşi, 
care mi-a arătat istoricul bisericii…Ctitorul acestei biserici a fost Alecse Popescu, iar soţia sa s-
a numit Maria. Chipurile lor sunt pictate la intrare, pe peretele din dreapta, unde de obicei se 
pictează chipurile ctitorilor. Preotul mi-a spus că din informaţiile ce le deţine, ctitorul Alexe a 
fost de origine ardelean şi că a trecut cu oile sale în Muntenia, stabilindu-se în judeţul Ialomiţa 
şi a locuit, când la sud, când la nord de râul Ialomiţa. A locuit mai mult în satul Crunţi şi poate 
că a trecut râul Ialomiţa, aşezându-se un timp în satul Socoale, apoi la Călăraşi, unde s-a 
stabilit definitiv şi unde se găseşte înmormântat. Mai spunea preotul paroh al bisericii că Alexe 
Popescu a construit trei biserici, şi anume: una în Ardeal, în satul natal, a doua în satul Crunţi 
şi a treia este biserica Alecse. Tot din informaţiile pe care le deţine de la unii poporeni, Alecse 
ar fi avut multe oi, care i-au adus mari venituri. Din acele venituri a construit şi cele trei biserici 
despre are am pomenit. Oare acest boier ardelean să fi avut atât de mare venit de la oile lui, 
încât să poată construi trei biserici (ctitorii), ori el a fost posesorul aurului preotului Socol?. 
Timp de trei luni mi-am pus aceste întrebări şi la începutul lunii noiembrie 1979 am scris 
preotului din satul Crunţi, rugându-l să-mi comunice ce se ştie despre acest Alecse în satul 
Crunţi. Preotul mi-a răspuns şi mi-a trimis pisania şi istoricul bisericii din satul Crunţi, pe care 
le dau mai jos. 

Stimate Domnule Mihalache, răspund cu plăcere scrisorii Dumneavoastră, cu toate că 
nu vă pot comunica prea multe amănunte. Vă voi da câteva lucruri demne de crezare pe seama 
cărora puteţi trage concluziile necesare».  

Pisanie: «Această biserică s-a zidit cu spesele Dlui Alecse Popescu şi soţia sa, Maria, cu 
transportul sătenilor şi cu stăruinţa Dlui Chirea Teodosiu în zilele Prea Înălţatului nostru Rege 
Carol I şi în timpul Arhipăstorului D. Calinic Miclescu la 1880 august 15». Istoricul bisericii din 
Crunţi citează faptul că: «În anul 1880 s-a ivit pentru satul Crunţi un minunat prilej. Un 
oarecare Alecse Popescu, originar din Ardeal, păscându-şi turmele pe malul râului Ialomiţa, la 
un moment dat s-a surpat un mal al apei şi a căzut în apă. În urma dărâmării malului, oierul 
nostru a rămas uimit văzând o imensă comoară, pe care pământul a scos-o la suprafaţă. Fiind 
un om credincios, poate şi drept recunoştinţă faţă de dublul noroc care dăduse peste el - 
scăparea cu viaţă şi aflarea comorii -, s-a gândit să facă un locaş al lui Dumnezeu, în care să se 
roage creştin, s-a gândit să le zidească o biserică, spre amintirea lui şi a familei sale». 

 După cum vedeţi, lucrurile sunt puţin încurcate şi o întrebare se ridică: Cine este 
adevăratul ctitor al bisericii din Mărcuş? Să fie Eliseiu Tăraş şi soţia sa, Chira, aceasta ca soră 
a lui Alexe Popescu, sau este chiar Alexe Popescu, după cum se menţionează în testamentul său? 
În stadiul actual al cercetărilor, lucrurile sunt neclare. Este un subiect care merită aprofundat. 
Cu deosebită stimă, N. Ţiripan” 
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În aceeaşi zi, am trimis la Călăraşi micromonografia Parohiei Ortodoxe Mărcuş, care 
cuprinde şi fotografia ctitorilor, lucrare redactată de autor Elena Tartler1. I-am mulţumit 
profesorului Nicolae Ţiripan „pentru operativitate şi profesionalism” şi am redirecţionat 
răspunsul acestuia, referitor la ctitorii bisericii din Mărcuş, doamnei Elena Tartler, cu precizarea 
potrivit căreia informaţiile primite „în loc să aducă noi clarificări, complică şi mai mult 
lucrurile”.  

Doamna Elena Tartler, de profesie judecător, şi doar în timpul liber cercetător al istoriei 
localităţii Mărcuş, ne trimite următorul răspuns: „Bună ziua! Am primit mesajul dumneavoastră 
şi vă mulţumesc pentru documentele trimise. Am vorbit cu părintele Olaru şi ...mai căutăm prin 
arhivă, spre primăvară. Voi încerca tot atunci să iau legătura şi cu preoţii din Călăraşi şi din 
Ialomiţa, poate vor putea să lămurească ceva din aceste probleme. La o primă vedere, cred că 
este vorba de una şi aceeaşi persoană cu Elisei Tăraş şi Chira (fotografiile celor doi din ambele 
biserici sunt asemănătoare, iar datele de stare civilă ar putea corespunde). E posibil să fi fost o 
schimbare de nume intervenită (din varii motive) după 1870. Cu privire la Elisei Tăraș: în 
Mărcuş nu cred că a fost vreun Popescu în secolul 19, dar voi verifica prin arhivă şi prin 
registrul de naşteri. E puţin probabil să fi existat o persoană bogată care să fi plecat din Mărcuş 
în secolul 19, căci s-ar fi auzit şi transmis prin viu grai. e posibil însă să se fi plecat cu oile 
vreunui stăpân de prin părţile astea şi să fie astfel necesar un schimb al numelui. Puţin probabil 
să fie vorba de alte persoane care să fi ridicat - prin donaţii - o biserică în Mărcuş, altele decât 
cele care să fi plecat de aici la muncă în alte zone sau... poate (deformaţie profesională) urmare 
a unor fapte grave care impuneau şi schimbarea numelui.  

Elisei-Alexe, iar la Tăraş nu pot găsi nici măcar fonetic o apropiere de Popescu. 
Popescu este un nume specific «sudiştilor», în timp ce Tăraş mai sunt şi astăzi în zonă. S-ar 
putea ca Elisei sa fi luat numele soţiei şi să schimbe doar prenumele?, iar cea din imagini să fie 
doar a doua soţie şi nu Chira?...Oricum, diferenţa în timp între cele trei construcţii face posibile 
interpretări. E posibil să se fi schimbat numele de către Elisei chiar când a ajuns în sud, prin 
1834, cum se susţine, iar pisania din biserica noastră să păstreze numele real al donatorilor ei 
căci altfel nimeni nu ar fi ştiut de...un oarecare Popescu de la Călăraşi. Ar mai putea fi şi alte 
explicaţii pe care încă nu îndrăznesc să le fac acum, însă acum cred că e vorba doar de o 
schimbare de nume. Cu deosebită consideraţie Nana Tartler, Mărcuş, 14 ianuarie 2015».  

În 16 ianuarie 2015, prof. Nicolae Ţiripan îmi comunică următoarele noutăţi: „Bună 
ziua! Se pare că imaginile nu înşală. Acelaşi lucru am gândit şi noi când am privit cele două 
fotografii. Asemănarea este izbitoare, deşi în fotografiile de la Dv. par a fi mai bătrani decât în 
pictura de la Călăraşi. Am găsit actul de deces al lui Alecse Popescu - 21 mai 1897, la vârsta de 
68 ani, ceea ce confirmă că s-a născut în 1819. Maria era sigur din Călăraşi, provenea din 
familia Mitulescu şi avea în 1897 vârsta de 30 de ani, ceea ce poate confirma ipoteza că era a 
doua soţie. Oricum, este un subiect interesant, care merită adâncit prin noi cercetări. O zi bună, 
N. Ţiripan”.  

Peste o săptămână, acelaşi vrednic şi pasionat arhivist revine cu alte precizări: „Bună 
ziua! O noua informaţie în legătură cu ctitorul bisericii din Marcuş. Am găsit actul de căsătorie 
al lui Alecse Popescu cu Maria Mitulescu, din 24 august 1878. Conform datelor din act, se face 
o eroare cu privire la data şi locul naşterii: 1828, în Andrăşeşti de Ialomiţa. Alecse Popescu era 
fiul lui Dumitru Taraşu şi Călina. Alecse era vaduv, iar prima lui soţie, care a murit în august 
1877 ( şi aici se pare că este o eroare) era fiica lui Marin Bercuşu şi Maria şi se născuse în 
Andrăşeşti). Oricum, aceste informţii lămuresc cu claritate cele înscrise în pisania de la Mărcuş. 
Neclar rămâne de ce şi când şi-au schimbat numele şi de ce dau ca loc al naşterii loc. Andrăşeşti 
din Ialomiţa. O zi bună şi numai bine. N. Ţiripan, 22 ianuarie 2015”.  

Coroborând toate aceste informaţii şi continuând cercetările, profesorul Nicolae Ţiripan, 
directorul Arhivelor Naţionale Călăraşi, ajunge la concluzia certă că românul ardelean Elisei 
Tăraş, din Mărcuş, jud. Covasna, este una şi aceeaşi persoană cu românul muntean Alecse 

                                                
1 Elena Maria Tartler, op. cit. 
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Popescu, comerciant, proprietar şi ctitor de biserci, în Călăraşi, şi publică pe larg rezultatele 
cercetărilor sale, într-un studiu publicat în volumul omagial al arhivistului băcăuan Vilică 
Munteanu.1 

Din documentele descoperite de prof. Nicolae Ţiripan rezultă că Elisei Tăraş din Mărcuş, 
după sosirea sa în Bărăgan, în anul 1834, şi-a schimbat numele în Alecse (Alexe) Popescu, iar în 
anul 1878, după moartea primei soţii, Chira, se recăsătoreşte cu Maria Mitulescu, născută în 
Călăraşi. În calitatea sa de comerciant şi proprietar, posesor al unei însemnate averi, este ctitorul 
bisericilor cu hramul Sf. Nicolae din satul Crunţi, judeţul Ialomiţa şi Sf. Ioan din Călăraşi.  

Cum a ajuns Elisei Tăraş de la Mărcuş în Bărăgan şi de ce şi-a schimbat numele în 
Alecse Popescu, documentele care s-au păstrat nu ne spun. Un mister, care greu va putea fi 
desluşit, îl reprezintă şi modul în care a dobândit averea sa. În jurul acestui subiect, profesorul 
Nicolae Ţiripan a identificat mai multe legende care au circulat în mentalul colectiv local, sus-
amintite (descoperirea unei comori, în urma surpării unui mal, sau a averii bătrânului preot Socol 
etc.) Prezentând aceste legende ţesute în jurul lui Alecse Popescu, profesorul Ţiripan apreciază că 
„averea sa a constat în turme de oi, pentru ca mai târziu, probabil prin vânzarea oilor, să devină 
posesor a numeroase case şi magazii în oraşul Călăraşi, ocupaţia sa principală devenind 
comerţul”.  

Bun creştin, Alecse Popescu ctitoreşte biserica cu hramul Sf. Nicolae din satul Crunţi, 
judeţul Ialomiţa. Ultima dintre ctitoriile sale, ridicată la vremea când Alecse Popescu era de mult 
un cetăţean de vază al oraşului Călăraşi, este biserica cu hramul Sf. Ioan, Cuvioasa Paraschiva şi 
Sf. Treime din oraşul de reşedinţă al judeţului Ialomiţa, Călăraşi, sau Biserica Alecse, denumire 
încetăţenită în rândul enoriaşilor şi transmisă din generaţie în generaţie. 

În buna tradiţie a binefăcătorilor creştini, Alecse Popescu lasă prin testament „toată 
această avere mobilă şi imobilă, care s-ar găsi la încetarea mea din viaţă – scrie el -, pentru 
întreţinerea în bună stare şi îngrijirea bisericei cu hramul Sfântul Ioan, Cuvioasa Paraschiva şi 
Sfânta Treime, ce am construit acum de curând în oraşul Călăraşi, cum şi pentru acte de 
binefacere, pentru ca în veci să se pomenească memoria mea”. Prin acelaşi testament, dispune ca „ 
Epitropia să dea pe fiecare an câte una sută lei nr. 100 noi, pentru ajutorul bisericii cu hramul 
Sfântul Nicolae, ce am construit în comuna Crunţi din acest judeţ Ialomiţa (subl. ns. N.Ţ.), cum şi 
câte trei sute lei noi tot pe fiecare an ca ajutor bisericii cu hramul Sfântul Dumitru din comuna 
Marcoşu, ţinutul Braşovului din Transilvania, construită de asemenea tot de mine”.2 De menţionat 
că aceste subvenţii au fost plătite bisericii din satul natal Mărcuş, până în anul 1950, când întreaga 
avere lăsată de testator a fost confiscată de statul comunist. 

Concluziile acestei anchete arhivistice confirmă, încă o dată, numeroasele şi trainicele 
legături dintre românii din Transilvania cu cei din Muntenia şi Moldova; vrednicia românilor 
ardeleni, deveniţi cetăţeni liberi în ”Țară”; statornicia lor în credinţa stămoşească ş.a. Pe lângă 
toate acestea, putem remarca buna colaborare între cercetătorii pasionaţi de cunoaşterea istoriei 
şi rezultatul obţinut de munca într-o echipă complexă, formată din arhivişti profesionişti şi 
cercetători de profesii diferite, dar călăuziţi de aceeaşi motivaţie generoasă: cunoşterea 
adevărului istoric despre oamenii care au lăsat urme adânci în comunităţile în care au trăit şi în 
edificarea patrimoniului cultural naţional.  
 

                                                
1 Nicolae Ţiripan, Un ardelean ctitor de biserici în Bărăgan, în „Profesioniştii noştri. 20. Vilică Munteanu, arhivist, 
istoric, colecţionar, la 65 de ani” , Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe şi Magic Print, Oneşti, 2016, p. 346-356. 
2 Ibidem, p. 354 
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Biserica ortodoxă cu hramul Sfântul Dimitrie din 

Mărcuş (sursa: Elena Maria Tartler, op. cit., p. 67) 

 
Soţii Elisei şi Chira Tăraş. Fotografie aflată în altarul 

bisericii din Mărcuş (sursa: E. M. Tartler, op. cit., p. 61) 

Biserica cu hramul Sf. Nicolae din satul Crunţí 

 
Ctitorii bisericii Sfântul Ioan (Alexe) din Călăraşi:  

Alecse Popescu şi soţia sa Maria 
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Pisania Bisericii Sf. Ioan (Alexe) din Călărași 

 

 
Biserica Sf. Ioan (Alexe) din Călăraşi  

(sursa imaginilor: Nicolae Ţiripan, op.cit.) 
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MIRON CRISTEA: O RUGĂCIUNE-POEM 
 

Lazăr Lădariu, Târgu-Mureş 
 
Episcopul de Caransebeş Miron Cristea a ţinut, în dimineaţa zilei de 1 Decembrie 1918, 

„o patetică rugăciune”, în catedrala din Alba Iulia. O rugăciune către Dumnezeu, „care a stors 
lacrimi de bucurie din ochii tuturor celor care se aflau de faţă.” O rugăciune-poem despre 
„atotputernicirea lui Dumnezeu”, prin care „îl roagă pe Părintele Îndurărilor să nu-şi întoarcă faţa 
nicio clipă de la încercatul şi oropsitul popor român.” (Florin Bengean: „90 de ani de la 
înfiinţarea Patriarhiei Române. Miron Cristea – primul Patriarh al României”). 

„Doamne, Dumnezeul nostru, Tu eşti părintele nostru; Tu ai văzut strâmtorarea 
părinţilor noştri şi ai auzit strigarea lor, căci se făcuseră ei ca floarea în brumă şi plecat 
spre pulbere era sufletul lor, şi trupul lor lipit de pământ.” 

O rugăciune-poem pentru cei care „se făcuseră ca floarea în brumă”, „cu sufletul plecat 
spre pulbere.” Cuvintele unei rugăciuni-poem, venind din „durerile şi furtunile negurosului 
nostru trecut” - după o mai veche rostire a lui Sadoveanu -, din suferinţele acestui neam care a 
răzbit prin vremi potrivnice, atât de învolburate, atât de tulburi aici la Porţile Răsăritului. Un 
„răsunet al durerilor” românului Transilvaniei, mereu „osândit, precum ţăranul, să piară ca un 
arbore smuls din rădăcini” – cum scria Rebreanu -, în auz mereu cu acel glas al pământului 
moşilor şi strămoşilor, apărători ai credinţei străbune, de la Apostolul Andrei încoace. O 
rugăciune-gând pentru cei nevoiaşi, pentru „înzbucuimata viaţă” a neamului nostru, „pentru cei 
amărâţi”, zilnic „în luptă cu adversităţile timpului, cu ale celor mari şi neînduplecaţi.” Ceva 
venind, în rugăciunea lui, „din fermecătoarele izvoare de apă vie” ale credinţei noastre 
strămoşeşti. 

„Tu ai împlinit şi cu noi ce ai făgăduit de demult: «Sfărma-voiu jugul de pe tine şi 
vom rupe legăturile Tale, lărgi-voi hotarele Tale; aduna-vă-voiu dintre popoare şi vă voiu 
strânge din ţările unde sunteţi împrăştiaţi; restatornici-voiu judecătorii tăi, ca mai înainte, 
şi sfetnicii tăi ca la început»”. 

„Tu, Doamne, cel ce dezlegi pe cei ferecaţi în obezi şi ridici pe cei surpaţi, ajutatu-
ne-ai de am bătut războiul cu veselie şi am gonit pe fiii trufiei. Mărturie ai trimis şi nouă, 
poporului Tău, şi toate marginile pământului văd mântuirea Dumnezeului nostru.” 

Cuvinte-versuri, izvorâte pentru încurajarea neamului cu acea măreaţă încredere în 
dorinţele de veacuri ale românilor, ale celor mereu plătitori ai birurilor vremurilor. 

Sfânt al lui Dumnezeu, sfânt al ortodoxiei, apărător al credinţei străbune, al 
creştinismului, Miron Cristea, nemuritorul patriot, înălţa, în Catedrala Reîntregirii Neamului din 
Alba Iulia, în acea dorită, cuvenită zi a înălţării românilor transilvăneni, un adevărat imn pentru 
credincioşii aflaţi mereu sub „vrăjmăşia stăpânirilor străine”, în vremuri atât de îndelungate. Un 
îndemn spre viaţă şi necesară energie, spre bucuria celor consideraţi de mai-marii vremurilor, 
„misera plebs contribuiens.”  

„Tu, Doamne, sălăşluit-ai mărirea în pământul nostru, căci întorcându-Te, 
Dumnezeule, ne-ai înviat pe noi, şi norodul Tău se veseleşte de Tine. 

„Cunoaştem, Doamne, că ai împlinit cuvântul Tău, că împărăţia de la un neam la 
altul se mută, pentru strâmbătăţi şi sumeţii şi că numai dreptatea înalţă neamul, iar 
păcatele împuţinează seminţiile.”  

Gesturi de iubire şi admiraţie pentru creştinul mereu aşezat sub semnul Crucii şi al 
dăinuirii.  

„Doamne, aducemu-ne aminte de cuvântul Tău, că drumul păcătoşilor este netezit 
cu pietre, şi la sfârşitul lui este groapa iadului; rugămu-Te, deci, Ţie, Dumnezeului nostru, 
cel ce ne ispiteşti pe noi, ca şi pe părinţii noştri; Tu ştii că nu este om care să nu greşească; 
milostiveşte-Te spre noi şi ne binecuvântă, luminează faţa Ta spre noi şi ne miluieşte.”  

O rugăciune-poem, o privire luminoasă prin alte ferestre decât cele întunecate de vremi. 
O rugă pentru acest popor sub dăinuirea „etnologică şi lingvistică a unităţii teritoriale.”  
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„Îndreptează pe Regele nostru, Oastea, Dregătoriile, Sfaturile, Comunităţile, 
dimpreună cu intrările şi ieşirile noastre, în pace (…) Supune-i Lui, Dumnezeu, pe tot 
vrăjmaşul şi potrivnicul din lăuntru şi din afară. 

„Adă-ţi aminte, Doamne, şi de fraţii noştri, cei din robie, şi le dă lor să afle milă şi 
compătimire la cei ce i-au robit pe ei.” 

„Adu-ţi aminte, Doamne, şi de noi, păcătoşii şi nevrednicii robii Tăi, şi şterge 
păcatele noastre, ca un bun şi de oameni iubitor Dumnezeu.”  

O rugăciune-poem, a unui creator şi păstrător de cultură românească.  
O rugăciune urcând dealuri, coborând văi, în acea zi sfântă a românilor, din catedrala 

Albei Iulii.  
O rugăciune-poem, cuvinte din inimă ale unui doritor de „soartă înlesnită” pentru aceşti 

români ardeleni, pentru cei pe care nu i-au clintit nici migraţiile unora, nici ura lor, nici 
cunoscuta băţoşenie şi sfidare. 

„Ţie, Doamne, fie slavă, şi putere, şi laudă, şi biruinţă, şi tărie, că Tu stăpâneşti 
toate celea din Ceriu şi de pre pământ… Binecuvântat fie Domnul din veac şi până în veac, 
amin şi amin…” îşi încheia episcopul de Caransebeş, viitorul întâi Patriarh al Bisericii Ortodoxe 
Române, care urma să facă parte din delegaţia care ducea la Bucureşti actul Unirii, pentru a fi 
înmânat Regelui Ferdinand, delegaţie a românilor transilvăneni,primită într-o atmosferă 
entuziastă, de primul ministru Ion I.C. Brătianu şi de generalul Prezan. Rugăciunea-poem din 
ziua de 1 Decembrie 1918, din Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, din care am redat doar o 
parte, a însufleţit credincioşii în Ziua cea Mare!  

O predică de o incontestabilă frumuseţe!  
O rugăciune a sacrului dumnezeiesc, cu semnificaţie divină, într-o lumină a naşterii 

României Mari, rugăciune care face parte din patrimoniul cultural şi religios al neamului 
românesc.  

O dovadă că nu întâmplător Miron Cristea a obţinut titlul de doctor în filologie, la 
Budapesta, cu teza „Viaţa şi opera lui Eminescu”. 

O rugăciune-poem, rostită într-un limbaj al tensiunii spirituale a acelui moment istoric al 
stării de rugă, limbaj discret, accesibil, ca o mărturisire a fermităţii credinţei. 

O rugăciune-poem a unui „arbore de viaţă” al românilor, păstorul mare de suflete, dat de 
milostivul Dumnezeu, cel cu un adevărat cult pentru creştinul român transilvănean. 

O rugăciune-poem care, într-o întoarcere în timp, ne duce spre Antim Ivireanul, spre 
sfântul mitropolit Andrei Şaguna, dar, mai ales, spre Dosoftei, mitropolit al Moldovei, şi spre a 
lui „Psaltire în versuri”, mai cu seamă spre poemul „La apa Vavilonului.” 

O rugăciune aparte, într-un stil aparte într-o cultură a spaţiului spiritual românesc, de o 
impresionantă originalitate, rostită într-un fericit, inteligent, copleşitor moment, într-adevăr într-o 
vreme a lumii „vindecătoare prin credinţă.” 

 
       



 52 

MITROPOLITUL PRIMAT DR. MIRON CRISTEA: 

„Această  Ţară [...] să rămână în veci română şi creştină” 
(Din discursul rostit în Senatul României 

la 9 martie 1923 în legătură cu proiectul de Constituție) 
 

Comandor (ret.) dr. Ilie Manole - Bucureşti 
 Drept perpetuu la neuitare are luptătorul înfocat și vizionar din mișcarea națională de 
Unire a Transilvaniei cu România, Miron Cristea,
care stăruia în toamna lui 1918 ca Declarația Partidului Național Român să cuprindă neapărat 
principiul ”vom dispune noi de soarta noastră” 1. 
Memorabil este și discursul acestuia din ziua de 1 decembrie 1918, rostit pe Câmpul lui Horea, 
când peste 100 000 de români prezenți la Marea Adunare Națională reverberau la Rezoluția 
Unirii și sorbeau, ca la predică, zicerile profunde ale clericului referitoare la străvechimea daco-
romană pe aceste plaiuri și ținuturi: ”Sunt aproape două mii de ani de când împăratul Traian a 
sădit, a altoit nobila viță romană pe tulpina vânjoasă a rezistentului neam dacic”; în continuare, 
Prea Sfințitul de la Caransebeș mărturisea: ”și acum aud cum geme din adânc, din fundul 
temniței, regele munților Iancu, aud mai ales suspinele, sfâșietoarele urlete de durere ale 
mucenicilor Horea și Cloșca [...] aici, pe locul unde stăm acum, au fost trași pe roată”. Și 
prevestea că prin Marea Unire ”vom deschide larg și pentru totdeauna porțile Carpaților, ca ca să 
poată pulsa prin arterele lor cea mai caldă viață românească” 2.   
Iar ”cea mai caldă viață românească” va cuprinde și momentul istoric în care Miron Cristea, la 
19 decembrie 1919, ales mitropolit primat, acceda la cea mai înaltă treaptă din ierarhia Sfântei 
Biserici autocefale română, ceea ce prilejuiește regelui Ferdinand onoranta afirmație: ”fericit 
eram când ai fost chemat de peste munții liberați prin vitejia ostașilor români la păstoria Ungro-
Vlahiei”, demnitate ecleziastică în care  l-a învestit în ziua de 4 ianuarie 1920, când ”cu vie 
mulțumire” îi înmâna ”după vechile datine toiagul arhiepiscopal ca să oblăduiești cu dragoste și 
îngăduință turma ce-ți este încredințată”3. 
 Mitropolitul primat și-a extins oblăduirea și asupra vieții politice, implicându-se, cum 
argumentează temeinic istoricul Ioan Scurtu, ”în momente dificile din existența statului, cu 
speranța că, prin spiritul său de echilibru, prin apelul la învățămintele Bibliei, va reuși să pună 
capăt disputelor, să introducă o atmosferă de normalitate în societatea românească”4.  
Principiul emis în 1918 - ”vom dispune noi de soarta noastră”5 – va fi pus în aplicare și atunci 
când Senatul României dezbătea proiectul de Constituție: în ședința din 9 martie 1923, potrivit 
expresiei de epocă, deschiderea discuțiunilor generale era făcută cu strălucită elocință de IPSS 
Mitropolitul primat dr. Miron Cristea.  
Să ne fie permise, acum și aici – legate de miezul acestui discurs – următoarele constatări și 
considerații. 
 

                                                
1 Apud Ioan Scurtu, Istoria Românilor de la Carol I la Nicolae Ceaușescu, Editura Mica Valahie, București, 2011. 
Un capitol de sine stătător este intitulat Un om al Bisericii în politică: Miron Cristea, studiu publicat inițial în 
Dosarele istoriei nr 1 (125)/2007, apoi la p. 214-224 din culegerea nominalizată, care cuprinde 29 de studii. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem, p. 224. 
5 Mai înainte cu 59 de ani, la 6/18 decembrie 1864, adresând Corpurilor Legiuitoare un discurs la deschiderea 
sesiunii 1864-1865,  domnitorul Al. I. Cuza reamintea: ”eu am chemat partidele la pace, la egalitate și la lucru [...]. 
Zadarnică așteptare...”; de asemenea, sublinia că ”singura formă de ocârmuire adevărat folositoare” este 
”ocârmuirea de sine” (subl. n.) – a se vedea pe larg acest document în lucrarea Desbaterile Senatului României. 
Sesiunea 1864-1865 (ședința din 6 decembrie 1864), p. 1-7. 
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Prima: publicat in integrum în Desbaterile Senatului din anul 1923, la p. 600-603, apoi în 
Discursuri și dezbateri parlamentare (1864-2004)6, la p. 289-298, documentul are substanță care 
înviorează încă și are ancore bine înfipte în actualitate, străfulgerându-ne uneori. Mitropolitul 
primat socotea discursul și evenimentul în cauză a fi:  
a) ceva ”foarte firesc ca sfânta noastră biserică, prin graiul supremului ei ierarh, să aducă în 
această incintă a Corpurilor noastre legiuitoare un suflu de seninătate”7;  
b) imbold, expresie lăuntrică, binecuvântare mărturisită: ”simțesc adânc datorința mea, de 
reprezentant al Bisericii naționale a neamului românesc, să fiu în aceste clipe cu adevărat 
vestitorul cuvintelor lui Hristos și să zic tuturor celor care reprezentați neamul nostru românesc 
din cele patru unghiuri, cuvintele evanghelice «Pace vouă»”8;  
c) îndemn, întemeiat pe sacrificiile României în războiul mondial încheiat: ”Sufletele celor 800 
000 de mucenici naționali care, prin jertfa lor supremă, ne-au dat România întregită, mă 
îndeamnă să cer tuturor fiilor neamului românesc și ai prea iubitei noastre patrii, o jertfă de tot 
mică: de o parte de a nu se tot certa, de altă parte de a afla și unii și alții căile unei apropieri și 
conlucrări în frățească dragoste pentru consolidarea acestei țări care așteaptă de la mandatarii ei 
împlinirea acestei cetățenești datorințe, mai ales în aceste clipe grele”9. 
A doua: discursul are o structură bine cumpănită, asupra căreia atrage atenția chiar ierarhul (aici 
preluăm ad litteram exprimarea sa): ”introducere”; ”o reprivire nu tocmai lungă privind rolul și 
importanța Bisericii”; precizări privitoare la ”modul cum gândim noi să se puie temeliile 
privitoare la biserica noastră, în noua Constituțiune”10. Din capul locului, precizăm că acestea se 
vor regăsi în Constituția din 1923! 
A treia: înainte de a rosti primele cuvinte în respectiva ședință a Senatului, capul Bisericii este 
primit cu ”Aplauze prelungite și îndelung repetate”, după care ideile sale stârnesc nu mai puțin 
de 23 serii de reacții, în următoarele tonuri: 11 serii de aplauze pur și simplu, cinci serii de 
aplauze prelungite, o serie de aplauze prelungite și îndelung repetate, patru serii de aplauze 
îndelung repetate, o serie de vii aplauze și, la încheierea discursului, aplauze îndelung repetate, 
ovațiuni. Cu alte cuvinte, ceea ce exprimă cel dintâi ierarh al României se regăsește în mentalul 
întregului Senat, aflat, atunci, într-o binefăcătoare comuniune de cugete, care ne reamintește de 
străvechiul latin communio,-onis, util întotdeauna.  
 Mai multe idei din discursul IPSS Mitropolitul primat dr. Miron Cristea – deși sunt 
îndreptate către contemporanii săi – totuși sunt țintite și către noi, după cum ne dăm imediat 
seama.  
 Patriotul atât de grijuliu față de dreapta credință din vetrele românești de atunci 
reamintește judicios: ”românul are un foarte bun și creștinesc obicei, că de câte ori se apucă de 
un lucru mare și însemnat, făcând semnul sfintei cruci și rostind cuvintele Doamne ajută!, își 
începe cu încredere munca sa. Consecvent acestui românesc și frumos obicei, să-mi fie îngăduit 
mie ca, în numele Bisericii noastre, să deschid discuțiunea generală asupra importantului proiect 
de lege care este pus la ordinea zilei”11. Însemnătatea proiectului, în care înaltul ierarh este 
profund implicat apare subliniată prin aserțiunile care urmează: ”ne apucăm să croim temeliile 
noi ale României întregite”; neamul românesc, ”până ieri-alaltăieri răzlețit în atâtea împărății 
străine”, are ”bărbați mari și providențiali”12. După care, corelate cu epoca, discursul are trei 
secvențe memorabile, trei invocări care cer luarea aminte:  
I. ”Să mulțumesc din tot sufletul lui Dumnezeu care chiar generației noastre de astăzi i-a dat mari 
bărbați de stat (pe care avem fericirea să-i vedem – pe cei mai mulți – încă vii și voinici în 
mijlocul nostru), că le-a luminat mintea și le-a inspirat înțelepciunea ca la val-vârtejul 
                                                
6 Gh. Buzatu, Dana Beldiman, Gh Prisăcaru, Constantin Sava (editori), Discursuri și dezbateri parlamentare (1864-
2004), Editura Mica Valahie, București, 2004; în continuare, abrev. DDP. 
7 DDP, p. 289. 
8 Ibidem.  
9 Ibidem. 
10 DDP, p. 290. 
11 DDP, p. 289. 
12 DDP, p. 289. 
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groaznicului război mondial să îndrumeze neamul și țara românească  pe calea care ne-a dus la 
realizarea supremului nostru ideal, la unirea românilor de pretutindeni într-un stat unitar” 
(aplauze îndelung repetate).   
II. ”Să mulțumesc lui Dumnezeu că a vărsat însuflețirea în inimile celor 800 000 dintre cei mai 
vrednici fii ai fraților noștri din Vechiul Regat, care să-i determine a aduce jertfa pentru 
dezrobirea noastră care a zăcut veacuri, chiar milenii, sub împărății străine (aplauze îndelung 
repetate). Că ne-a dat nouă, robilor de odinioară ai atâtor popoare străine, putința și marea 
satisfacție de a le adresa răspicat cuvintele psalmistului: Cu noi este Dumnezeu; înțelegeți 
neamuri și vă plecați, că Dumnezeu cu noi este”.  
III. ”În sfârșit, mai rog pe Dumnezeul dreptății să călăuzească și pe viitor pașii noștri ca să putem 
consolida iubita noastră patrie, prefăcând-o cu munca frățească și concordia fiilor ei de 
pretutindeni într-o Daco-Romania Felix, în care elementul român, care a creat-o, să-i păstreze pe 
veci caracterul național român și ortodox român” (aplauze prelungite)13      
 Partea de introducere a  discursului se încheie cu speranța de bună conviețuire: ”Iar 
alături de noi să-și găsească locul cuvenit și minoritățile etnice și de credință, (pentru – n.n.) ca și 
fiii lor, pe urma potolirii convulsiunilor provocate de marile schimbări, să devie și să fie aceiași 
buni, harnici și leali cetățeni ai patriei, cum suntem noi, cei care am creat această țară”14. 
 Fragmentul referitor la ”reprivirea” asupra rostului instituției ecleziastice prilejuiește 
mitropolitului primat să remarce limpede că ”legea fundamentală a țării”, Constituția, are 
”dispozițiuni principiale cu privire la cele mai de căpetenie așezăminte ale statului”, că stabilește 
norme pentru ”toate ramificațiunile de activitate și muncă publică”, între care ”biserica națională, 
biserica ortodoxă română” este ”cea mai de căpetenie instituție a statului nostru”, fiind 
întemeiată ”pe originea sa divină, pe vechimea sa, pe curățenia apostolică a învățăturilor, pe care 
de două mii de ani le propovăduiesc slujitorii ei poporului românesc, cât și pe faptul că biserica 
noastră a plămădit sufletul românesc, sufletul acestui popor, l-a hrănit în cursul veacurilor și mai 
presus de toate, ea are mândria de a spune tuturor că a creat chiar sufletul unitar al neamului 
românesc! (aplauze)15. 
 O astfel de misiune extraordinară, constată ierarhul, a fost dusă la bun sfârșit într-un vast 
spațiu: ”De la Cetatea Albă, unde suflă încă vânturi mai răcoroase, și până la Panciova, din 
preajma Belgradului Sârbiei, de la Maramureș, de la Tisa și până la Marea Neagră, pretutindeni 
glasul preoților și dascălilor noștri a citit veacuri de-a rândul acea slovă românească și arhaică a 
Cazaniei mitropolitului Varlaam, același ceaslov, același Octoih, aceleași cărți rituale ieșite din 
tiparnițele mănăstirilor și bisericilor noastre”16. Și exemplifică: ”Mitropolitul nostru Simion 
Ștefan de la Alba Iulia, care a tradus în limba noastră testamentul cel nou, scrie în prefața cărții 
semnificative cuvinte de aur: «m-am silit să traduc Sfânta Scriptură folosind cuvintele acelea 
care, ca banul de aur, umblă pretutindeni, ca să înțeleagă toți românii în orice loc și în orice parte 
ar fi»”17. 
 Totodată, elogiază grija cu care acest ierarh și mulți alții au pregătit ”unitatea graiului 
românesc, unitatea noastră culturală, contribuind la deșteptarea noastră națională, formând 
conștiința națională. Și această conștiință națională a fost înainte-mergătoarea unității noastre 
naționale și politice”, reliefând astfel omniprezența dimensiunii religioase: ”Cei ce cunosc mai 
de aproape istoria neamului nostru, din toate vremurile, știu bine că istoria acestui popor, viața 
voievozilor, biruințele lor, slova românească, literatura, cultura și arta lui nici nu se pot închipui 
fără duhul acestei biserici”18. 
 Înaltul ierarh afirmă că, deși a trebuit să supraviețuiască atâtor și atâtor vicisitudini - 
”împrăștierea elementului românesc în atâtea imperii străine, mizeriile îndurate, vitregia 
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14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 DDP, p. 291. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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timpurilor, continua și veșnica necesitate de mângâiere sufletească a poporului nostru” -, totuși 
”această biserică, păstrându-și întru-totul neștirbită misiunea sa dumnezeiască și moralizatoare”, 
s-a dovedit a fi în stare ”să se naționalizeze cu desăvârșire și să se identifice din toate punctele de 
vedere cu poporul nostru, cu neamul nostru și cu țara lui și să devină astfel ceea ce a spus despre 
ea unul dintre adânc cugetătorii neamului nostru, marele maestru al literaturii, Mihai Eminescu, 
deși nu era un habotnic credincios: «Biserica Ortodoxă este mama neamului românesc» 
(aplauze), iar credința acestei biserici să ajungă a se numi așa precum țăranii români din Ardeal 
etc. în instinctul lor firesc o numesc «lege românească»[...] Deci, este posibil să existe un român 
cu scaun la cap care să nu iubească această biserică, oriunde am da de urmele ei, cât de 
modeste?” 19. 
 După această interogație retorică, mitropolitul observă că în Vechiul Regat, ”unde 
totdeauna au fost stăpâniri românești”, se aștepta ca ”situațiunea și organizarea bisericii să fie pe 
deplin mulțumitoare, vrednică de trecutul și însemnătatea ei”, dar ”așa-numita lege a clerului din 
1893, să nu vă supere cuvântul meu, eu o consider ca un fel de rușine, nu numai pentru biserică, 
dar și pentru țara noastră. Această lege – ce-i drept – cuprinde multe dispozițiuni, care au făcut 
bisericii noastre și foarte mult bine, dar este lipsită de condiția fundamentală a unei dezvoltări 
normale a bisericii; nu dă libertate de acțiune, prea a introdus posibilitatea amestecului 
politicianismului în chestiunile noastre naționale, ceea ce i-a făcuit și-i face mult rău. Vai de 
organismul care se conduce de organele din afară de el. E ceva anormal, nenatural” (aplauze)20. 
Și citează din cuvântarea rostită la Iași de Take Ionescu, în fața Corpurilor legiuitoare, în ziua de 
10 iunie 1917: «Biserica noastră în România întregită nu mai poate rămâne cu organizarea sa 
veche, căci aveam o organizare cam strașnică, cam de stat. În marea concurență a cultelor din 
viitoarea Românie Mare, nu mai putem lăsa biserica neamului românesc în sistemul statist, ci 
trebuie să-i dăm o organizare liberă, după cum este organizarea fraților noștri din Ardeal»21[...] 
tot Take Ionescu este acela care cere să se dea bisericii ortodoxe române libertate în acțiunile ei, 
adică să se conducă prin propriile sale organe: «Și să nu se teamă nimeni de puterea bisericii 
astfel organizată. În țara sufragiului universal este bine să fie și alte organisme puternice, nu 
numai statul, căci din echilibrul tuturor forțelor va naște adevărata libertate, adevărata viață vie 
în România nouă»”22. 
 Chestiunile ridicate de mitropolitul primat sunt într-atât de ardente, încât, chiar dacă 
dezbaterile ajunseseră la ora 17, când se încheia activitatea Senatului, se aprobă prelungirea 
ședinței, mitropolitul primat adresându-se în continuare audienței și mărturisind existența unei 
stări de însetare spirituală: ”Domnilor senatori, după această viață vie, însetoșăm chiriarhii23 de 
astăzi ai sfintei noastre biserici, împreună cu clerul și norodul ei”24; de asemenea, semnalează că 
”bisericii nu-i trebuie numai salarii, ci mai ales libertate, fără de care nu există progres de 
remarcat, iar seminarii teologice neatârnătoare de biserică sunt de-a dreptul inadmisibile. Viață 
proprie ne trebuie!”25 
 Totodată, mitropolitul primat observă că proiectul de Constituție cuprinde în articolul 23 
”dispoziții mulțumitoare, care vor da bisericii noastre deplină putință de a se organiza după 
dorința chiriarhilor săi, întemeiată pe interesul bisericii. Biserica, pe temeiul acestui articol, va fi 
în stare să se cârmuiască de sine, să-și conducă prin organele sale întreaga sa viață internă, 
admițând controlul statului și fără a rupe atât de frumoasele și tradiționalele sale legături cu 
statul”; iar dacă legile speciale de organizare care vor urma ”vor întrupa în înțelesul autonom 
dispozițiile generale din Constituție, atunci, domnilor senatori, aceasta va însemna începutul 

                                                
19 Ibidem. 
20 DDP, p. 291-292. 
21 DDP, p. 292. 
22 Ibidem. 
23 Chiriarh, arhiereu, arhipăstor, ierarh – orice grad superior în ierahia bisericească; conducător de eparhie, 
mitropolie, patriarhie. Etimon, ngr. kiríarhos. 
24 DDP, p. 292. 
25 DDP, p. 293. 
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epocal al unei ere de înflorire a bisericii noastre. Activitatea ei se va revărsa ca o ploaie 
binefăcătoare asupra credincioșilor care formează aproape totalitatea poporului (vii aplauze)”26.  
În continuarea discursului, prezintă următoarea stare de fapt: din cele 17-18 milioane de 
locuitori, biserica ortodoxă are aproape 14 milioane de credincioși27. Ceea ce justifică 
rugămintea ierarhului: ”domnilor senatori, atunci când veți ajunge la aceste dispoziții bisericești, 
ca fii credincioși ai bisericii acesteia, cum sunteți marea majoritate a dumneavoastră, cu drag să 
ne dați ajutorul pe care-l așteptăm și de care nici o clipă nu ne îndoim (aplauze îndelung 
repetate)”28. Despre ce ajutor era vorba? Prevederile neconvenabile bisericii trebuie îndepărtate 
din proiectul noii Constituții, din vechea Constituție, promulgată în 1866, ”să se mențină ceea ce 
este bun cu privire la biserică și la celelalte instituții [...] căci vechimea acesteia are un fel de 
patină, de sfințenie moștenită de la înaintași. Vă rugăm să păstrați caracterul de «biserică 
dominantă a statului român»” (aplauze)29. 
 În sprijinul oficializării acestei caracteristici în textul noii Constituții, mitropolitul primat 
aduce ca argument preponderența covârșitoare a ortodocșilor, amintită mai sus, precum și ”un 
bun câștigat al civilizației” - toleranța față de alții, atestată de istorie: ”noi, românii, atunci când 
în toată Europa domnea cea mai crasă intoleranță religioasă, husiții – fiind bătuți la o strașnică 
luptă lângă Praga (în 1519, n.n.) – au fost dați afară pretutindeni, căci nu se putea tolera 
libertatea gândirilor lor religioase. Nici o țară nu i-a primit.  Numai Moldova românească a fost 
aceea care le-a deschis porțile, de au putut să-și întemeieze orașul Huși care și azi există. Afară 
de noi nu s-a mai găsit o altă țară decât Olanda”30.  
 Argumentarea privitoare la instituția pe care o păstorea ajunge la punctul forte când 
înaltul arhiereu suține: ”Eu găsesc că Biserica Ortodoxă Română este cea mai puternică garanție 
a viitorului României” (aplauze prelungite)31. Reacția senatorilor de a aplauda este prompt 
interpretată: ”Din aplauzele dv. văd că, precum în toate secțiunile Senatului, s-a acceptat 
păstrarea vechiului text, așa și atunci când se va vota definitiv acest alineat veți avea dragostea 
pe care acum o arătați cuvintelor mele, de a păstra și în viitor același text vechi, căci prin el nu 
voim să supărăm pe niciuna din confesiuni, cu care în dragoste și toleranță creștinească vrem să 
trăim și în viitor și a căror libertate a fost și este garantată”32. 
 Sprijin de la senatori spera mitropolitul primat și pentru a se prelua din Constituția veche 
articolul care admite ”obligativitatea cununiei bisericești”, flatându-le experiența în domeniu: 
”Domnilor, mai bine decât mine știu frățiile voastre că temelia societății și temelia unui stat o 
formează viața familiară (corect, familială – n.n.). Familia este ca celulele din organism: este 
celula sănătoasă; întregul organism va merge bine și se va dezvolta în mod normal când celulele 
lui vor fi sănătoase. Cu durere trebuie însă adeseori să constatăm că în prea multe cazuri 
căsniciile noastre, viața familiilor noastre, e laxă. Eu găsesc că Înalta Curte de Casație a făcut o 
greșeală când, împotriva textului Constituțiunii vechi [...] a declarat căsătoria legală și valabilă și 
fără binecuvântarea sfintei biserici, adică fără să urmeze cununia religioasă. Aceasta a avut de 
urmare că divorțurile în țara noastră au ajuns la cel mai înalt record [...]. Dacă vom purcede pe 
această cale mai departe, domnilor senatori, convingerea mea fermă este că vom contribui la 
destrămarea vieții familiare (corect, familiale – n.n.) [...]. Din contra, cred că nimic nu-i mai 
necesar decât ca viața noastră de familie în zilele noastre să fie primenită tocmai pe baza 
învățăturilor mântuitoare ale Evangheliei lui Christos. De aceea eu vă rog să păstrăm 
binecuvântarea bisericii și să nu reducem actul Sfintei Taine a cununiei la un simplu contract 
civil, iscălit în fața ofițerului stării civile, ci să păstrăm și aici bunele tradițiuni ale neamului 
nostru. Binecuvântarea bisericii va fi desigur tuturor numai de bun folos” (aplauze prelungite) 33. 
                                                
26 Ibidem. 
27 DDP, p. 294. 
28 DDP, p. 293. 
29 DDP, p. 293-294. 
30 DDP, p. 294. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 DDP, p. 294-295. 
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 Convingeri trainice exprimă distinsul ierah și în privința Camerelor Legiuitoare și salută 
faptul că proiectul de Constituție aduce ”o inovațiune de o importanță de căpetenie”, prin 
diferențierea competențelor pentru Senat și Camera Deputaților: ”Părerea mea este că Senatul 
fiind un corp ponderator – trebuie să fie – exprimîndu-mă așa, mai pe românește, ca o sită mai 
deasă decât a Camerei, încât proiectele de legi să le cearnă mai bine, cu sânge rece, cu calmitate, 
cu înțelepciune mai bătrânească; și atunci cozonacul legilor ce le dăm poporului nostru va fi mai 
cu plăcere mistuit spre folosul și binele lui și spre progresul țării” (aplauze prelungite) 34. 
 Aprecieri pozitive exprima și față de ideea ca Senatul (alcătuit din ”bătrâni cu 
experiență”) să aibă ”un anumit și proporțional număr de membri de drept, care reprezintă cele 
mai de căpetenie ramificațiuni ale activității publice. Să fie reprezentanți ai bisericii, ai culturii, 
ai justiției, ai armatei, ai comerțului, ai industriei și așa mai departe. Eu nu mă tem de ceea ce se 
spunea, în cursul discuțiunilor din ședințele delegaților noștri [...] că Senatul ar deveni prin 
aceasta o Curte de pensionari. Domnilor, nu uitați că nu există în lume nici un popor care să nu 
se fi folosit de sfatul bătrânilor, iar românul are o vorbă de mare înțelepciune: «dacă nu ai un 
bătrân la casă, să-l cumperi»”35. Și, corelând înțelepciunea specialiștilor care vor fi aduși la Senat 
cu tradiția episcopilor-senatori de drept, atenționează că s-ar ivi un paradox dacă episcopii 
români nu vor mai fi senatori - ”mai ales episcopii ca reprezentanții unui corp ponderator vor fi 
mai disciplinați, elemente de bună ordine și de folosul țării în fluctuațiunile vieții publice de 
astăzi”36. Mai mult: excluderea episcopilor din rândul senatorilor de drept ar pune  Biserica 
Ortodoxă în inferioritate, dacă ar fi reprezentată numai prin trei mitropoliți, ca și reprezentanții 
mozaicilor, eventualitate pe care mitropolitul primat o întâmpină cu o întrebare retorică: ”Fără ca 
să restrângem drepturile cetățenilor noștri mozaici de a avea în Senat reprezentant, vă întreb ar fi 
cuminte, ar corespunde aceasta dreptății și proporției numerice a credincioșilor noștri, care sunt 
în număr de 14 milioane?”37. 
 Generalul N. Constantinescu intervine: ”nu ne despărțim noi de episcopi”, în sensul că va 
fi continuată tradiția episcopilor-senatori de drept, iar Miron Cristea continuă: ”De aceea, atunci 
când ne vom ocupa de această parte a Constituției, vă rog să nu ne atingem de tradițiunile care 
sunt necesare tăriei neamului nostru, ca să nu cumva să se slăbească” (aplauze)38. 
 Discursul, abordând ”unitatea noastră politică și națională”, îi oferă prilejul să aprecieze 
întregirea neamului drept ”cel mai mare și epocal moment din istoria românilor” și să anticipeze 
unele aspecte contradictorii și cu totul noi privitoare la conviețuire și omogenitate, la primejdiile 
care însoțesc schimbările: ”Dar, vedeți domnilor, Dumnezeu, în înțelepciunea lui, adeseori de 
nepătruns de noi, oamenii, astfel a întocmit lucrarea sa ca în tot răul să pună și ceva bun, și 
invers - în tot binele să amestece câte o picătură de pelin amar. Deși țara noastră iubită, România 
Mare, este, după trecutul ei, după numărul covârșitor al românilor, după elementul românesc care 
a întemeiat-o, o țară curat românească, totuși, de aici încolo, nu mai suntem un popor de cetățeni 
omogeni, nici ca neam, nici ca credință. Eu nu mă îndoiesc că concetățenii noștri de altă limbă și 
credință, după convulsiunile firești ale unor atât de mari schimbări politice și sociale, își vor găsi 
și ei locul de a fi cei mai buni și loiali cetățeni. Dar cu toate acestea, domnilor senatori, să nu 
uitați că în țara noastră după schimbările ce s-au făcut, curentele antinaționale, internaționale, 
interconfesionale, străine și primejdioase existenței noastre, în viitor vor găsi în mai multe locuri 
un pat cald. Tradițiunile noastre, care au stat la temelia dezvoltării noastre de până acum, ca 
neam și ca stat, adeseori vor fi atacate din multe părți”39. 
 În acest moment al discursului, referindu-se la conexiunile, rosturile și tăria pe care le au 
două dintre dimensiunile tradițiilor, mitropolitul primat afirmă tranșant ”sfânta datorință” a 
continuării acestora: ”Și atunci vă întreb eu dacă nu avem noi, care am întemeiat acest stat, 
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sfânta datorință ca, mai ales astăzi, în situațiune schimbată, să ținem cu hotărâre, cu încăpățânare 
la toate tradițiunile noastre atât de probate care ne-au dus la succesele de până acum? Iar aceste 
tradițiuni sunt atât naționale, cât și bisericești (aplauze). Aceste tradițiuni, domnilor, sunt strâns 
încopciate, încât nu se poate înțelege una fără cealaltă”40. Ambele dimensiuni le pune în relație 
cu mănăstirea Putna și comorile ei, cu Ștefan cel Mare, cu Mihai Eminescu, reamintindu-ne 
”scânteietoarea Doină de la Nistru pân' la Tisa”, în care poetul ”cu trâmbița Arhanghelului cere 
marelui voievod: Ștefane, Măria Ta,/ Tu la Putna nu mai sta/Las' Arhimandritului toată grija 
schitului...”41. Și, construind o metaforă memorabilă, continuă, luând aminte la îmbinarea dintre 
urzeala și bătătura pânzei: ”Domnilor, aș putea multe exemple să vă mai aduc, căci sunt 
împrăștiate pretutindeni în țara noastră asemenea mărețe monumente istorice. Eu cred însă că v-
am convins pe fiecare și v-am arătat cât de concrescute, de întrețesute sunt tradițiunile noastre 
naționale cu acelea ale bisericii noastre drept credincioase românești; este ca o pânză făcută din 
urzeală națională și bătătură bisericească. Vedeți, deci, ce primejdie ar fi pentru viitorul nostru ca 
din această pânză a vieții noastre românești să se încerce a scoate oarecare fire, căci dacă le scoți 
se destramă pânza unității și a sufletului neamului românesc (aplauze). Iată de ce  vă rog cu 
insistență, eu, părintele sufletesc al tuturor, să nu stingheriți cu nimic din aceste două tradițiuni 
care stau la temelia statului nostru: tradițiunea noastră națională și aceea a bisericii părinților 
noștri”42. 
 Pentru ca discursul să nu pară o pledoarie pro domo, mitropolitul primat amintește 
”cuvintele unui vrednic fiu al neamului nostru, generalul Tell, care la 1866, când se discuta 
vechea noastră Constituție, între altele a zis și următoarele cuvinte de aur, care sunt o mândrie 
pentru biserica noastră: «Chestiunea ortodoxă în România o privesc ca teză fundamentală a 
naționalității noastre și iată pentru ce - dacă nu ar fi fost în aceste două țări religiunea ortodoxă, 
astăzi n-ar mai fi statul român»”43. 
Încheierea discursului desăvârșește magistrala sa contribuție la dezbateri: ”Să-mi dați deci voie 
[...] domnilor senatori, să vă rog ca pretutindeni în activitatea dv. particulară și publică, dar mai 
ales în cursul discuțiunii pe articole a proiectului de lege al Constituției, să fiți călăuziți de 
gândul că nu este permis, că nu este patriotic a ne atinge întru nimic de tradițiunile naționale și 
bisericești ale neamului nostru, și unde veți da de ele să le mențineți, căci sunt bune, și să le 
întăriți, căci aceasta este voința neamului care a întemeiat această țară, ca să rămână în veci 
română și creștină”44 (subl. n). 
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Pe lângă importanţa culturală, lingvistică, spirituală şi istorică pe care o au cărţile vechi 

româneşti prin conţinutul lor, multe dintre acestea conţin şi însemnări făcute pe filele lor de 
posesori, ori de cei care le-au folosit ori citit. Întâlnim astfel o varietate de mesaje, transmise 
peste timp, prezentând aspecte sociale, politice, economice, filozofice, medicale, religioase, 
mitologice şi multe altele. Dintre aceste însemnări, ne-am propus, în articolul de faţă, să le 
prezentăm pe acelea care se referă la fenomenele naturale petrecute în secolele XVII-XIX, 
cuprinse, în principal, în fondul de carte veche românescă păstrat de Arhivele Naţionale Bacău. 

Cutremurele de pământ sunt fenomenele cel mai frecvent prezentate, existând o 
evidenţă asupra majorităţii acestora din perioada 1681-1894. Pe filele unui exemplar din 
Liturghie (Bucureşti, 1680) se notează: „Să se ştie cându s-au cutremurat pământul de au fost 
cutremur mare, cât n-am mai pomenit altă dată nimenea, luni noaptea spre marţi la ciasuri 7 şi un 
şfertu, în postul Sântămăriei Mari, în zilele luminatului domnului nostru Io Şerban voievod 
(Şerban Cantacuzino), avgust 8 dni, leat 7189 (1681)”. Un alt cutremur este consemnat la 22 
decembrie 1689. Ierodiaconul Gherasim notează pe Liturghia (Buzău 1702): „cutremuratu s-au 
pământul şi mănăstirea foarte tare, cât şi crucile de pe biserică şi uşile s-au cutremurat, cât ne-am 
spăimântat toţi câţi am fost în mănăstire. Fevrarie 27 dni, 7226 (1718)”. Referitor la cutremurul 
din 1738 sunt mai multe însemnări. „Să se ştie de când s-au cutremurat pământul, cutremurul cel 
mare, în postul Sânpetrului, într-o miercuri la trei ciasuri şi jumătate din zi, let 7246 (1738) mai 
31. Şi am scris eu, erei Toader” (Îndreptarea Legii, Târgovişte 1652). „Să se ştie de când au fost 
cutremur mari” şi au căzut turla Golăi (Goliei) şi au crăpat pământul la Eş şi au ieşit apă şi năsip. 
Şi alte biserici şi curţi s-au smintit. În zilele lui Grigore Voievod (Grigore al II-lea Ghica) 7246 
(1738) mai 31. Şi mănăstirea Răchitoasa s-au răsipit tot la acel cutremur” (Ms. nr. 26). „Mai 31, 
leat 7246 (1738), miercuri la trei ceasuri din zi s-au cutremurat pământul foarte tare încât multe 
bolte şi ziduri ale mănăstirilor şi caselor au crăpat. Încă unile au şi căzut în Bucureşti. Iar afară 
multe biserici şi bolte s-au surpat de tot şi pământul pe alocurea s-au despicat şi au ieşit apă cu 
miros de iarbă de puşcă şi pucioasă. Şi la 6 ceasuri iar s-au cutremurat mai încet. Şi la 10 ceasuri 
tot într-acea zi s-au cutremurat. Tot într-această zi au început şi o sfântă icoană, chipiul prea 
sfintei Născătoare de Dumnezeu, a plânge până a doazi la o fată a arhimandritului, ce o ţinea 
Drăghici, logofăt din mitropolie” (Ms. nr. 36). Într-un exemplar din Gramatica slavonească 
(Snagov, 1697) se consemnează: „Să se ştie de când s-au cutremurat pământul în zilele lui 
Constantin vodă (Constantin Mavrocordat), mai la patru ceasuri din zi, miercuri 31 leat 7240 
(1738). Când în urma cutremurului au mai trecut o săptămână şi au început a muri oamenii de 
ciumă pre foarte groaznec”. În urma cutremurului s-a declanşat, astfel, o epidemie de ciumă.  

Într-un Ceaslov (Bucureşti, 1767) sunt consemnate 3 cutremure. „Să se ştie că la leat 
1790, când era nemţii în ţară marţi, după Paşti seara, s-au cutremurat pământul de 3 ori la trei 
ceasuri din noapte, martie 26”. „Să să ştie că la leat 1793 s-au cutremurat pământul foarte tare şi-
au ţinut multe, duminică seara să se culce oamenii, decembrie 4”. Să se ştie că la leat 1829 
noiembrie 14, când era muscalii aici în Ţara Românească s-au cutremurat pământul miercuri 
noaptea spre joi şi era Apostolul Filip. Şi s-au cutremurat foarte tare” (Colibaşi). 

Într-un exemplar din Biblia de la Blaj (1795) se menţionează că acest cutremur (pe care îl 
datează 14.XI.1830) a durat aproape cinci minute, iar în Triod (Râmnic, 1777) este o însemnare 
din care rezultă că în timpul acelui cutremur „s-au surpat multe case”. Pe filele unei Evanghelii 
(Iaşi, 1762) se consemnează: „Ştiut să fie că la 20 februarie 1893 duminica la 8 ½ ceasuri, fiind 
în biserică, când am început să cetesc Evanghelia, utrenie, s-au cutremurat pământul foarte tare 
precum altă dată n-am apucat. Preot Marcu”. „Idem la 13 august 1894 pe la orele 2 ½ după 
amiază”, notează acelaşi preot.  
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În noaptea de 11 spre 12 ianuarie 1838 s-a produs un mare cutremur, despre care am 
identificat numeroase însemnări. Îndreptarea legii (Târgoviște, 1652): „1838 ghenarie 7 zile, 
marţi sara la 4 ceasuri din noapte, s-au cutremurat pământul ... şi ca să fie ştiut am semnat, 
Gheorghe ot Petroşiţa”. Referitor la cutremurul respectiv sunt mai multe consemnări. Astfel, într-
un Triod (Râmnic, 1777) se scrie: „1838 ghenarie 21 zile marţi noaptea spre miercuri s-au 
cutremurat pământu atât de tare cât s-au crăpat pământu şi s-au surpat casile şi moarte s-au făcut 
multă” (însemnare făcută în satul Pătroaia, Dâmboviţa). În Cazanii (Bucureşti, 1792) se 
consemnează acelaşi cutremur, dar este datat „ghenarii la 11 zile marţi spre miercuri la 4 ceasuri 
din noapte”. Aceeaşi datare (11 ghenarie „de s-au crăpat dealuri şi văi”) este făcută şi pe Apostol 
(Râmnic, 1794) de „Ion Băiatu sân Neguţă ot Bascovul de Sus (Argeş)”. În Mineiul Mare 
(Ianuarie) (Buda, 1805), preotul Zamfir, de la biserica Adormirea Născătoarei de Dumnezeu din 
Bucureşti, mahalaua Precupţii Noi, consemnează: „Leat 1838 ghenarie 11. Noaptea la 4 ceasuri 
turceşti s-au cutremurat pământul tare ca de zece minuturi; şi au fost geru tare în zilele mării sale 
domn Alexandru Ghica Vodă. Şi am însemnatu ca să ţie minte cine va citi”. Pe filele unei 
Psaltiri (Mănăstirea Neamţului, 1824) folosit de o biserică din Bucureşti, sunt două însemnări 
despre acel cutremur: „1838 ghenarie 11 marţi la 4 ceasuri din noapte turceşti spre miercuri s-au 
cutremurat tare pământu zdrobind case, dărâmând sobe, coşuri, căzâd şi ziduri cum al Sfântului 
Gheorghe Nou cum în beci căderi de ziduri şi turle”. „1838 ghenarie 11, marţi spre miercuri 
noaptea s-au cutremurat foarte tare pământu”. 

Pe un exemplar din Apostol (Bucureşti, 1683) este însemnarea: „Să se ştie că la leat 1851 
zilele 22 s-au cutrermurat pământul în această duminică a opta după Rusalii, fiindu în besearică 
slujbă. Dascăl Popa Toma”, fără a putea identifica localitatea sau zona unde a fost resimţit. 
Biblia (Bucureşti, 1688) exemplarul din Arhivele Naţionale, are menţiunea: „1689 decembrie 28 
s-au cutremurat pământul şi pre tare s-au cutremurat, copacii au căzut şi ziduri, fiind Constantin 
Vodă (Brâncoveanu) la ruşi şi nemţii la Bucureşti pe această vreme”. 

Un alt cutremur este semnalat pe filele unui Octoih (Bucureşti, 1774): „Să se ştie că s-au 
cutremurat pământul într-o duminică seara la trei ceasuri din noapte, noimbrie 27 la leat 1793” 
(Gârbovi – Ialomiţa). „Să se ştie de când s-au cutremurat pământul, zi de Vinerea Mare, la acest 
leat 1803” (Mănăstirea Cioraci, Bucureşti). Pe un exemplar din Triod (Râmnic, 1777): „Luna lui 
noimvrie în 14 s-au cutremurat pământul noaptea către ziuă câtu s-au surpat şi casile. Aşa s-au 
întâmplatu şi creştinii s-au speriatu, 7338 (1830)” (însemnare făcută în satul Pătroaia, 
Dâmboviţa). Un Strastnic (Buda, 1816) are consemnat: „să se ştie că la leat 182 (sic) s-au făcut 
un cutremur mare cât s-au spăriatu toată lumea şi au crăpat şi pământu şi au ieşit în sus păcură. 
Şi ca să se pomenească am însemnat aici. Degetele mele vor putrezi, cine va citi mă va pomeni. 
Eu robul lui Dumnezeu, Trandafir, cojocar” (Valea Teleajenului). 

Alte cutremure menționate au fost în anii 1764, 1779, 1802, 1822, 1862 şi 1868. 
Inundaţiile constituie o altă manifestare a naturii prezentă în însemnări. Cea dintâi 

inundaţie consemnată este prezentată astfel: „Să să ştie de cându au fost puhoiul cel mare la anul 
1780 iulie 17 zile. Într-o joi sara au început a ploua şi au ploat păr luni necurmat. Şi a venit 
Prutul foarti mari, atâta, cât nu i se  vedea marginile, neapucând din bâtrâni că ar fi venit 
vreodată aşe mari. Şi au fost mari stricăciuni, înnecând mulţi sate şi dobetoaci şi prisăci, fiind 
apeli mari, asemine făcându toati apili mari stricăciuni. Şi tot în această vremi multi lăcuste di au 
făcut mari stricăciuni în tot pământul Moldovii, mâncând toati semănăturili şi ierbili”. (Ms. nr. 
1536). O mare inundaţie este prezentată în însemnările de pe Mineiul pe luna iulie (Râmnic, 
1780): „La leat 1837 începându-se ploile cele mai multe şi mai mari care n-au fost două, trei zile 
a nu fi poaie în toate lunile până la sfârşitul lui Iulie. Şi într-această lună în unsprezece zile, la  
opt ceasuri din zi s-au ploaie mare şi au ţinut douăsprezece ceasuri până a doua zi. Şi s-au făcut 
potop mare peste tot pământul, încât au înecat şi în Bucureşti şapte mahalale, iar la ţară nu să ştie 
câte sute de oameni s-au înecat, cât şi dobitoacele şi bucatele”. Mai multe însemnări descriu 
inundaţiile produse în luna iulie 1864 în Muntenia. 

Mai sunt consemnate şi capricii ale vremii. Îndreptarea legii (Târgoviște, 1652): „... 
însămnu aici pentru aducere aminte a anului 1863, în care au fost seceetă, cât nu s-au făcut nici 
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bucate de semănatu, ci împăratu Franţiu Iosif întâiu ne-au împrumutatu cu sămânţă, care pentru 
bani s-or întabulatu satele la bancheri. În Oficiul Şiclău, 1864 ian. 15 Nicolau Codreanu (Nica), 
învăţătoriu”. Pe un exemplar din Cazaniile lui Ilie Miniat (Bucureşti, 1742) se află însemnarea: 
La anul 1850 au fost o iarnă atât de mare încât spuneau bătrânii că n-au apucat niciodată: au nins 
toată iarna, s-au pus omăt atâta di mare, au fost pi la unile locuri şi de cinci pale domneşti (o 
palmă domnească avea 28,3 cm). Şi spre ştiinţă am semnat aici. Costache Ciudin Pitar, 1850 
iulie 25. Iar vara a fost au fost foarte prost timp aice în părţile de sus pentru că la 23 aprilie, când 
au fost sfintele Paşti în aceeaşi zi şi noapte spre 23 au nins de s-au pus omătul de jumătate de 
palmă şi au îngheţat; n-au plouatpână la 26 iunie decât în vreo două buri de ploaie mici, încât aici 
la Liteni găsindu-mă din 200 fălci de grâu de toamnă şi vară nu s-au luat niciun fir, ci tot s-a 
cosit. Boala între oameni, deobşte ca chip de friguri cu vărsat, până în toamnă au fost foarte 
multe şi încă cu primejdue. Pentru care s-au însemnat spre ştiinţă. Matei Ciudin Căminar, 1850 
octombrie 1, satul Liteni (actuamente în jud. Suceava)”. 

Canonul Sfântului Spiridon (Iaşi, 1750), exemplar folosit de o biserică din Suceava, are 
înscrise în partea inferioară a unor file: „La leat 7266 (1757) sept. 22 au plouat cu ţirţeră, iar mai 
pe urmă vineri septemvrie 26 au ninsu, au început a ninge vineri pe la 8 ceasuri den zi pân 
sâmbătă când s-au făcut zi şi s-au deschis vremea şi au fost vreme bună sâmbătă şi duminică, iar 
luni sept. 29 la 9 ceasuri den zi au început a ploua şi au plouat toată noaptea, iar la sept. 30 
dimineaţa au început a ninge şi au nins până la 5 ceasuri den zi marţi şi au stătut ninsoarea şi au 
început a ploua şi au plouat toată ziua şi noaptea înspre miercuriau ninsu puţinel iar miercuri au 
fost frig de au îngheţat strecinile”. În Bucureşti, „în anul 1894 au fost foamite foarte mare încât 
vindi oamini vindi oaia cu 4 lei şi cu 3 lei ca să-şi cumpere mălai”, se consemnează pe un Octoih 
(Bucureşti, 1774), iar pe un Minologhion (Blaj, 1781) este scris: „În vara anului 1904 a fost 
secetă foarte mare încât tota pâraele au secat şi spre a se putea adăpa vitele s-a oprit valea în trei 
locurica să se strângă apă. Nutreţul a fost foarte scump, carul de la 30 coroane la 60 coroane, o 
literă metreta de grâucu 3 coroane şi 3 coroane 40 fileri, cucuruzul cu 2 coroane 80 fileri şi 3 
coroane. Am scris eu 21/9/1904, când au început ploile, cu cantorul docente al Chiherului de Jos 
(Mureş). Harsian Iuliu – spre aducere aminte”. 

În ianuarie 1781 a tunat, iar pe cer a apărut un curcubeu (Prăvilioară, Iaşi, 1784); la 23 
septembrie 1784 a nins de două palme (Ms. nr. 156); lunile ianuarie şi februarie ale anului 1796 
au fost atât de calde încât câmpul era acoperit de iarbă şi flori; în 1832, la Târgovişte „au fost 
brumă la Sfântă Mărie” (Triod, Bucureşti, 1798); pe 5 februarie 1810 popa Sandu din Cozani 
notează: „la scăpătatu soarelui s-au făcut bubuit şi piatră mare cât ouăle” (Evanghelie, Râmnic, 
1794); tunete sunt consemnate şi la 23 februarie 1815: „au tunat şi au ţinut tunetul de la opt 
ceasuri din zi la nouă şi jumătate” (Carte de rugăciuni în timp de războiu, Iaşi, 1809). „În anul 
1833 au fost secetă că din Paşti până în Rusale n-au plouat nicidecum şi pe la Rusale au fost 
mare brumă cât tot mălaiul s-au opărit”, precizează preotul Pavel Tolate din zona Bistriţei pe 
volumul scris de Ioan Bobb, Carte de învăţături creştineşti (Blaj, 1805). „Anul 1836 iarna a fost 
ger mare până în luna martie, în luna martie au fost multe zile frumoase, secetă în luna lui aprilie. 
La 28 aprilie a început a ploua până după amiază, când a început a ninge foarte tare”, notează 
Diţă Munteanul din Oltenia pe exemplarul său al Lexiconului româno-latino-ungaro-german, 
tipărit la Buda în anul 1825.  

 La 7 mai 1876 „a fost gheaţă de au îngheţat apa; fragile erau coapte”, notează spre ştiinţă 
o anume Ioana (Evanghelia, Iaşi 1752). Într-un Penticostar (Bucureşti, 1782) se notează: „Am 
însemnat aici ca să fie ştiut de când au degerat viile în toată Ţara Românească, încât au tăiat-o 
din pământ cei mai mulţi la leat 1858 aprilie 23. Scris-am eu dascăl şi cântăreţ al bisericii D.: K.: 
N.: Greceanu spre pomenire. Petcu Popescu”. 

Invaziile de lăcuste, adevărate calamităţi pentru recolte, se regăsesc şi acestea printre 
notaţii. „Să se ştie de când au venit lăcustele pe la noi 7280 (1772) iulie” şi „Să să ştie de când au 
venit lăcustele în zilele prea luminatului domn Constantin Moruzzi vv. 7287 (1779) iunie 1” 
consemnate pe Psaltire (Buzău 1767). „Anul 1792, august în zece zile, au venit o mulţime de 
lăcuste. Şi era la pădure, cât mulţi copaci s-au dejghinat de greutatea lăcustelor”. „Să se ştie că în 
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anul 1824 luna lui august au venit lăcustele în ţară şi au făcut mare stricăciune la bucate”. De 
asemenea, o mare invazie de lăcuste mai este consemnată în vara anului 1848. Pe un exemplar 
din Apostol (Bucureşti, 1683) este notat: „Să se ştie de când au dat Dumnezeu lăcustile de au 
mâncatu porumbu şi bucatile de la leat 1847 avgustu 12 şi fâneţele nu să mai făcură de secetă şi 
apoi a datu Dumnezeu de se făcuse otava: de care om şi cosise destul. Şi am scris eu robul lui 
Dumnezeu Mihaiu ot satul Fundu Crăsanilor (Ialomiţa)”.  

Însemnările prezentate mai sus scot în evidenţă unele aspecte mai puţin cunoscute din 
trecutul neamului nostru, dar care au avut, unele din ele, urmări deosebite asupra populaţiei. 
Studierea periodicităţii inundaţiilor şi cutremurelor de către specialişti ar putea conduce la o 
anumită prognoză şi luarea unor măsuri de protecţie. 

 
                                                                               * 

 
Apart from the cultural, linguistic and historical importance of the content of the old 

Romanian books, there is an additional element, which is constituted by the handwritten notes 
made by their owners or readers.   

Thus, we are coming across a whole variety of messages and remarks transmitted across 
the time, concerning a multitude of aspects: social, political, economical, philosophical, 
religious, mythological, etc.  

Amongst these notes there can be found those which refer to natural phenomena 
(earthquakes, meteorologic disturbances and locust invasions), that happened between the 17th 
and 19th century and these books are mainly  kept at the National Archive Centre in Bacau. 
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ASPECTE ALE VIEŢII SOCIO-ECLESIALE ÎN PERIOADA 
INTERBELICĂ ÎN ACTUALELE JUDEŢE COVASNA ŞI HARGHITA 

 
                                             Pr. drd. Panciu Laurenţiu-Gabriel – Miercurea Ciuc 

 
 Dorința de a exista ca unitate socio-administrativ teritorială a fost încă din vechime 
prezentă-n inimile tuturor celora ce aveau aceiași limbă, fiind de același neam, cu obiceiuri și 
tradiții comune, dar totuși despărțiți de granițe fizice puse acolo de cei care ar fi putut controla 
mult mai ușor comunități restrânse, care nu ar fi avut forța de a respinge leguirile străine impuse, 
limitări și granițe care însă nu au existat niciodată în sufletele celora ce simțeau frățește 
comuniunea. 
 Mai multe încercări finalizate-n insucces sau parțial desăvârșite ( „descălecatul” din 
Transilvania și întemeierea celor trei țări românești: Voievodatul Transilvaniei, Principatul 
Munteniei și Principatul Moldovei, apoi anii 1600-1601 și încercarea unirii lui Mihai Viteazul, și 
mai apoi Mica Unire de la 1859 sub Alexandru Ioan Cuza) aveau să constituie acele greșeli 
proverbiale din care se învață, deoarece datorită unor chipuri mărețe ale personalităților mânate 
de duhul unității, idealul lor va fi ceea ce va constitui fundamentul evenimentului celui mai 
important din istoria României, adică făurirea ei prin Marea Unire de la 1 decembrie 1918: „ Din 
îndemn propriu și fără nici o silă sau ademenire din partea cuiva, ele și-au declarat voința lor 
nestrămutată de a se uni cu teritoriile românești, cu România... într-o atmosferă înălțătoare, 
îmbrăcată cu mari emoții, se săvârșea cel mai important eveniment din istoria poporului român, 
de „jalea cui au răposat și moșii și părinții”, pe altarul căruia s-au jertfit nenumărate vieți.”1 
 Pentru Județul (actual) Haghita, Marea Unire și evenimentele prilejuite de aceasta au 
reprezentat zorii luminoși de mult așteptați spre a deschide ziua frățietății cu întregul din care 
prea multă vreme fusese ruptă. 
 Astfel, „la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, de la 1 decembrie 1918 au 
participat delegați din fostele județe Ciuc și Odorhri, alături de o mare mulțime. Astfel, din 
comuna Subcetate a participat ca delegat de drept, dr. Augustin Tătar, precum și Dumitru Muscă 
și Toader Urzică la inițiativa lor proprie. 
 Din Toplița au participat 15 locuitori săteni conduși de dr. Liviu Tilea, de preotul ortodox 
Gheorghe Maier, dr. Alexandru Cristea, director de bancă, de studentul în filosofie Dumitru 
Emilian Antal ca delegat al societății Petru Maior a studenților români din Budapesta. 
 Din Sărmaș o delegație de 5 persoane în frunte cu dr. Emil Precu, din Dănești  o delegație 
de 6 persoane în frunte cu Ioan Banu, din Joseni Iuliu Băieși, din Misentea sublocotenentul 
Gheorghe P. Oprea, din Ciucsângeorgiu Gheorghe Moldovan, din Săcel o delegație de persoane 
în frunte cu preotul Nicolae Marcu, din Vidacut, Zaharia Maior, Ilie Cozna Costea, mici 
proprietari, precum frații Petru și Alexandru Murza, dr. Petru Muscă din Hodoșa, Ioan Cotfas din 
Bilbor, Ioan Tărcan și Dumitru Suciu, proprietari din Lăzărești, Ioan Munteanu, Ilie Szabo 
,Teodor Mureșan- toți din Ciucsângeorgiu, Nicolae Ștefan din JIMBOR, Vasile Suciu din 
Archița... 
 ...dr. Augustin Tătar, protopop de Ditrău, dr. Petru Muscă, medic din jud.Ciuc, Vasile 
Suciu, învățător în Archita (Odorhei) precum și ilustul fiu al Bilborului, Octavian Codru 
Tăslăuanu. 
 Anul 1918 și evenimentele care au marcat în cursul istoriei trecerea lui, consemnează și 
chipul Protopopului Teculescu- viitorul prim Episcop al Episcopiei Armatei- care, ales Președinte 
al Consiliului Național, a organizat Adunarea Națională a românilor de la 1 decembrie 1918, 
Adunare care a purtat dorința din inimile celora rămași în teritoriu de a se uni cu patria-mamă.2 
 Emilian Antal a scris copleșit în jurnalul său: Când Vasile Goldiș sfârșea lectura 
                                                
1 Adevărul Harghitei, Anul VI, nr.1040, 5 octombrie 1944, p.3, apud. Aurel Marc, „Contribuții la Istoria Județului 
Harghita”, vol.2, Interferențe,  Ed. Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2000, pp. 38-39. 
2 Luminița Cornea, „Studii și articole literare”, Ed.Pastel, Brașov, 2014, p.92. 
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punctului I al Hotărârii de Unire, glasul său a fost acoperit cu un singur glas de aprobare pornit 
din o mie și mai bine de piepturi. Toți ne-am cutremurat cuprinși de măreția acestui moment, 
care a pecetluit pe veacuri noua soartă a neamului nostru. La adunare de la câmpia lui Mihai 
Viteazul cele întâmplate în sală s-au repetat la fel, însă cu o înmiită tărie și cum uralele 
izbucneau, scădeau și apoi iar se întețeau, făceau impresia unei tiranice rugăciuni îndreptate 
cerului.”3 
 Evenimentele Unirii surprind pe marele ierarh al Bisericii cărășene -Prea Sfințitul 
Caransebeșului, dr. Miron Cristea, rostind rugăcinea care a însoțit actul social și a transformat 
întreaga adunare într-un simbolism liturgic: „la 1 decembrie 1918, a prezentat la Marea Adunare 
Națională de la Alba Iulia, rostind o pătrunzătoare cuvântare, în care amintea toate suferințele de 
veacuri ale românilor transilvăneni... A făcut parte din delegația care a prezentat actul unirii la 
București.”4 
 Anul 1918 a venit pentru țara noastră cu mari schimbări de mentalitate atât la nivel socio-
politic, cât și religios, mai ales datorită necesității uniformizării vieții bisericești și statale.„În 
Biserica din vechea Românie se observa o dependență sau subordonare aproape totală față de 
stat, lucru care făcea ca viața bisericească să fie într-o permanentă instabilitate și frământare; în 
schimb, în conducerea eparhiilor se observa aprope un absolutism ierarhic”5. 
 În Transilvania și Banat situația era diferită datorită venirii în scaunul de Episcop-Vicar a 
tânărului Arhimandrit Andrei Șaguna ales de Sinodul protopopilor Eparhiei la Turda(decembrie 
1847) și hirotonit în aprilie 1848 la Carloviț în urma confirmării lui de Împăratul Arustriei6. 
 Realizările lui Șaguna în scaunul vicariatului, iar mai apoi în postura de episcopi și 
ulterior mitropolit au însemnat eliberarea din sfera politicului a Bisericii transilvane, mai ales și 
datorită principiilor autonomiei față de stat și sinodalității reflectate în colaborarea dintre cler și 
mireni în proporție de 1/3, respectiv 2/3, precum și a aprobării de către un Congres național-
bisericesc și de Împărat a ceea ce rămâne cunoscut în istorie drept ,,Statutul de Organizare a 
Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania”(28 mai 1869). 
 Idealul unității statale, acum deja împlinit, presupunea și o nouă organizare la nivelul 
Bisericii. 
 Un stat nou cu administrație proprie se cerea să aibă și o Biserică autocefală (fapt 
desăvârșit la 25 aprilie 1885, datorită Patriarhului Ecumenic Ioachim IV) și autonomă cu 
conducere proprie în persoana unui Patriarh, mai cu seamă datorită actelor recensămintelor 
oficiale care consemnau pentru Biserica Ortodoxă Română apartenența a aproximativ 14 
milioane de credincioși și 5 mitropolii cu 18 eparhii, fapt ce era deja o normalitate în Bisericile 
Ortodoxe Surori. 
 Anul 1918 este consemnat în istoria socială dar și bisericească a poporului nostru datorită 
inițiativei memorabile a alegerii în adunarea tuturor Mitropoliților  și Episcopilor titulari a 
Episcopului Caransebeșului Miron Cristea7(n.1868-d.1939, originar din Toplița, Jud.Harghita) la 
data de 18/31 decembrie 1919 în scaunul vacant de Mitropolit Primat al României, și întronizat 
la data de 19 decembrie 1919/1 ianuarie 1920. 
 ,,Alegerea unui transilvănean în scaun de Mitropolit Primat era un simbol al unității 
statale și bisericești a românilor de pretutindeni”8 
 Pe bazele Statutului Șagunian, Mitropolitul Primat Miron Cristea dezvoltă în anul 1920 
(18 septembrie 1920 reprezintă data la care avut loc întrunirea Constituantei bisericești ce avea 
rolul de a întocmi proiectul noului Statut) alături de distinși membrii ai vieții politice și 
Bisericești Statutul de Organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Române. 

                                                
3 Curierul Poliției, nr. 32, 1996, pp.1-3, apud. Aurel Marc, „Contribuții la istoria...” pp.39-40. 
4 Păcurariu Mircea, Dicționarul Teologilor Români, Editura Univers Enciclopedic, București, 1996, p. 199. 
5 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Ed.Andreiană, Sibiu, Perioada a cincea. Epoca 
Contemporană (1918-azi), p.405. 
6 Ibidem, p.351. 
7 Mircea Păcurariu, Dicționarul teologilor români, Ed. Univrs Enciclopedic, București, 1996, pp.363-364. 
8 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române..., p.406. 
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 Redactarea și compilarea materialului -o adevărată operă redacțională- a marcat un aspect 
dominant al românismului socio-religios ca întreg, deoarece punctul principal a fost apropierea 
de popor prin faptul că s-a ținut cont de doleanțele și problematicile regional-administrativ-
religioase ce existau la momentul scrierii documentului în teritoriu. 
 Analiza atentă realizată asupra documentației este și motivul întârzierii apariției acestui 
Statut timp de 5 ani, de la prima întrunire a Constituantei bisericești. 
 Astfel că la 6 mai 1925 Comisia însărcinată cu această problemă dă Bisericii Ortodoxe 
Române una dintre cele mai complexe și complete legiuiri bisericești, sub numele de  Legea și 
Statutul de Organizare a Bisericii Ortodoxe Române. 
 Integritatea teritorială marcată cu sângele ostașilor țării ce s-au jertfit în timpul Primului 
Război Mondial a născut în sufletele românilor și idealul necesității unei Biserici unitare și 
autocefale, fapt pentru care în Ședința Sfântului Sinod din 4 februarie 1925 s-a adoptat,, Actul de 
înființare a Patriarhatului Ortodox Român(...) Hotărârea de înființare a Patriarhiei a fost adoptată 
apoi de Senat (12 febr.) și de Camera Deputaților (17 febr.) cu Promulgarea din 23 februarie 
1925 a Legii pentru ridicarea Scaunului Arhiepiscopal și Miropolitan al Ungrovlahiei, ca Primat 
al României, la rangul de scaun Patriarhal fapt ce a însemnat totodată și ridicarea la rang de 
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române”9 a celui ce-l ocupa până atunci, Înalt Prea Sfinția Sa 
Miron Cristea, din acest moment cunoscut ca Primul Patriarh al acesteia. 
 Slujba investiturii  fiind săvârșită la 1 noiembrie 1925, în ziua de duminică, festivitatea a 
fost consfințită prin Tomosul dat de Patriarhul Ecumenic Vasile al III-lea, redactat la 30 iulie 
1925. 
 Marea problemă care a apărut după Marea Unire a reprezentat-o Reforma Agrară din 
1921, respectiv împroprietărirea țăranilor din această parte de țară, care    s-au aflat iarăși 
nedreptățiți. Arhivele naționale dețin documente specifice care vorbesc despre existența acestei 
realități; într-o comunicare către comisia județeană pentru comisia agrară se cerea ca ,,întrucât la 
aceste comune există tablouri de împroprietărire și pentru a împăca nemulțumirile și reclamațiile 
ce le avem mai cu seamă din partea elementului românesc, vă rog să binevoiți a da ordin ca toate 
aceste loturi să fie date numai acelor persoane aflate pe tabelele de împroprietărire.”10 
 Astfel că se precizează durerea provocată românilor care nu numai că nu primeau cu 
ușurință terenuri, ci și acelea pe care le primeau erau de o slabă calitate, astfel încât nu puteau fi 
valorificate prin/spre cultivare. 
 Amintim aici cazurile Merești, Ocland11, Aldea, sau Mărtiniș. 
 Problematica Școlarizării ce se realiza în limba maghiară cu preponderență în teritoriu, 
precum și traiul tot mai greu al românilor din aceste ținuturi nu au făcut altceva decât să 
sporească dorința de emancipare prin cultură și credință jertfelnică a acelora care erau mai tari și 
statornici. 
 La polul opus se aflau etnicii maghiri care se bucurau de toate drepturile și privilegiile, 
atât la nivel social, cât și religios. Spre exemplu, „un preot dintr-o comună secuiască din județ 
declara că biserica lui are venituri de 130000 lei, și cu toate acestea s-a pomenit că primește și 
leafă de la  stat cu toate că nu a cerut.”12 
 Așadar putem conchide că drepturile și bucuria produsă la nivel național de Marea Unire 
s-a manifestat prin urmări variate care au definit încă o dată zona actualelor județe Covasna și 
Harghita ca zonă minoritară într-un stat majoritar. 
 Argumentez prin cuvântul Prefectului Județului, Emil Pop, din anul 1931: „Maghiarizarea 

                                                
9 Ibidem, p.406. 
10 Sabin Opreanu, Secuizarea Românilor prin religie,Cluj, 1927, Institutul de Arte Grafice, p.19, apud. Prof.Costel 
Cristian- Lazăr, Considerații privind relațiile interetnice în județele Odorhei și Treiscaune în perioada interbelică, 
în „Sangidava”, Nr.1, Ed. Ardealu, Târgu Mureș, 2007, p. 233. 
11 Arhivele Naționale, filiala Miercurea Ciuc, fond Comisia județeană de Reformă Agrară, d.8/1920-1921, apud. 
Prof.Costel Cristian- Lazăr, Considerații privind relațiile interetnice ..., p. 233. 
12 P.Gărboviceanun, Minoritățile din România, 1928, Editura Casa Școalelor, p.31, apud. Prof.Costel Cristian- 
Lazăr, Considerații privind relațiile interetnice ..., p. 236. 
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a continuat până acum câțiva ani, deci nimeni nu poate acuza autoritățile române de șovinism. 
30-40% din populația a fost maghiarizată în ultimii ani...”13 
 Datorită procesului de maghiarizare, deși populația românească a existat mereu pe aceste 
meleaguri, numărul ei a fost și este într-o crescândă scădere. Pentru perioada interbelică avem 
documente care atestă existența timpurie a românilor în aceste zone prin antroponime ale 
localităților care au fost cândva numeroase, ajungându-se ca în urma deznaționalizării forțate să 
își piardă nu numai identitatea, ci și stabilitatea demografico-teritorială. 
 Amintim aici comunități precum Vlăhița,  Căpâlnița, sau Comănești14, (unde în 1920 nu 
mai era nici un român), localități care au fost inițial pur românești, ajungându-se ca-n timp să nu 
mai existe nici măcar un locuitor român, toții fiind maghiarizați și trecuți la riturile licite. 
 Datorită înființării mult mai târzii a unei unități bisericești locale care să dirijeze viața 
religioasă din actualele județe Covasna și Harghita, vom face un salt în istorie care edifică în fapt 
ideea necesității timpurii a luării unei decizii ce prin vrerea lui Dumnezeu s-a plinit în 22 martie 
1994 în cadrul Ședinței Sfântului Sinod care valida o dorință ce de mai multă vreme se afla în 
sufletul și pe buzele credincioșilor din zona Arcului Intracarpatic:,, aici în miezul țării noastre, 
românii au ajuns o minoritate încercată de multe dureri(...)drept pentru care pe baza rapoarteleor 
celor două Adunări Eparhiale ale Eparhiilor Alba Iuliei și Sibiului se decide înființarea, 
organizarea, delimitarea și reședința noii Episcopii”15. 
 Așadar vom putea înțelege modul de viețuire al românilor ortodocși din perioada de 
referință din două puncte de vedere: primul ca unități teritoriale administrate local de o 
conducere plurietnică sau monoetnică, cu variații în timp, iar mai apoi din punct de vedere al 
comunităților religioase ce-și trăiau credința  prin apatenența la o Epahie sau la alta, cu rituri(în 
ceea ce privește sfera religiosului) și obiceiuri(sfera laicului) specifice, punct ce va reprezenta în 
sine un subcapitol distinct al lucrării de față(IV.3.1). 
 Dacă pentru restul țării situația religioasă- cu toate palierele de actitate constitutive: 
social- filantropico-teologice, misionare, didactice, culturale, economice, de activități cu 
tineretul- era una aflată într-o crescândă implicare ce venea atât din partea clerului, cât și a 
laicismului credincios, care conlucrau spre binele comun al unității Bisericii, în județele Ciuc, 
Odorhei și Treiscaune situația deznaționalizării apărea tot mai pregnantă, devenind un fenomen 
comunitar cu ecouri până-n zilele prezente, drept urmare putem atesta și susține aceasta prin 
recensămintele oficiale realizate de autoritatea centrală sau locală, dar și de cea bisericească cu 
referire strictă la perioada de interes. 
 ,, Aproape jumătate din comunitățile românești din actualul județ Covasna au fost 
comunități mici, sub 200 de membrii, iar în Harghita s-au aflat în aceeași situație, peste 75% din 
comunitățile românești ceea ce a făcut ca acestea să fie foarte vulnerabile la procesul de 
maghiarizare desfășurat atât pe cale pașnică și legislativă, cât și violentă(1848,1867,1989-1990, 
cu preponderență între anii 1914-1918,1940-1944).”16 
 Pentru perioada de interes avem date care atestă 39 de comunități (reprezentând 42%  din 
totalul de 124, din care 32 după 1940- în urma intoleranței față de români practicată de 
autoritățile maghiare instalate după Diktatul de la Viena și 7 dup 1944 până-n zilele noastre) din 
județul Covasna și 63 de comunități( reprezentând 44% din totalul de 144 de comunități 
românești, din care 48 după 1940 și 15 după 1944) din județul Harghita se află în plină 
deznațiolizare prin reducerea drastică din punct de vedere numeric, sau chiar dispariție.17 
 Pentru zona Covasnei „dacă urmărim dispersia teritorială a localităților monoetnice 

                                                
13 Secuimea, nr. 7, 10 apilie, p.4,  apud. Prof.Costel Cristian- Lazăr, Considerații privind relațiile interetnice ...,        
p. 239. 
14 Prof.Costel Cristian- Lazăr, Considerații privind relațiile interetnice ..., p. 232. 
15 Alegerea, hitotonia și instalarea Ps.Ioan Sălăjan, ca Episcop al noii Episcopii a Covasnei și Harghitei, în BOR, 
Buletinul Oficial al Patriarhiei Române, Redacția, Anul CXI, Nr.7-12, Iulie- Decembrie, București, 1994, p.214. 
16 Ioan Lăcătușu, Vasile Lechințan, Viaoleta Pătrunjel, Românii din Covasna și Harghita, Ed.Grai Românesc, 
Miercurea Ciuc, 2003, p.92. 
17 Ibidem, p.93. 
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românești și a celor etnic mixte, în care românii nu au fost asimilați, constatăm că toate acestea 
se află la poalele munților de curbură, începând cu Brețcu, Zăbala, Covasna, Zagon, Valea Mare, 
Depresiunea Întorsura Buzăului, Mărcuș, Dobârlău, Băcel și terminând cu Zona Vâlcele, Araci, 
Hăghig, aflate în vecinătatea localitățlor românești din județul Brașov. Toate celelalte comunități 
ro-ânești  situate în interiorul județului au fost deznaționalizate.Aceeași situație este valabilă și 
pentru județul Harghita, unde satele românești sunt concentrate la poalele munților și în 
depresiunea Toplița” 18 
 Privind asupra situației recenămintelor realizate între anii 1910-1930, pentru populația 
românească de rit ortodox și greco-catolic, vom constata că în județul Covasna(1910) exista un 
total de 148 933 din care 25 756 indica populația românească (în conformitate cu indicii mai sus 
menționați), adică 17,3% din total respectiv 152 563(în anul 1930), din care 34 431 populație 
românească, reprezentând procentual 20,6% din total. Aceleași recensăminte realizate la nivelul 
județului Harghita, din totalul de  240 085(în 1910), 21 015 erau români(aparținând riturilor 
indicate), adică 8,9% din populația totală, respectiv 250 194(1930), din care 26 300 români, 
reprezentând 10,5% din total.19 
 Toate aceste date, precum și realitatea istorică concretă ce le susține și mai ales 
evenimentele care au urmat Diktatului, cunoscuți ca Perioada Hortistă(1940-1944), au 
reprezentat lovitura20 care a slăbit cu precădere comunitățile rurale care nu au mai reușit să-și 
revină niciodată. 
 Un aspect interesant al recensămintelor realizate după anul 1945 îl constituie lipsa 
rubricii care indica apartenența cultică a persoanelor recenzate.21 
 „Printr-o muncă de dăruire a personalităților locale laice și religioase și prin sprijinul 
primit din partea statului, a Patriarhiei și Mitropoliei Ardealului, a unor importante instituții și 
organizații guvernamentale și non-guvernamentale- practic a întregii țări, s-a reușit ca în 20 de 
ani(1920-1940) să se reînființeze în Protopopiatele Sfântul Gheorghe și Oituz 41 de parohii, să se 
construiască 30 de noi biserici, 32 de case parohiale, 25 de capele, 29 de troițe și tot atâtea 
clopolnițe dăruite (în cadrul unor ceremonii emoționante) de școlile normale pedagogice din 
întreaga țară ce patronau școlile din județ. 
 În această perioadă au fost reconstruite 40 de școli, catedralele din Miercurea Ciuc și 
Gheorgheni, a fost începută zidirea Catedralei din Sfântu Gheorghe și urma să înceapă 
construcția celei din Târgu Secuiesc”22 
 În Conferința de la Târgu Mureș ce a avut loc în ziua de 21 aprilie 1937 sub președenția 
Dl. Dr. C. Anghelescu, prin memoriul Prefecturii Treiscaune, s-a trecut pe ordinea de zi și 
dezbătut problematica românilor maghiarizați; Comitetul Cultural prezentă un document asupra 
căruia vom stărui în ceea ce privește partea I, numită ,,Înfăptuiri”, spre a avea o imagine clară 
asupra situației religio-morale, culturale, medical-sanitare, dar și administrative a perioadei 
1918-1935: 
I. Înfăptuiri 
1. În domeniu Bisericesc 
 S-au înfăptuit de la înființarea Comitetelor județului Treiscaune dată în Cabinetul 
Prefectului (n.a.-prin art.I.): ,,se înființează pe lângă Prefectura Județului Treiscaune un serviciu 
special, care va purta denumirea de Serviciul Propagandei culturale; 
 art. III. Se deleagă Dl. Gheorghe Gociman, Secretarul General al Județului, cu 

                                                
18 Ioan Lăcătușu, Habitat și populație. Procese și structuri demografice în județele Covasna și Harghita, în 
Anvgustia, Sfântu Gheorghe, Nr.4/ 1994, f.p. 
19 Ioan Lăcătușu, Vasile Lechințan, Viaoleta Pătrunjel, Românii..., p.95. 
20 Ibidem, p.94. 
21 Rotariu Traian(coord.), Studia Censualia Transilvanica, Recensămintele din Transilvania (1850, 1857, 1880, 
1900, 1910) Ed.Staff, Cluj Napoca; Varga E.Arpad, Erdély etnikai és felekezeti statistikája, Budapest, Csikszereda, 
1998, nota 131, apud. Ioan Lăcătușu, Vasile Lechințan, Viaoleta Pătrunjel, Românii..., p.95. 
22 Ioan Lăcătușu, Aurel Nistor, O pagină din istoria Bisericii și Neamului, Ed. Carpații Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 
1999, p. 28. 
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organizarea și conducerea acestui Serviciu, ajutat de un funcționar și o dactilografă, detașați de la 
servicii ale Prefecturii23 județene: 
 „-S-au creat șase parohii noi și sunt în curs de înființare 22 de parohii, căci avem 
convingerea că problema deaducerii românilor maghiarizați se rezolvă în bună parte prin 
biserică, deoarece momentul când l-am rupt pe credincios de bisericile minoritare, l-am câștigat 
sufletește. 
 -Între anii 1918-1935 au fost 320 de treceri de la biserica ortodoxă dintre românii 
pierduți. În ultimii doi ani au trecut peste 1200, astfel în doi ani au fost cu 400 de treceri mai 
multe decât în 17 ani. 
 -În următorii doi ani s-au zidit sau sunt în curs de zidire 12 biserici noi, față de cele 5 
zidite anterior. 
 -S-au zidit și procurat 3 case parohiale 
 -În urma măsurilor luate de Minister ca fiecare școală secundară să ia sub îngijirea sa o 
comună din regiunile deznaționalizate, s-au ridicat și sfințit 23 de troițe și 26 de clopote, dăruite 
de către școlile normale din țară, rămânând ca acest an să se ridice și sfințească alte 19 clopote și 
troițe.”24 
 În concluzie, constatăm că în ultimul an Biserica Ortodoxă Română și-a putut îndeplini 
misiunea având ajutor din partea autorităților de Stat, a județelor și comunelor care au dat curs 
sprijinirii acestor teritorii mai mult decât oricând. 
 Acest sprijin a fost o îmbucurătoare urmare a acțiunii pornite de Domnul Ministru de la 
acea vreme, Dr. C. Anghelescu, Ministrul Instrucțiunii Publice. 
 Nici problema parohiilor unite nu este trecută cu vederea, constatându-se o „ inviorare 
care se datorează faptului că în ultimii ani s-au completat cu preoți locali parohiile Baraolt, 
Boroșneul Mare, Ilieni și Turia, unde nu a mai fost preot local de 60-80 de ani. 
 Revenirile își urmează cursul într-un tempo mai lent, datorită faptului că parohiile unite 
nu au mai avut aceiași măsură ca biserica ortodoxă sprijinul moral și material.”25 
 În domeniul școlar se constată trecerea a peste 700 de elevi de la școlile cu învățământ 
confesional la școlile statului. 
 Aceste realități sunt constatate și de Protopopul Ioan Rafiroiu care scria: ,,În locul în care 
au sângerat ostașii și au mușcat glia străbună eroii, s-au ridicat, simbol al jertfei creatoare, 
monumente istorice, iar în Ciucul înstrăinat, unde în 1918 aveam un singur ortodox maghirizat, 
fără să se știe că este ortodox, prin îndemnul, ajutorarea și stăruințele încurajatoare ale înaltului 
Ierarh... În 13 capele, 8 preoți misionari se străduiesc pentru întărirea Ortodoxiei și readucerea 
celor pierduți în fațașul neamului și al Bisericii. 
 Toată Secuimea este împânzită de biserici noi, troițe, capele și peste 70 de preoți, în cele 
trei protopopiate din Secuime, grăiesc posterității de epoca Mitropolitului Nicolae Bălan. Astăzi 
Ciuc-ul are circa 4000 de ortodocși”26. 

 După cum arată și documentele vremii, statistica consemnează realitatea istorică dintre anii 1920-
194027: 
Anul 1920 Județe Treiscaune Ciuc Odorhei Total 
Anul 1920 Preoți 20 0 5 25 
Anul 1920 Parohii 22 0 6 28 
  
Anul 1940 Județe Treiscaune Ciuc Odorhei Total 
Anul 1940 Preoți 20 8 15 43 
Anul 1940 Parohii 37 9 23 69 
Anul 1940 Vacante 1 1 8 10 
                                                
23 Ibidem, p.151. 
24 Ibidem, p.151. 
25 Ibidem, p.151. 
26 Ioan Rafiroiu, Supraviețuirea în istorie..., p.187. 
27 Ioan Lăcătușu, Dăinuire românească..., pp.57-58. 
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 Putem concluziona că în decursul a 20 de ani numărul preoților/ total a crescut cu 18, iar 
al parohiilor cu 51. 
 
Anul 1920 Județe Treiscaune Ciuc Odorhei Total 
Anul 1920 Biserici 29 0 7 36 
 
Anul 1940 Județe Treiscaune Ciuc Odorhei Total 
Anul 1940 Biserici 48 15 3 66 
Anul 1940 Nesfințite 12 1 0 13 
Anul 1940 Sume acordate 

pentru edificare 
- - - 52.500.000 

Lei 
 
Anul 1940 Județe Treiscaune Ciuc Odorhei Total 
Anul 1940 Troițe 29 0 0 29 
Anul 1940 Clopolnițe 29 0 0 29 
Anul 1940 Capele 10 7 8 25 
 
 Total Sume  totale acordate pentru 

edificare 
Anul 1920 25 - 
Anul 1940 32 - 
Total 57 13.450.000 Lei28 
 
 Deasemenea, anul 1923 prin Legea împroprietăririi Bisericilor, respectiv a 
reprezentanților legali ai acestora- preoțimea- care avea să se bucure de o vizibilă îmbunătățire a 
stării materiale, fapt pentru care, odată cu sporirea numărului de preoți s-a decis și înființarea 
unui nou centru protopopesc, care să gestioneze posibilele probleme ce puteau apărea la nivel 
teritorial-parohial. 
 Astfel a luat naștere în anul 1925, Protopopiatul Ortodox Oituz, protopop fiind Ioan 
Rafiroiu, apărând în documentele vremii alături de cel Greco-Catolic, prezent în statistici. 
 Sediul oficiului Protopopesc era în orașul Târgu Secuiesc, având în alcătuire mai multe 
parohii și filii. 
 „Un efect benefic asupra vieții economice, sociale și culturale l-a avut și împroprietărirea 
cu suprafețe agricole și silvice a locuitorilor principalelor instituții: biserici, școli, cămine 
culturale, înființarea băncilor populare, asociațiilor profesionale, măsurile de sprijinire a 
capitalului românesc și cele de acordare a unor sporuri sociale salariale învățătorilor și 
profesorilor români din zonă.”29 
 Prin Decizia nr. 8736 a Ministerului Agriculturii, transmisă spre ducere la îndeplinire 
Consilieratelor Agricole prin ordinul nr.16789/1923, se dispunea ca Parohiile din zonele de deal 
și de munte care nu aveau posibilitatea fizică de a fi împroprietărite cu terenuri cultivabile 
datorită realităților geografice, să primească 10 jugăre de pășune și fâneț de pădure . 
 Nu putem contura aria și modalitățile de raportare ale unei societăți fără a apela la 
elementul religios, și cel mai puternic spațiu de experiere a sentimentului spiritual cu siguranță 
este concretizat în prezența vetrelor monahale din teritorii, astfel că, de vom urmării și viața 
monahală ca parte integrantă a istoriei și existenței în timp și spațiu a unei comunități, vom putea 
constata existența în zona de referință a două puncte de interes, care au marcat viețuirea 
religioasă în teritoriu, ținând strâns unit întregul popor în jurul unui ideal suprem, anume, acela 

                                                
28 Ibidem, pp. 57-58. 
29 Ioan Lăcătușu, Structuri enice și confesionale în județele Covasna și Harghita, Teză de Doctorat, Cluj Napoca, 
2002, p. 174. 
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al viețuirii prin și în Dumnezeu ca izvor a tot ceea ce există. 
 Doar prin această raportare dreaptă, de înțelegere a proniei și a modalităților ei de 
manifestare în și prin timp ca element trăit de oameni, timpul și spațiul socio-eclesial poate la 
modul real deveni filă de pateric. 
 Anul 1940 a reprezentat momentul poate cel mai greu al Ardealului, când a fost cedat 
până la jumătate din teritoriul Transilvaniei ocupației maghiare hortiste, eveniment ce s-a păstrat 
în istorie sub numele de arbitraj. 
 Dacă până-n 1942 procesul deznaționalizării a avut mai mult sau mai puțin o formă 
oficială, „propaganda oficială ungară a continuat încă de la începutul anului 1942 ofensiva în 
direcția obținerii de noi teritorii și dorința de a se impune ca un lider regional(...) Ianuarie 1942 
reprezintă începutul unei noi etape subversive îndreptată împotriva României.”30 
 Cu toate acestea pentru perioada 1918-1940 suportul interior personal al românilor a fost 
doar acela al unui profil psihologic puternic întărit în necazurile istoriei zbuciumate ale acestui 
neam.   
 
Dărâmarea, devastarea şi pângărirea lăcaşurilor de cult 
  
 Dacă privim statistica bisericilor demolate/ distuse în perioada de referință vom   regăsii 
spre exemplificare o biserică simbol a zonei Harghita, la Ditrău, unde exista o construcție 
eclesială datată sec. XVIII, anul 1750, cu o comunitate parohială de 300 de români, care pe la 
1915 era aproape total maghiarizată.31 

 O importantă mărturie a existenței și continuității vieții românești din aceste locuri o 
reprezintă Muzeul Mănăstirii Toplița, ce are ocrotitor ceresc pe Sfântul Prooroc Ilie, unde se 
păstrează pe lângă valoroasa colecție de artă și cultură bisericească și „emoționante vestigii  care 
au supraviețuit de la importante comunități românești, acum grav diminuate sau chiar dispărute 
în urma procesului dur de deznaționalizare ( Porumbenii Mari, Ciucsângeorgiu, Lăzărești, Imper, 
ș.a.)”32. 
 Dacă în secolul XVIII prin acțiunea de demolare a generalului (austiac) Bucow- 
șteregerea oricărei urme de existență a trăirii ortodoxe monahale sau clericale- s-a încercat 
destabilizarea socio-moral-religioasă a etosului autentic creștin-ortodox autentic (numai între 
Toplița și Reghin au dispărut apoximativ 10 lăcașe de închinare cu viață monahală) efectul a fost 
unul invers, deoarece duhul credinței nu  s-a pierdut, ca unul ce nu a viețuit prin ziduri, ci prin 
zidirea însuflețită a comunităților vrednice, îndătinate-n credința lor. 
 Ca urmare simțământul religios nu numai că nu a fost pierdut, dar mai mult, a fost 
cultivat și întreținut prin acțiunile colective ale comunităților românește mici, dar stâns unite în 
jurul unui ideal comun, și anume centricitatea eclesială, hristocentrică și socio-teocratică. 
 
Mănăstirea„Sf.Ilie”, Toplița 
 
 Istoria Mănăstirii de la poalele munților Călimani coboară până-n anul 1911, când fiind 
Episcop de Caransebeș, în sufletul Prea Sfinției Sale, dr. Miron Cristea se naște dorința de a 
aduce din satul Stânceni (jud.Mureș) o preafrumoasă podoabă arhitectual-ecesiastică (1874, 
lucrată de Popa Ujică și fii săi, de loc din Stânceni33), o bisericuță de lemn, pe care să o așeze în 
curtea casei părinților săi adormiți întru Domnul, ca ofrandă adusă amintirii acestora. 
 Cu toate că dorința înfiripată era veche, statornicia gândului s-a transpus în faptă la 10 ani 
de la Marea Unire, și la trei de la numirea întru tronul patriarhal, când în ziua de 20 iulie 1928, la 
                                                
30 „Propaganda revizionistă ungară în mass-media și contrapropaganda românească în analiza secției a II-a de 
Informații”, în Sangidava VI, ianuarie 1942, Ed. Nico, f.l., 2012, pp.207-211. 
31 Adevărul Harghitei, ediție specială, 25 septembrie 1994, p.2, apud. Aurel Marc, „Contribuții la Istoria...”, p. 65. 
32 Erich-Mihail Broaner, Ioan Lăcătușu, Sebastian Pârvu, Păstori Sufletești..., p.46. 
33 Mihai Goia, Ioan Gașpa, Mircea Sfârlea, Mănăstirea Sfântul Prooroc Ilie din Toplița,  Angvstia 2/1997, pp.437-
447. 
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praznicul Sfântului Prooroc Ilie adresează o scrisoare- cerere Întâistătătorului Bisericii Clujene. 
 Așadar, câteva amănunte interesante le regăsim în această scrisoarea-cerere adresată de 
Înalt Prea Sfinția Sa Miron Cristea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și Regent la acea 
vreme (20 iulie 1927- 8 iulie 1930), Prea Sfinției Sale Nicolae (1921-1936, n.a. Ivan), Episcopul 
Clujului. 
 În această scrisoare sunt descrise elemente ale arhitecturii interioare și exterioare, dar și 
ale picturii, fiind descris întregul complex și planul structural al clădirilor finalizate, precum și 
viziunea celora care erau în lucru, precum și sumele aferente, alocate pentru zidire, fiind 
menționat și înscrisul Pisaniei pe care o regăsin pe ușorul intrării în biseică: „ Clăditu-sa această 
sfântă bisericuță dimpreună cu casa și clopolnița ei de I.P.S.Sa Dr. Miron Cristea, primul Patriarh 
și unul din Regenții României întregite, întru pomenirea veșnică a iubiților săi Părinți George și 
Domnița, așezați ctitori ai acestui sfânt lăcaș, chemat a fi schit cășugăresc de slăvire a 
milostivului Dumnezeu și de rugăciune pentru binecredinciosul popor românesc...”34. 

 Astfel, dorința Înalt Prea Sfințitului Părinte Patriarh era de a rămâne acest așezământ câtă 
vreme va fi în viață sub directa sa ascultare (lucru care s-a și petrecut, fiind până în 1939 
stavropighie a ctirorului), urmând apoi, după trecerea sa la cele veșnice să intre sub legiuirile 
Bisericii Ortodoxe Române și a Eparhiei administrator teritorial a ținutului. 
 Sfințirea Sfântului Lăcaș a avut loc sub protia ctitorului în toamna anului 192835., 
înconjurat de un numeros sobor de preoți, delegați ai Eparhiei Clujului, dar și a Protopopului 
Dumitru Antal (viitorul Episcop Emilian Antal), la acea vreme Inspector Eparhial al Eparhiei 
Clujului36. 
 
Schitul Dumbrăvioara 
 
 Frumusețea locurilor natale, dar totodată și necesitatea sporirii sentimentului religios în 
rândul credincioșilor, precum și a clerului dornic de a avea un loc înalt de plecare a genunchilor, 
care să creeze ideea de apropiere fizică de Dumnezeu, a conturat în sufletul plin de credință a 
ctitorului Mănăstirii Sfântului Ilie imaginea unui nou spațiu care să fie izvor pentru ortodoxia din 
zonă, anume Schitul metoc Dumbrăvioara. 
 Punerea pietrei de temelie a avut loc în anul 1930, fiind înzestrată cu o supafață de teren 
de 32 de iugăre de pământ. 
 Realitățile apărute în urma trecerii timpului se regăsesc puternic impregnate în sufletele 
locuitorilor zonei, când în urma Diktatului de la Viena, și odată cu instaurarea hortysmului o 
altă așezare monahală care a avut de suferit, fiind lăsată în părăsire, a fost metocul mănăstirii 
Toplița, anume, Schitul Dumbrăvioara37, care în anul 1950 a fost desfințată, iar în 1952 
pământul așezământului și-a pierdut destinația inițială, aceea de a sluji drept materie primă 
pentru hrana călugărilor, fiind naționalizat. 
 În memoria colectivă locul a rămas cunoscut ca ,,La Călugări”. 
 
Mănăstirea „Doamnei”, Moglănești 
 
 Poziționată pe Valea Superioară a Mureșului, în locul numit Dealul Mănăstirii,   
Mănăstirea Doamnei, ctitoria soției voievodului Gheorghe Ștefan al Moldovei (1653-3 martie 
1658) -rudă a domnului Ștefan cel Mare-, a fost ridicată de Doamna Safta, pe ușorii Bisericii 
fiind inscripția „Leatul 7218”, pe semne anul unei restaurări mai importante, adică 1710. 
 Istoricul amintește de faptul că Doamna Safta trecând prin acele locuri și fiind urmărită 
                                                
34 Adevărul Harghitei, Anul VI,nr.1040, 5 octombrie 1944, p.3, apud. Aurel Marc, „Contribuții la istoria...”, pp. 62-
63. 
35 Mihai Goia, Ioan Gașpa, Mircea Sfârlea, Mănăstirea Sfântul Prooroc Ilie..., p.447. 
36 Ioan Lăcătușu, Noi date despre unii intelectuali români din Arcul Intracarpatic, în Memoriile lui Vasile Netea, în 
Sangidava, nr.4, Ed.Nico, Târgu Mureș, 2010, p.394. 
37 Erich-Mihail Broanăr, Ioan Lăcătușu, Sebastian Pârvu, Păstori sufletești..., p.47. 
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de turci ar fi scăpat datorită faptului că ar fi găsit aici o vatră monahală ruinată, și ca mulțumire 
lui Dumnezeu pentru izbăvire ar fi plătit pe niște boieri din neamul Teslovanilor să ridice pe 
vechile ruine un lăcaș nou, dar aceștia au făcut contrariul, luând banii și ridicând aici o bisericuță 
mică de lemn și căteva chilii. Supărarea Doamnei pricinuită de vederea acestor lucruri se pare că 
i-ar fi adus sfârșitul, fiind înmormântată la Mănăstirea Cașin de lângă Bacău. 
 Ipoteza unor istorici este că acesta ar fi existând ca vatră monahală datând din secolul 
XII-XIII, încă dinainte de a se stabilii populația secuilor în Depresiunea Giurgeului, pe când 
elementele legendare îi coboară extistența încă înainte de Marea Schismă de la 105438, bazându-
se în aceste afirmații pe continuitatea creștinismului ortodox din aceste locuri. 
 Mănăstirea a fost restaurată prin osârdia viețuitorilor mănăstirii „Sf. Ilie ” din Toplița, 
fiind resfințită la data de 21 noiembrie 1958 de Preasfințitul Emilian Antal, nepot al Patriarhului 
Miron Cristea, iar a doua etapă a restaurării fiind la distanță de 15 ani (în 1973 realizându-se cu 
mare greutate, în plin comunism, după cum își amintește Preacuviosul Stareț al Mănăstirii 
Toplița, Pr. Mihail Goia). 
 Biserica de lemn a mănăstirii este un valoros exemplar al arhitecturii de lemn din regiune. 
O importantă secțiune din vechiul iconostas se păstrează în muzeul Sf. Prooroc Ilie din Toplița, 
având o veche inscripție: ”Această sfânta biserica s-a acoperit și catapeteasma s-au zugrăvit prin 
cheltuiala mai micului între frați și smerit Nicodim, pentru iertarea păcatelor sale 1755, luna 
iunie, 25 zile”. Lucrarea s-a realizat cu ajutorul pictorului din Șunfalău, același care a îmbrăcat în 
haina smerită a picturii majoritatea bisericiilor de pe Valea Mureșului de la acea vreme. 
 
Mănăstirea Făgețel 
 
 Construită în anul 1903 din piatră și cărămidă, ca urmare a evlaviei unei văduve pe nume 
Rozalia, biserica cu hramul,,Sfânta Treime”, a fost inițial(timp de 28 de ani) capelă particulară, 
devenind în 1932, prin grija Pr. Șova Dionisie un frumos schit monahal. 
„După ocuparea Ardealuilui de către trupele Hortyste, viețuitori de la Făgețel se pare că părăsesc 
temporar așezământul, retrăgându-se la mănăstirea Bogdana. În vremea ocupației străine, în 
incinta mănăstirii va fi instalat sediul garnizoane hortyste din zonă.”39 
 După o lungă și grea perioadă(1951-1994) schitul  este reactivat prin venirea unui grup de 
călugări în 1995 de la Mănăstirea Toplița, care au zidit nu numai ziduri, ci prin purtarea lor au 
ridicat pe aceste locuri o biserică vie și lucrătoare. 
  
 
Ierarhii  Miron Cristea, Nicolae Colan, Justinian Teculescu, Veniamin Nistor, Emilian 
Antal și Alexandru Nicolescu și credincioșii români ținuturile natale 
 
Miron Cristea 
 
 Inevitabil dacă vom vorbi despre Primul Patriarh al României și legăturile sale cu 
ținuturile natale, materializate-n simțire autentică româniescă în, și prin oameni, nu vom putea 
conchide ca punct central decât legătura indisolubilă cu ctitoria Înalt Prea Sfinției Sale din curtea 
părintească,- Mănăstirea închinată Sfânului Ilie Proorocul din Toplița-, iar mai apoi prin 
Catedrala Sfinților Argangheli din aceeeași localitate, în fapt deschizător de noi ramificații în 
palierele vieții. 
 Născut la data de 18 iulie 1868, în străvechea vatră de la poalele munților Călimani, în 
Toplița, actualul județ Harghita, sub numele de Elie, din binecredincioșii părinți Gheorghe și 
Domnița Cristea, studiază la Gimnaziul săsesc din Bistrița, apoi la Liceul Grăniceresc din 
                                                
38 Constantin C.Giurescu, Dinu C.Giurescu, Scurtă istorie a românilor, Ed. Științifică și Enciclopedică, București 
1977, p.187. 
39 Telegraful Român, LXXXIV, nr. 47, 15 noiembrie 1936, p.2, în „Martiri pentru Hristos din România, în perioada 
regimului comunist”, EIBMBOR, București, 2007, p.681, apud. „Românii din Covasna și Harghita...”, p.512. 
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Năsăud, urmând cursurile Institutului teologic-pedagogic din Sibiu și Facultatea de Litere și 
Filosofie a Universității din Budapesta, unde își susține și Teza de Doctorat cu titlul„Viața și 
Opera lui Eminescu”, lucrare care a apărut în limba maghiară. 
 Întors în țară urmează calea educației, predând ca învățător și deținând funcția 
administrativă de Director la Școala confesională românească din Orăștie. 
 De-a lungul timpului a profesat și în cadrul Administrației Eparhiale din Arhiepiscopia 
Sibiului, unde a fost consiler-asesor, iar vreme de 2 ani a purtat chiar și funcția de redactor al 
periodicului de cultură și viață bisericească „Telegraful Român”(1898-1900)40. 
 Cultura și credința în Dumnezeu l-au împins spre un urcuș atât duhovnicesc, cât și 
intelectual, fiind ales în 1905 Președinte al Despărțământului ASTRA Sibiu, Președinte al 
Reuniunii Române de Muzică din Sibiu, precum și al altor organizații românești din teritoriu, 
fiind unul dintre pionii principali militanți pentru zidirea Catedralei Mitopolitane din Sibiu, 
contribuind și la punerea bazelor Băncii Culturale „Lumina”. 
 Cu toate că ajunsese unul dintre cei mai cunoscuți românii din vremea sa, mirajul 
înălțimilor funcțiilor deținute nu l-a doborât din starea duhovnicească, urmând ca la 30 ianuarie 
1900 să intre în cinul preoțesc ca diacon celib, pentru ca deplin înțelegând înălțimea chemării 
sacerdotale să intre în 1902 în obștea monahală a Mănăstirii Hodoș-Bodrog, cu numele de 
Miron. 
 În 13 aprilie 1903 a fost hirotonit ieromonah, iar cinci ani mai târziu a fost ridicat în rang 
de protosinghel (1 iunie 1908). Nu a slujit mult din această treaptă, deoarece la doar un an de la 
hirotesia întru protosinghel, este chemat prin ipopsifiere la înalta slujire a Episcopatului în 
Eparhia Caransebeșului, fiind confirmat (10 aprilie 1910) și înscăunat în noua demnitate la 25 
aprilie (8 mai) 191041. 
  După o păstorire dificilă a Episcopiei bănățene, datorată perioadei Primului Război 
Mondial, care a lăsat semne adânci în lume, atât în ziduri și locuri, cât mai ales răni în suflete, 
datorită vrednicei sale lucrări, ca urmare a vacantării postului de Mitropolit Primat ocupat până 
atunci de Înalt Prea Sfinția Sa Conon Arămescu-Dojici -demis pe considerente politice, anume 
antiromânism și cochetare cu Puterile Centrale, deși în peroada războiului a susținut financiar și 
moral, prin slujbe armata română, dar datorită faptului că era alături de Episcopul Dionisie al 
Buzăului singurul Ierarh rămas în teritoriul ocupat, cu ocazia sfârșitului războiului a fost nevoit 
să se retragă-, este ales la 18 (31 decembrie) 1919, recunoașterea având loc în aceeași zi cu 
înscăunarea , anume la 19 decembrie 1919 (1 ianuarie 1920)42. 
 ,, Alegerea unui transilvănean ca Mitropolit Primat al României era o urmare a 
desăvârșirii unității de stat a poporului român, mai ales că Miron Cristea făcuse parte din 
delegația timisă de românii transilvăneni la București ca să prezinte Actul Unirii din 1 decembrie 
1918.”43 
 Anul 1925 avea să vină pentru Înalt Prea Sfinția Sa dr. Miron Cristea cu mari schimbări 
de atitudine a statului față de poziția Bisericii, deoarece în 12 februarie 1925 Senatul primea pe 
masa de lucru „Legea pentru ridicarea scaunului arhiepiscopal și mitopoplitan al Ungrovlahiei, 
ca primat al României, la rangul de Scaun Patriarhal”, lege în 5 articole care a fost făcută publică 
în 25 februarie în paginile Monitorului Oficial, fiind considerată o necesitate sine-qua-non a 
sporirii și întăririi puterii socio-religioase -numărul credincioșilor fiiind acum de aproximativ 14 
milioane. 
 În ceea ce privește relațiile pe care le păzește veșnic vii cu românii greu încercați de 
acasă, amintim în mod special acea legătură indistructibilă pe care o are cu vatra monahală 
ctitorie personală, Mănăstirea Sfântului Prooroc Ilie, pe care o susține financiar, dar și 
                                                
40 Păcurariu Mircea, Dicționarul Teologilor Români, Editura Univers Enciclopedic, București, 1996, pp. 133-134. 
41 Păcurariu Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, EIBMBOR, București, 2006, p.429. 
42 Erich-Mihail Broanăr, Ioan Lăcătușu, Sebastian Pârvu, „Păstori sufletești ai Sfintelor Altare din Eparhia 
Covasnei și Harghitei”, Ed.Grai Românesc, Miercurea-Ciuc, 2015, apud.Păcurariu Mircea, Dicționarul Teologilor 
...”, p.360. 
43 Păcurariu Mircea, Istoria Bisericii ...,  p.429. 
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duhovnicește, amintindu-ți tot odată și de lăcașurile de cult din vecinătate, fiind tuturor toate, mai 
ales datorită rănilor deschise din sufletele pline de dor a poporului lui Dumnezeu din această 
parte de țară. 
 Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de poporul Său, dr.Miron Cristea a fost rânduit 
consilier asesorial (1895-1910) la Mitropolia Ardealului, Arhiepiscopia Sibiului, loc de unde 
cunoaște din actele transmise din ținuturile natale problemele cu care se confruntau zilnic 
coregionalii săi, fapt pentru care pricepe exigența evanghelică conform căreia celui care i se dă 
mult și mult i se cere (Luca 12, 48), aspect care l-a înțeles și l-a aplicat la nevoile cotidiene ale 
acestora, după cum reiese și din fondul de arhivă a protopopiatului Treiscaune. 
 În acest fond se vorbește despre implicarea directă, ori ocazională în rezolvarea unor 
probleme teritoriale ale parohiilor din Arcul Intracarpatic ca urmare a bunei colaborări dintre 
consilierul asesorial dr.Miron Cristea și Ierarhii Transilvăneni Miron Romanu și Ioan Mețianu. 
 Unul dintre Ordinele Circulare transmise de Arhiepiscopia Sibiului către Protopopliatul 
Treiscaune marchează încetarea activității administrative a viitorului Arhiereu, ca urmare a 
alegerii sale în scaunul vacant al Episcopiei Caransebeșului, devenind problemă stringentă a 
bisericii alegerea unui nou consilier, fapt pentru care se transmite necesitatea întunirii unei 
ședințe care să decidă membrul propus la nivel zonal-teritorial. 
 Ședința a avut loc în localitatea Sfântu Gheorghe, responsabil de buna orânduire a 
evenimentului fiind Prea Onoratul Părinte Protopop al Tractului Treiscaune, Pr. Constantin 
Dimian: „prin întărirea de Episcop al diecezei Caransebeșului și sfințirea întru arhiereu ...a 
dr.Miron Cristea ..., devenind vacant locul de deputat  sinodal, consistoriul arhidiecesan a pus la 
cale o alegere nouă, care se va ține joi după Sfintele Paști în locul central Sepsi Szentgyorgy la 
11 ore a.m. și cu conducerea alegerii ești însărcinat Sfinția Ta.”44 
 Fapte înalte și notabile au fost atât știute și consemnate din documente, dar și din 
transmiterea lor prin viu grai, din care vrednice de amintire sunt implicarea (1907) în înființarea 
băncii „Toplițeana” -urmând modelul celeia din Orăștie, „Ardeleana”45. 
 Prilejuit de ridicarea în treapta de Mitropolit Primat, dorul și dorința de a sprijini zona de 
interes a lucrării de față, lupta Înalt Prea Sfinției Sale a prins contur și context prielnic în 
aplicarea unei atenții speciale materializate prin păstrarea tradițiilor și valorilor vechi autentice 
românești prin protejarea instituțiilor culturale, religioase, dar și economico-financiare a 
populației românești din sud-estul Ardealului. 
 Un demers special a fost acela de a acorda toplițenilor suprafața de 7 iugăre de teren 
împădurit/familie, precum și izlaz pentru vite, pentru fiecare în parte, ținând cont că terenul 
cultivabil era relativ restrâns, prin rapotare la numărul de locuitori46. 
 Activitatea pastoral-misionară a Primului Patriarh al Romîniei s-a îndreptat mai ales 
asupra sprijinirii Bisericii Ortodoxe teritoriale din zonele secuizate, prin ajutorul oferit pentru 
ridicarea de școli și grădinițe, centre cuturale, dar și prin programele artistico-educativ-formative 
susținute de diferite ansamburi corale, cu scopul ridicării moralului poporului, dar și a 
redeșteptării conștiinței românești adormite, din această parte de țară: „ ... se subliniază în 
memeoriu că trebuie folosit cel mai puternic mijloc de recâștigare a poporului maghiarizat: 
Biserica Ortodoxă. Vor trebui să fie ridicate biserici Ortodoxe unde se vor putea aduna mulți 
români pierduți, dar reânviați, în toată puterea statului, a bisericii și a organelor lor, căci a lăsa la 
voia soartei această importantă chestiune de cel mai mare interes național ar putea fi o mare 
greșeală.”47 
 După o viață plină de împliniri atât pe plan religios, cât și diplomatic, sau material, 
Primul Patiarh al României se stinge din viață la data de 6 martie 1939, la Cannes, în Franța -nu 
este îngopat în locul pe care și-l pregătise din timpul vieții, în demisolul bisericii de lemn a 
                                                
44 Ilie Șandru, „Patriarhul Miron Cristea”, Ed.Grai Românesc, Miercurea-Ciuc, 2008, p.162. 
45 Erich-Mihail Broanăr, Ioan Lăcătușu, Sebastian Pârvu, „Păstori sufletești...”, p.41. 
46 Ioan Burlacu, Cristina Dinu, Valoarea documentar-istorică a fondului arhivistic „Miron Cristea”, în Angvstia, 
nr.1, Ed.Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe-Cluj-Napoca, 1996, p.213. 
47 Ibidem, p.283. 
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Mănăstirii „Sf.Proor.Ilie Tesviteanu, din Toplița natală”- de unde trupul neînuflețit este 
transportat la București, în Catedrala Patriarhală, loc unde își doarme și astăzi somnul de veci. 
 
 Nicolae Colan 
 
    „Națiunea este o realitate ce izvorăște din planurile veșnice a lui Dumnezeu”  

Un punct de referință în studiul aflat de față îl reprezintă personalitatea marcantă a 
Arhiereului Nicolae Colan, precum și perioada de referință a ocupării și stăpânirii maghiare a 
Clujului, timp în care acesta era singurul Ierarh ortodox rămas în teritoriu după ocupație (ceilalți 
doi Ierarhi Transilvăneni de la Oradea -dr.Nicole Popovici- și Maramureș -dr.Vasile Stan-, 
urmând calea surghiunului). 
 Vastul teritoriu rămas în grija sa însuma nu mai puțin de 11 județe: Sălaj, Satu Mare, 
Maramureș, Năsăud, Ciuc, Treiscaune, Odorhei, Cluj, Mureș, precum și jumătate din Bihor48. 
 Durerile și umilințele la care a fost supus au culminat cu recrutarea sa sub indicativul 
,,bun pentru front”, deși avea împlinită vârsta de 50 de ani, și era cleric activ cu arhierie 
lucrătoare. 
 Într-o mărturisire tulburătoare a Episcopului Clujului se amintea sintagma regăsită pe 
buzele majorității zdrobitoare, anume „Ardealul decedat”, figură de stil ce în fapt definea o 
realitate mult prea dureroasă: distrugerea lăcașelor de închinare, prin demolare sau transformare-
n magazii, tinerii și bătrânii (până și cei trecuți de 70 de ani) îmbrăcați în haina ostășească sub 
calificativul ,,bun de front”, intelectualii expulzați, iar instituțiile de cultură închise. 
 Cu adevărat expresia reprezenta experierea unei fețe nedorite a istoriei ce pe atunci se 
scria, însă privită din perspectiva marelui Ierarh, problemtica reprezenta imaginea unui Ardeal 
martirizat, al cărui trup sfințitor izvora încă credință și har.49 
 Un fapt interesant îl reprezintă stăruințele atemporale realizate de Episcopul Colan pe 
lângă autoritățile de la Budapesta de a binevoi hirotonia a măcar trei preoți pentru zona 
Maramureșului, fapt întâmpinat însă cu duritate, acestora fiindu-le stabilit domiciliul obigatoriu 
la Borșa. 
 Un mare serviciu adus bisericii l-a reprezent perioada scurtă dar rodnică de aproape un an 
(1 aprilie 1938-3 februarie 1939) când îndeplinind funcția de  Ministru al educației naționale, 
cultelor și artelor, a susținut viziunea Bisericii lui Hristos, precum și a modalităților de exercitare 
a credinței și culturii în și prin spațiul eclesial. 
 În 1942, în toiul Sfintelor Sărbători Pascale, încercând să slujească la biserica din locul 
unde se găseau cei trei preoți, nu i s-a aprobat de soldații care păzeau ușa Bisericii, fiind 
întâmpinat cu baionete. 
 Deși se afla în limitarea atribuțiilor, nu a încetat să lupte pentru turma încredințată, drept 
pentru care amintim tipărirea în anul 1941 a Acatistierului, și în 1943 o  Psaltire și o Carte de 
rugăciuni, pe care le-a scris în conformitate cu regulile gramatice de la perioada respective, într-
o limbă neaoșă românească50. 
 Deplin încredințat de milostivirea lui Dumnezeu și plin de optimismul încrederii în 
Acesta, a realizat lucrări mărețe la nivel gospodăresc și administrativ, dar și duhovnicesc-
formativ, desăvârșind după harul Acestuia ridicarea nivelului preoțimii, atât material, cât și 
spiritual și cultural, dar totodată sporind și întărind și credința celora ce-i stăteau alături- cler și 
popor. 
 Pentru multele împliniri a primit și plinit ascultător chemarea arhieriei în treapta de 
Arhiepiscop al Sibiului și Mitopolit al Ardealului începând cu anul 1957, după o luptă pastorală 
ce s-a răsfrânt asupra a peste 20 de ani de arhierie la Cluj. 
                                                
48 Ioan Lăcătușu, Dăinuire românească..., p. 125. 
49 Ibidem, p. 132. 
50 Alexandru Moraru, La răscruce de vremi, o viață de om: Nicolae Colan, Episcopul Vadului, Feleacului și 
Clujului, 1936-1957, După documente, corespondență, însemnări, relatări, impresii, Cluj-Napoca, 1989. Editată de 
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului, p.22. 
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 Până la sfârșitul vieții sale nu a uitat locurile natale, fapt consemnat de corespondența pe 
care a purtat-o cu responsabilii locali ai parohiilor păstorite din treapta arhieriei. 
 În anul 1967 (15 aprilie) a adormit întru odihna cea veșnică, purtând de acum nemijlocit 
năzuințele poporului său în fața Stăpânului Ceresc. 
  
Justinian Teculescu 
 
 Născut la data de 1 noiembrie 1865 în localitatea Voinești, actualul Județ Covasna, din 
părinții Matei și Paraschiva Teculescu, Ioan (după numele primit la  botez), era unul dintre cei 10 
copii ai familiei. 
 Datorită stării materiale precare, tânărul nu ar fi putut continua studiile, dar cu ajutorul 
Bunului Dumnezeu, doi unchi, vrednicul de amintire Arhimandritul Gherasim, fost stareș al 
obștii de la Predeal, precum și Protosinghelul Athanasie de la Episcopia Buzăului, văzând 
erudiția de care a dat dovadă încă de mic, l-au susținut, dovadă a faptului că a și dat roade pline 
cunoaștere( terminând Liceul „Andrei Șaguna” din Brașov în 1885, iar Institutul Teologic-
Pedagogic „Andreian” din Sibiu în 1888-vrednic de a fi amintit este faptul că în postura de 
student teolog la Sibiu deprinde arta versificării, drept pentru care și scrie Imnul Seminarului 
Andreian cu ocazia serbării Centenarului, ale cărui versuri vor fi îmbrăcate în haina plăcută a 
notelor muzicale de ilustrul Prof. Timotei Popovici, urmând a fi adoptat drept imn oficial al 
Instituției  de Învățământ51-, și datorită rezultatelor foarte bune fiind remarcat de Consiliul 
Arhidiecezan care-i și acordă o bursă de studii în străinătate, pe care însă nu o poate onora, 
renunță, datorită insuficienței financiare cu care se lupta, aceasta neacoperind costurile integrale 
ale școlarizării, și mai cu seamă datorită trecerii la Domul a binefăcătorilor săi unchi). 
 „Fiind crescut într-un climat de adâncă evlavie, alegerea profesiei nu a pus niciun fel de 
probleme. Tânărul Ioan Teculescu a optat pentru vocația care-l atrcăgea ca un magnet, aceea de 
dascăl și preot, profesii îngemănate.”52 
 A ocupat mai întâi postul de Învățător, iar mai apoi de Preot la Parohia Râșnov în județul 
Brașov, timp de 18 ani, fiind stâlpul cel tare al comunității păstorite, după care a rămas văduv și 
cu 7 copii. Au urmat 22 de ani de slujire în funcția de Protopop de Alba Iulia(1901-1922), pentru 
ca mai apoi să fie ales în scaunul vacant al noii Episcopii înființate a Armatei. 
 A îmbrăcat îngerescul chip la Mănăstirea Hodoș Bodrog din Arad, cea mai veche așezare 
monastică din țara noastră, cu viață monahală neîntreruptă,53, primind numele de Justinan, fiind 
apoi hirotonit Arhiereu la 8.03.1923 și instalat în 04.1923. 
 În această funcție va păstori 19 luni, fiind transferat în scaunul eparhiei Cetății Albe- 
Ismail(ales 17 decembrie 1924, 20 decembrie investit și 21 decembrie instalat), unde va rămâne 
până la sfârșitul zilelor(7 ani și 7 luni). 
 Moare ca urmare a unei suferințe necruțătoare a bolii cancerului la Brașov în 16 iulie 
1932, fiind înmormântat în localitatea natală (loc.Voineasa- jud.Covasna). 
 Amintind sumar o serie de întâmplări din viața Arhiereului Justinian vom putea înțelege 
legătura pe care a păstrat-o cu locurile natale prin formarea și caracterul, conturat originar în 
viața plină de neajunsuri din locurile natale, experiată-n purtarea înțeleaptă din parcusul viețuirii 
sale, ca Păstor vegetor al turmei lui Hristos în vremuri de strâmtorare și dezorientare. 
 Secretarul său eparhial, Pr.George Jurebiță, consemna în periodicul eparhial al Eparhiei 
Cetății Albe- Ismail54 cum Preasfinția Sa era descris de contemporanii săi ca fiind unul din cei mai activi Protopopi ai Mitropoliei 

                                                
51 Erich-Mihail Broanăr, Ioan Lăcătușu, Sebastian Pârvu, „Păstori sufletești ai Sfintelor Altare din Eparhia Covasnei 
și Harghitei”, Ed.Grai Românesc, Miercurea Ciuc, 2015, p.92. 
52 Luminița Cornea, „Studii și articole ...”, p.90. 
53 Staret Protosinghel Grigorie Timis , http://www.manastireabodrog.ro, accesat la 05.04.2016. 
54 George Jurebiță, Buletinul Cetății Albe-Ismail, Nr.8, an IX, August 1932, p.4, în Caligraf, revistă de cultură ce 
apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România și a Centrului Cultural Mehedinți, Drobeta Turnu Severin, an IX, 
Nr.5(89), mai 2009, p.7, apud. Luminița Cornea, Studii și articole literare- cu o postfață de Ion Topolog Popescu, 
Ed. Pastel, Brașov, 2014, pp. 89-91. 
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Ardealului, „precum și unul dintre cei mai însuflețiți apărători ai românismului”55, fapte și laude 
ce nu l-au schimbat spre delăsare, ci mai cu osârdie l-au făcut să lucreze pentru clerul și păstoriții 
încredințați după primirea hainei Arhieriei. 
 Precum ne este amintit prin multele documente, deznaționalizarea și procesul 
maghiarizării rămân principalele probleme cu care se confrunta societatea românească din zona 
Ardealului și cu care se „ducea o luptă dârză în care poporul românesc era angajat de politica de 
maghiarizare cu orice preț și prin orice mijloace, pe care statul maghiar o practică cu sistem și 
perseverență demonică”56. 
 Modul deosebit în care era privit pe vremea în care era protopop de Alba Iulia(  este 
foarte posibilca bunul nume pe care-l purta să-i revină și de la meritele pe care le-a dobândit în 
cei 22 de ani pertecuți în funcția de Protopop al Prtopopiatului Alba Iuliei, unde „în ciuda 
sărăciei și a lipsurilor de tot felul în care trăia populația românească, prin tact pastoral, prin 
stăruință ți prin hărnicie și spirit gospodăresc a reușit să restaureze sau să zidească din temelie 18 
școli și 28 de biserici”57 ), era posibil motivul principal care a făcut să nu fie arestat în 1916- 
cum pățiseră mulți alți clerici-, însă este amenințat cu moartea dacă ar fi încercat a mișca în 
vreun fel spre răscoală împotriva autorităților maghiare, fapt ce deja fusese anunțat și în teritoriul 
pe care-l administra, fie el rural sau urban. 
 Un merit deosebit al Marelui Ierarh începând cu alegerea sa în scaunul Episcopiei 
Armatei îl constituie întocmirea Regulamentului de funcționare a clerului militar, supraveghind 
cu mare atenție respectarea lui; acest set de reguli urmând „a fi adoptat în formă definitivă de 
Sfântul Sinod în ședința din 2 aprilie 1924”58. 
 În calitate de Episcop Militar, la Alba Iulia, Justinian Teculescu era „ sfetnic al tronului, 
prieten devotat al conducătorilor Armatei Române și părinte bun și blând al soldatului 
român(...)”59 
 Datorită personalității sale puternice a reușit a mișca inimile și forțele poporului român 
din acel timpuri vitrege, promovând în rândul clerului și poporului credința, dreptatea și 
dragostea de Dumnezeu oglindită-n duhul jertfelnic pentru apărarea țării, cu tradițiile ei, cu 
obiceiurile și formele de manifestare specifice sufletului românesc autentic. 
 Deși legăturile cu zonele copilăriei sale au fost aparent întrerupte, de fapt nu era așa; 
înțelegem din gestul ultim al său năzuinșa și dragostea pe care le-a purtat peste vremi oamenilor 
și locurilor în care s-a format ca om, deoarece a ales drept loc de îngropare la clipa sfârșitului său 
satul natal, unde stă veșnic vie imaginea unui fiu al locului devenit promotor al neamului 
românesc ortodox (prin implicarea directă din timpul războiului), având la căpătâiul său arzând 
candela credinței care luminează peste vremi tuturor tinerilor idealul culturii prin școlarizare, 
adulților nădejde și putere de muncă spre plinirea și desăvârșirea sentimentului național specific 
unui stat teocratic, iar bătrânilor liniște și râvnă de a se ruga Stăpânului pentru vremi cu pace în 
care să lucreze omul cu Domnul. 
 
Veniamin Nistor 
 
 Ierarhul Veniamin(Virgil) Nistor s-a născut la 10/22 februarie 188660, fiind fiul Preotului 
Dionisie din Arpătac, județul Treiscaune(astăzi Araci, Covasna). 
 Rămas orfan încă de mic(1901) alături de cei opt frați- este crescut și învățat legea cea 
bună creștinească de mama sa, preoteasa Elena care a rămas, după trecerea la cele veșnice a 
Părintelui Dionisie, stâlp al casei și părinte iubitor și jertfelnic. 
Studiile și le desăvârșește la Institutul Teologic din Sibiu( Școala primară în Araci, apoi Brașov, 
                                                
55 Ibidem, p.91. 
56 Ibidem, p.91. 
57 George Jurebiță, Buletinul Cetății Albe-Ismail, Nr.8, an IX, August 1932, p.4. 
58 Erich-Mihail Broanăr, Ioan Lăcătușu, Sebastian Pârvu, Păstori sufletești..., p.93 
59 Telegraful Român, nr.35/ 25 aprilie-8 mai,f.l., 1923. 
60 Mircea Păcurariu,  Dicționarul Teologilor Români, Editura Enciclopedică, București, 2002, p. 341. 
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Institutul Teologic Sibiu, 2 ani la Facultățile de Litere-Filosofie și teologie din București, pe care 
însă nu le-a finalizat). 
 Este hirotonit la 9 iulie 1913 de mitopolitul Ioan Mețianu în treapta diaconiei, și în 15 
iulie 1913 întru preot celib. Pe timpul Războiului Mondial ( I ) este detașat pentru a fi alături de 
armată (n.a. este vorba de armata austro-ungară)61, în funcția de preot militar. 
 Sfârșindu-se războiul și îmlinindu-se marele deziderat al românilor- Marea Unire(1 
Decembrie 1918)- a fost chemat a sluji în funcția de Șef al Serviciului Resortului Consistorului 
Diligent (1919), iar între anii 1920-1922 Secretar al Eparhiei Clujului. 
 Anii 1922- 1941 îl surprind în funcția de secretar, iar mai apoi consilier al Arhiepiscopiei 
Sibiului. 
 Fiind desemnat Protopop în 1926 de vine unul dintre oamenii cei mai apropiați ai 
Mitropolitului Ardealului de la acea vreme, Înalt Prea Sfinția Sa, Dr.Nicolae Bălan, pe care l-a 
slujit cu toată ființa sa, la nevoie chiar suplinidu-l pe anumite paliere de activitate, fiind detașatul 
oficial în multe dintre problemele Eparhiei, pe care le și rezolva cu pricepere. „A fost membru în 
Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Sibiului și în Congresul Național Bisericesc de la 
București.”62 
 Toate aceste funcții însă nu au schimbat inima cea plină de căldură și gesturile 
pedagogico-parentale ale preotului Virgil Nistor, fapt ce-l putem constata dintr-o consemnare a 
Vlădicului Clujului Nicole Colan, prieten și consătean: „Cancelaria Parintelui Secretar era 
deschisă la orice oră din zi pentru cei ce aveau treabă la Consistor, ca și pentru cei ce nu aveau 
treabă. Jalbele le asculta uneori cu răbdare mucenicească, cererile le primea cu bunăvoință. 
Lămuririle le da cu râvnă și pricepere (...) din cancelaria lui nimeni nu a ieșit fără sentimentul 
odihnitor că a stat de vorbă cu un om care-și cinstește locul (...) cu această fire binecuvântată de 
Dumnezeu nu e de mirare că secretarul Consiliului Arhiepiscopesc din Sibiu a izbutit să-și facă 
sălaș cald din inima obștii creștinești în mijlocul căreia a trăit.”63 
 Chemarea la arhierie din anul 1941 a urmat simțirii spiritual-morale ce i-a definit întreaga 
viață, intrând în obștea monahală a mănăstirii Căldărușani de lângă București cu numile 
Veniamin, în 1940, la scurt timp fiind și hirotesit Arhimandrit. 
 Slujirea de Episcop al Caransebeșului îi este acordată în urma vacantării scaunului 
vlădicesc al Caransebeșului, ocupat de Preasfinția Sa Dr. Vasile Lăzărescu(1894-1969 n.a.- ales 
în 1939 Episcop al nou înființatei Eparhii a Timișoarei, și înscăunat cu toate onorurile cuvenite în 
25 martie 1941 în actuala biserică a Parohiei Iosefin din Timișoara, urmând ca odată cu ridicarea 
în rang a eparhiei, în 1947, să devină Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului64) 
 
Emilian Antal 
 
 Născut cu numele de Dumitru, la data de 20 octombrie 1894, din părinții Dumitru și 
Ileana, Prea Sfințitul Emilian era al șaselea copil din cei doisprezece ai familiei. 
 Originar din Toplița, actualul județ Harghita, și nepot al Patriarhului Miron Cristea, a 
ocupat inițial funcții administrative în conducerea locală laică- Consiliului Dirigent al 
Transilvaniei, apoi la Departamentul Ocrotirilor Sociale, devenind la scurtă vreme director al 
Regionalei Societăţii pentru ajutorarea orfanilor de război. 
 Cu toate acestea, dorul aprins pentru ceea ce se pregătise în anii studenției l-a purtat sub 
mâna Arhiereului Hristos, care-l învrednicește de înalta cinste a putării hainei diaconești (27 
octombrie 1924), iar mai apoi a aceleia preoțești (15 noiembrie  1924), purtând mai multe 
onoruri clericale- fiind pe rând paroh, protopop (Reghin), revizor eparhial (Cluj), inspector 
general în Ministerul Cultelor (București), iar mai apoi prin intrarea în cinul monahal, Arhiereu 
                                                
61 Erich-Mihail Broanăr, Ioan Lăcătușu, Sebastian Pârvu, Păstori sufletești..., p.104. 
62 Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002, p.442, apud. Erich-Mihail Broanăr, 
Ioan Lăcătușu, Sebastian Pârvu, Păstori sufletești..., p.105. 
63 Ibidem, p.106. 
64 www.mitropolia-banatului.ro/istoric-2/ - accesat la data de 7.04.2016. 



 
 

77 

pentru postul de Episcop-Vicar al Mitropoliei Basarabiei, la propunerea Mitropolitului Visarion 
Puiu. 
 Această chemare nu mai devine transpusă și-n faptă, datorită morții Patriarhului Miron 
Cristea, fiindu-i încredințată provizoriu Eparhia Argeșului, vacantată prin transferul la Huși a 
Episcopului Grigorie Leu. 
 După alegerea unui nou Întâistătător pentru această eparhie (1944), se retrege în liniștea 
mănăstirii Cernica vreme de un an, de unde în martie 1945, a fost numit Locotenent de 
Mitropolit al Bucovinei, pe care o păstorește până la desfințare în 1948, ca urmare a Decretului 
nr. 244 care privea desfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe a Bucovinei şi contopirea acesteia cu cea a 
Maramureşului.  
 Prin numirea unui nou Arhiereu pentru Eparhia Maramureșului, în persoana Ierarhului 
Sebastian Rusan, un nou drum al pribegiei se deschide-n fața bătrânului episcop. 
 Ajunge să predea la Seminarul Teologic de la Neamț pentru scută vreme, fiind numit și 
director al acestuia, însă vitregiile vremii nu l-au păsuit, fiind anchetat de regimul comunist ca 
potrivic identităților democratice naționale. 
 Ca urmare a acestor represalii este mutat la Mănăstirea Cozia, de unde în 1952 este 
transferat în postul de stareț la Mănăstirea ctitorită de unchiul său, la Toplița. 
 Datorită unei îndelungate boli, precum și a vârstei înaintate la 15 iunie 1971 își 
încredințează sufletul în mâinile Arhiereului celui veșnic, la vârsta de 77 de ani65.  
  
Alexandru Nicolescu 
 
 Alexandru Nicolescu s-a născut la 8 iulie 1882, la Tulgheș, comitatul Ciuc, fiind încă din 
copilărie un om cu o inteligență admirabilă, dar și cu o purtare ce vădea firea plecată din lăuntu 
spre cele ale tainelor ascunse ale Bisericii. 
 Calitățile intelectuale îi sunt recunoscute Colegiul „De Propaganda Fide” din Roma, unde 
își desăvârșește studiile de teologie și filosofie(doctorat), urmând apoi a se întoarce la Blaj, de 
unde a fost trimis preot misionar în America de Nord. 
 Reîntors în ţară, a fost numit profesor de Teologie Morală la Seminarul Teologic din Blaj 
şi apoi ales canonic în Capitulul Arhidiecezan. 
 În timpul Primului Război Mondial, a refuzat să semnezeDeclarația de loialitate față de 
Austro-Ungaria, pentru care a fost considerat de autorități trădător66. 
 Între anii 1922-1935 a ocupat funcția de Episcop de Lugoj, ca urmare a  transferul 
episcopului Valeriu Traian Frenţiu de la Lugoj la Oradea, în anul 1922. 
 Un fapt deosebit îl reprezintă legătura cu zona bazinului Giurgeului, mai exact localitatea 
Gheorgheni, a cărei biserică parohială -reconsolidată de Protopopul Artemiu Boeriu- o și 
sfințește pe vremea păstoririi de la Lugoj, în anul 1929, la 26 mai67. 
 În această calitate a înfrumuseţat catedrala din Lugoj cu o pictură aleasă, realizată de 
pictorul-profesor Simionescu. Pictura nu numai că s-a făcut după indicaţiile episcopului 
Alexandru Nicolescu, dar și cu cheltuiala acestuia. 
 Ca urmare a decesului Mitropolitului Vasile Suciu (n. 13 ianuarie 1873, † 25 ianuarie 
1935) și având loc Ședința Sinodului electoral pentru alegerea noului mitropolit  la data de 7 mai 
1935, Alexandru Nicolescu, episcopul Lugojului, a obţinut 48 de voturi, fiind numit şi confirmat, 
la 6 septembrie 1935 și înscăunat la Blaj. 

                                                
65 http://ziarullumina.ro/in-memoriam-arhiereul-emilian-antal-9351.html, accesat la data 14.04.2016 și  Erich-Mihail 
Broanăr, Ioan Lăcătușu, Sebastian Pârvu, Păstori sufletești..., pp.116-119 
66 Alexandru Pintelei, Mitropolitul Alexandru Nicolescu - „Vrednic urmaș al marilor luceferi care au urmat cărarea 
strămoșilor în cursul veacurilor” Episcop Iuliu Hossu, 1941, in „Viața Creștină”, Serie nouă, anul XXII, Nr. 6 
(388), iunie 2011, p.13-14. 
67 Dumitru Gherman, Dimitrie Gherman, Răni nevindecate ale neamului românesc din mijloc de țară, Editura Nico, 
Târgu Mureș, 2013, p.32. 
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 Datorită acestor evenimente care au conturat istoria interbelică precum și   evenimentele 
care au marcat începuturile celui de-al Doilea Război Mondial, multe din planurile arhipăstorului 
vor rămâne nerealizate. 
 Între aceste planuri se regăsea și gândul de a oferi catedralei blăjene aceeași haină a 
picturii pe care a reușit să o dăruiască celei din Lugoj pe vremea când îl pîstorea. 
 Pe de o parte, boala care l-a slăbit, iar pe de alta, conflictul ce începuse la nivel mondial şi 
pierderea Ardealului de Nord în vara anului 1940, i-au grăbit sfârşitul. 
 „Două sunt caracteristicile care au definit personalitatea mitropolitului Alexandru 
Nicolescu: deosebita evlavie determinată de marele imperativ al Sacerdoţiului Catolic şi o 
cultură deosebită, exprimată atât în scris cât şi oral, prin lucrări proprii şi prin traduceri – fiind un 
adevărat poliglot – prin pastorale scrise sau prin predici ce le ascultau credincioşii ca provenind 
din gura unui sfânt. 
 Pentru Alexandru Nicolescu, adevăratul sacerdoţiu era cel al preotului pururea în harul 
sfinţilor, în legătură neîntreruptă cu Dumnezeu, fapt pentru care, asemeni antecesorului său în 
scaun, Vasile Suciu, a promovat, cu tot atâta râvnă, exerciţiile spirituale pentru cler. 
 „Sufletul meu de arhiereu, spune mitropolitul, tresaltă de bucurie împreună cu îngerii 
Domnului, văzând râvna cu care se ţin aceste exerciţii în Provincia mitropolitană… pentru o 
renaştere spirituală a acestui cler. Stâlpul Bisericii noastre şi cununa capului nostru”. 
 Ca profesor, ne-a lăsat un Curs de Teologie Morală. Ca publicist a colaborat la „Unirea” 
şi „Cultura creştină” cu articole de fond, editoriale de înaltă ţinută culturală şi religioasă. A tradus 
din autori catolici meditaţii şi predici. În multele publicaţii „Despre natură” scrutează tainele 
Universului, descoperind cauza existenţei sale, pe Dumnezeu.”68 
 S-a stins din viaţă la 5 iunie 1941, în joia dinaintea Rusaliilor, cu puţin înainte de 
declanşarea războiului din Răsărit. 
 Deplângându-i sfârşitul într-un necrolog succint, publicat în „Curierul Creştin”, ziarul 
oficial al Episcopiei de Cluj-Gherla, Episcopul Iuliu Hossu, reţinut la Cluj de graniţa impusă pe 
Feleac la 30 august 1940, îl numeşte: „Vrednic urmaş al marilor luceferi care au luminat cărarea 
strămoşilor în cursul veacurilor, s-a dovedit mare arhiereu al Domnului în episcopie şi 
mitropolie, stâlp de lumină şi de viaţă pentru credincioşii grijei şi păstoririi lui încredinţaţi şi 
departe peste hotarele eparhiei şi mitropoliei, suflet sacerdotal, suflet mare a cuprins în dragostea 
sa pe toţi, fără deosebire, plinind legea supremă a Domnului Iisus întru care toţi una sunt”. 69 
 
 Mitropolitul Nicolae Bălan și legătuile cu zona Arcului Intracarpatic 
 
Implicațiile unei vizite canonice a unui Arhiereu în teritoriu nu pot genera pentru comunitatea 
cercetată decât bucuria supremă a implicării fizice în vederea desăvârșirii evenimentului- în cele 
din urmă- la nivel spiritual.  
 Figură iconică a mijlocului de secol XX, Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului (1920-
1955), „ctitor de oameni, ecumenist de anticipație, umanist(...)care în istoria Bisericii Ortodoxe 
românești va trăi veșnic”, rămâne o „figură reprezentativă a Ortodoxiei Românești care a 
dominat întreaga viață a Bisericii noastre în vremea sa(...)și a deschis o epocă nouă în viața 
Bisericii ardelene, prin fapte și realizări care amintesc de marele său înaintaș Andrei Șaguna”. 
 Prima vizită a Ierarhului amintit, din această parte a țării a fost realizată în primăvara 
anului 1922, în fostul județ Trei Scaune. Ea a durat două săptămâni, având drept scop 
cunoașterea realităților vitregiilor vremii abătute asupra acestei părți a eparhiei, și de asemenea, 
susținerea sentimentului național în rândul credincioșilor ortodocși...; în același timp, a venit  cu 
gândul de a cunoaște la fața locului stările din cea mai expusă latură a arhidiecezei și pentru ca 
                                                
68 Ierom. Silvestru Augustin Prunduş, Pr. Clemente Plăianu, „Catolicism şi Ortodoxie Românească – scurt istoric al 
Bisericii Române Unite”, Casa de Editură Viaţa Creştină, Cluj-Napoca, 1994, pp.77-78, apud. 
http://www.bru.ro/blaj/lista-episcopilor/ps-alexandru-nicolescu/, accesat la data de 21.04.2016. 
69 Ibidem 
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să se ducă acolo însuflețire pentru credința strămoșească și încredere în românismul ce 
reînviază acum. 
 Evenimentul central al vizitației canonice l-a constituit sfințirea Catedralei ortodoxe 
românești din Sfântul Gheorghe, unde, după cum consemna presa vremii, s-a organizat o mare 
prăznuire bisericească și o puternică manifestație românească în acest centru unguresc. 
 Înălțimea slujirii se preta la slujirile bizantine ale primelor veacuri creștine, fiind vizitate 
comunitățile ortodoxe românești din acest teritoriu, în vederea stabilirii stării de fapt a acestora, 
dar mai ales pentru găsirea de soluții.  
 Realitatea istorică a zonei românești din interiorul ținuturilor secuizate era, după cum se 
va putea constata din cele consemnate de însoțitorii Înalt Prea Sfinției Sale, una durerosă, cu 
comunități aflate într-un vizibil declin spiritual, dar și material, cu o populație preponderent 
îmbătrânită, aflată în pragul deznaționalizării, dar care cu puținele forțe pe care le mai avea 
încerca să reziste opresiunilor populației conlocuitoare, fapt ce a stârnit admirația, dar și 
mișcarea interioară a Mitropolitului Nicolae, care a și luat atitudine față de preoțimea existentă la 
momentul respectiv, fapt ce s-a simțit și-n rândul credincioșilor care au început să dobândească 
forțe noi ca urmare a cuvintelor de întărire a marelui Ierarh. 
 Ecolul acestui demers pastoral nu a rămas mut, datorită întrunirii la data de 16 mai 1922 
într-o Ședință, prezidată de Înalt Prea Sfinția Sa, a întregii preoțimi care avea să stabilească 
prioritățile clericilor din teritoriul actual al Covasnei. 
 Nici zona Harghitei nu a rămas vitregită de prezența marelui Ierarh, amintind spre 
exemplu  legătura dintre Mitropolitul Ardealului și zona Ciucului care a fost prilejuită de 
târnosirea Catedralei din Miercurea Ciuc, loc unde năzuințele poporului s-au înălțat spre ceruri 
cu rugăciuni împletite cu jertfa știută sau mai puțin știută a acestui neam. 
 Concluzia pe care o putem trasa asemenea unui fir roșu în ceea ce privește pastorația 
zonei de interes a Centrului Mitropolitan Sibian, este că asemenea unui axis mundi misionar-
pastoral, interesul Mitropolitului Nicolae Bălan a fost acela de a păstra sentimentul religios în 
rândul clerului, dar și a poporului, aducând în prim plan necesitatea înrâuririi în inimile 
credincioșilor a credinței în Dumnezeu, precum și a încrederii că prin pronia Sa El va mișca 
evenimentele constitutive viețuirii în și prin istorie a acestui neam iubit al Său. 
   
 Cercetări socio- etnografice 
 
 Conform actelor și documentației din rapoartele Prefectului de Brașov(arhiva anilor 
1893-1900) vom putea înțelege mult mai bine situația grea, a preoțimii și credincioșilor din 
zonele secuiești- pe care acesta o prezenta Guvernului-, situație ce se păstrază și asupra perioadei 
studiate, întărind faptul că modul de manifestare nu a fost unul concretizat la evenimentele anilor 
de interes, ci s-a dezvoltat în timp și a persistat. 
 Se constată controalele realizate de autoritățile administrative locale, ce raportau celor 
centrale, inspecții ce erau consemnate în rapoarte care- în mod interesant- cuprindeau o rubrică 
ce definea starea clericului dint-o anumită parohie: cumpărat, sau nu, precum și data cumpărării. 
 Deasemenea datorită faptului că existau foarte puțini oameni dispuși să-și jertfească nu 
numai sufletul- prin abuzurile la care erau supuși-, ci și trupul- prin lipsirea de cele necesare 
traiului- fapt care putem remarca că a și devenit pricina principală pentru care mulți(n.a.preoți și 
cântăreți) se fereau de comunitățile mici sau foarte mici, o mare parte din satele odată românești 
s-au lăsat asimilate procesului de maghiarizare, mai ales că acelora ce veneau la credințele și 
riturile maghiare li se acordau drepturi egale populației minoritar- majoritare, cum ar fi „dreptul 
de a intra în composesoratul comunal de pădure, de pășunat, ori de a deveni membru al 
cooperativei săsești, sau al asociațiilor plugărești... oferinduli-se favoruri și chiar premii de către 
biserica în sânul căreia intrau”(10-20 de coroane)70. 
 Datorită acestor măsuri documentele vremii consemnau faptul că unele parohii au devenit 
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filii, un preot ajungând să păstorească, având în ascultare, 10 până la 15 filii pe o rază de până la 
50 km, fapt ce făcea aproape imposibilă asigurareanecesităților religioasecale credincioșilor, 
nevoiți dealtfel să apeleze la celelalte culte existente în imediata paropiere, fapt ce a dus la 
treptata slăbire a credinței autentice a acestor comunități întru început ortodoxe- românești71. 
 Un alt factor important al deznaționalizării a fost acela al introducerii în școală a unei 
programe cu predare obligatorie a materiilor în limba maghiară: „ predarea limbii maghiare se va 
face în așa măsură, ca fiecare absolvent de 4 clase primare să se poată înțelege oral și scris în 
această limbă, iar clasele V-VI, limba de predare nu poate fi alta decât cea maghiară(n.a. conform 
Legii Contelui Apponyi și a Regulamentului nr. 76 pentru aplicarea legii). 
 Art.17: Fiecare școală și fiecare învățător, fără considerare de caracterul școlii, sau de 
faptul că beneficiază sau nu de ajutor de stat, sunt datoare de a trezi și a întări în sufletul copiilor, 
pe lângă simțământul religios, spiritul că aparțin patriei maghiare, și conștiința că aparțin națiunii 
maghiare. Acest punct de vedere trebuie să străbată ca un fir roșu întregul învățământ.72” 
 Cu siguranță că putem spune că pierzându-se printr-o legislație necruțătoare și 
naționalistă maghiară stâlpii constituției umane religios-morale și autentico-tradiționale 
românești: biserica și școala, singurul turn de veghe rămas în apărarea simțămintelor 
românismului era familia. 
 Cu toate acestea, familia prinsă-n menghina vitregiilor legislative a decăzut, vânzându-se 
spre cumpărarea cu un preț mult prea mic.  
  
Preoți și credincioși arestați și condamnați 
 
 Citind arhivele vremii descoperim că drama poporului român din aceste părți ale țării nu 
se răsfrânge numai asupra unei perioade istorice stricte, deoarece aici dintotdeauna mărturisirea 
s-a făcut cu sânge. 
 Actele din 1944/1945 au fost date și primite de populație și Biserică, prin reprezentanții 
ei, cu bucurie, considerându-se a fi un nou început bun, dar realitatea a fost alta. Totuși spre 
deosebire de alte zone ale lumii în care regimul comunist a adus sfârșitul concret al ortodoxiei ca 
religie singulară și licită, regimul instaurat în țara noastră a reușit să ofere, chiar dacă fracționat, 
un aparent aer de libertate, și acesta datorită vrednicului de pomenire Patriarhul- diplomatul 
ortodoxiei tradiționale românești- Iustinian Marina. 
 Dacă pentru început nu a existat o propagandă vădită anti-religioasă, mișcările ,,de 
reeducare” concentrate în anii 1945 (sporadnic), 1948-1952 (cel mai intens) și apoi 1959-1964, 
culminând cu ,,iertarea” și eliberarea tuturor deținuților în acest final de an, am dat țării vrednici 
de aducere aminte drept slăvitori creștini cu numele mai mult în ceruri, decât pe lespezi de piatră 
ce nu le poartă îndeajuns cinstea datorită necunoașterii lor. 
 Procesele complexe de masă sau singulare au însemnat chipul smereniei jertfelnice la 
care a fost dispus poporul român să se plece, zidind în sine, cu toate acestea sentimentul 
demnității național-religioase, ca unitate de rațiune și spirit universal al românismului. 
 S-a știut întotdeauna faptul că religia ca fenomen de masă a ținut echilibrul social, 
conturând moralitatea poporului, învățând pacea și liniștea, cultivând cultura și  dând importanța 
cuvenită științelor; însă un om moral și educat nu este dispus la a face compromisuri în ceea ce-l 
privește, fapt pentru care singura modalitate găsită de sistemul comunist a fost, în viziunea lor, 
distugerea acestei celule centrale a societății. 
 Înjosirile la care au fost supuși intelectualii vremii, preoțimea(fără a se ține cont de rit), 
dar și oamenii de rând, care ar fi văzut adevărul ca provenind din altă parte decât cea trasată- a 
ideologiilor politice- sunt inuman de pomenit, darmai de a fi și gândite ca fapte reale care au 
scris o nouă istorie cu sânge pentru un popor și o zonă ce oricum a suferit mult prea mult în timp. 
 Putem spune, duhovnicește, chiar că regimul comunist nu a fost altceva decât modul de 
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răscumpărare a greșelilor acestui neam, știute, sau nu, dar istoric vorbind, acesta a reprezentat o 
nouă palmă peste obrazul unei comunități ce tindea să se surpe din interior. 
 Medalioane ale chipurilor pline de lumină în întunericul istoriei, amintim, pe vrednicii-
știuți- puțini înaintași ce au locuit/păstorit, sau provenit din aceste Ținuturi din Arcul 
Intracarpatic, astăzi, județele Covasnei și Harghitei: Boros Domokos Fortunat(n. 13 iunie 1895, 
Zetea, jud.Covasna, † 18 martie 1953, Capu Midia, confesiunea: romano-catolică, profersia: 
preot călugăr franciscan , domiciliul: Brașov, Str. Maiacovschi, nr.13)73 ,Fekete János (n.1885, 
Belani, jud.Covasna, † 25 martie 1952, Lagărul de triere, Ghencea, București, confesiunea: 
romano-catolică, profesia: preot, domiciliul: comuna Ghelința, jud. Covasna)74, Negoescu Aurel 
(n. 27 mai 1900, comuna Întorsura Buzăului, jud. Covasna, † 1 decembrie 1952, Canal, 
confesiunea: ortodoxă, profesia: preot, domiciliul: comuna Întorsura Buzăului, str. Bisericii, nr. 
183, jud. Covasna)75, Șova Dionisie( n.30 decembrie 1901, Poduri, jud. Bacău, † 5 august 1951, 
Mănăstirea Făgețel, Jud. Harghita, confesiunea: ortodoxă, profesia: ieromonah, domiciliul: 
Mănăstirea Făgețel, sat Făgețel, comuna Frumoasa, Jud. Harghita)76, Hajdu Gabriella(n.8 
ianuarie 1915, Mădăraș-Ciuc , jud. Harghita,  † 20 aprilie 1963, Penitenciarul Oradea, 
confesiunea: romano-catolică, profesia: profesoară, domiciliul: Târgu Mureș)77, Pálfy János( n.15 
mai 1874, Satu Mare, jud. Harghita, † 6 noiembrie 1958, Penitenciarul Târgu Mureș, 
confesiunea: romano-catolică, profesia: preot, domiciliul: Târgu Mureș)78, Sándor Imre (n. 23 
august 1893, Vrabia, jud. Harghita, † 29 februarie 1956, Penitenciarul Râmnicul Sărat, 
confesiunea: romano-catolică, profesia: preot, domiciliul: Cluj- Napoca)79 
 
În loc de concluzie finală... 
  
 Prezența reală a Creatorului în creație reprezintă socio-eclesiologic deja-ul și nu încă a 
unei vieți imitative a celei cerești. Transpunerea ideii de prezență se arată prin variatele expuneri 
ale conceptului -în fapt experiabil- a plierii vieții omenității trecute, contemporane sau viitoare 
pe idealul desăvârșit al fapticului veșnic mărturisit: Hristos este în mijlocul nostru totdeauna, 
acum și pururea și în vecii vecilor.Amin. 
 Doar o viață purtată sub semnul proniei dumnezeiești poate avea sens logic, deoarece 
omul în căutarea vieții sale poate fi mulțumit cu mult sau cu puțin, însă mereu cu atât cât i se 
descoperă.  
 Puterea persuasivă a cunoașterii tainelor și a simbolurilor din spatele gesturilor și 
evenimentelor istorico-temporale, reprezintă în fapt introducerea conceptului de timp în 
Atemporal (Dumnezeu), asemenea încercării de a da noi sensuri evenimentelor trecute... Doar 
încadrarea într-un timp și spațiu istoric este în genere rodul unei munci asidue asistate 
îndeaproape de Cel care a izvorât și îngăduit din marea Sa iubire scurgerea vremilor și a 
oamenilor, care indiferent de sunt consemnați sau nu de istorie, reprezintă o parte din ea. 
 

                                                
73 „Martiri pentru Hristos ...”, pp.116- 119 
74 Ibidem, pp.227-229. 
75 Ibidem, pp. 505-509. 
76 Ibidem, pp. 681-682. 
77 Ibidem, p. 338 
78 Ibidem, f.p. 
79 Ibidem, f.p. 
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DR. ELIE MIRON CRISTEA 
 

Patriarhul reîntregirii spirituale a neamului 
 

                                                     Prof. Ilie Şandru – Topliţa 
 
 S-a născut la poale de Carpaţi, în Topliţa Română, în acea împărăţie de frumuseţi eterne 
ale Călimanilor, munţi încărcaţi de istorie şi spiritualiate românească. Era în 18 iulie 1868, iar în 
familia ţărănească a soţilor George şi Domiţa Cristea, venea pe lume cel de al treilea fiu. Bucurie 
mare, dar şi multă îngrijorare, fiindcă ceilalţi doi fraţi ai săi, Toderică şi Leon, s-au stins din viaţă 
înainte de vreme. De aceea s-au grăbit ca peste două zile, în 20 iulie, când s-a întâmplat să fie şi 
sărbătoarea marelui prooroc Ilie Tesviteanul, să-l ducă în faţa altarului, spre a fi creştinat. 
Părintele Toader Popovici l-a botezat, cu numele marelui prooroc, iar naşul său de botez, 
ciobanul Ioan Herţa, din Săliştea Sibiului, l-a luat în braţe şi i-a făcut urarea: să crească mare, să 
fie sănătos şi popă să se facă! 
 Aşa avea să se şi întâmple: finul său, Ilie Cristea, a crescut mare, a fost sănătos şi popă s-
a făcut. Şi încă ce popă! ,,Închinându-mă acest cioban la sfânta icoană, m-a menit să ajung şi eu 
păstor cu turmă mare şi iată că am devenit azi păstorul neamului”.1 Dar până să devină 
,,păstorul neamului” a trebuit să treacă prin multe momente, unele plăcute, altele mai puţin 
plăcute, însă ele l-au însoţit pe drumul mereu ascendent, care avea să-l ducă spre ,,cea mai înaltă 
treaptă binsericească, la care ajunge un om pământean”. ,,Vezi tu pe d-l Cristea, deşi merge pe 
drumul şes, mie îmi pare că merge urcând mereu în sus”. Aşa i-a spus, într-o zi, diaconul Ilie 
Moga, unui prieten al său, ambii profesori la Şcoala Superioară de Fete din Sibiu. Iar la cuvintele 
acestuia aveau să se adauge altele, rostite de mitropolitul Miron Românul, completându-le fericit, 
ca o previziune: ,,Ţineţi minte! Din tânărul acesta se va alege ceva”!  
 Şi, într-adevăr, ,,s-a ales ceva”, ceva la care tânărul diacon şi secretar  arhidiecezan al 
Mitropoliei Ortodoxe a Ardealului nici nu se putea gândi.  Începutul avea să-l constituie 
construirea noii Catedrale ortodoxe din Sibiu, la finalizarea şi pictarea căreia Elie Miron Cristea 
a avut o contribuţie importantă. ,,Zidirea Catedralei ortodoxe române din Sibiu mi-a dat avât 
pentru studiul meu, întreţinându-mi munca în speranţa că voi reînvia tradiţia trecutului ortodox 
şi românesc, atât de înfloritoare odinioară”.2 
 Depunând apoi o susţinută, vastă şi permanentă activitatea în cadrul Asociaţiunii, convins 
fiind că numai ,,înrolându-ne de la vlădică până la opincă în munca pentru cultura românească, 
putem asigura viitorul poporului nostru”; implicându-se direct în organizarea învăţământului 
românesc din Transilvania, pe care l-a socotit a fi ,,talpa casi naţionale, sarea pământului, piatra 
cea din ,,capul unghiului”, pe care se clădeşte viitorul neamului nostru”, dr. Elie Miron Cristea 
s-a afirmat repede ca unul dintre liderii de seamă ai românilor transilvăneni, chiar dacă ,,a pornit 
în viaţă ca un simplu copil de ţărani din Topliţa, îmbrăcat cu iţari şi suman, fără neamuri sus-
puse, fără un nume consacrat şi fără protectori”.3 
 Aşadar, nu a fost o întâmplare, nici nu a mai mirat pe nimeni când în 21 noiembrie 1919, 
dr. Elie Miron Cristea a fost ales episcop al istoricei Episcopii a Caransebeşului. Aceasta, în 
ciuda opunerii cu îndârjire a guvernului de la Budapesta, recunoaşterea venind după luni bune de 
aşteptare şi numai după ce noul ales a făcut vreo 12 drumuri la Budapesta!  ,,Ziua de 21 
noiembrie va fi şi va rămâne o zi epocală în istoria bisericii noastre din Ungaria şi 
Transilvania”4, scria Nicolae Ivan, asesor consistorail, viitor episcop al Clujului.  

                                                
1  Miron Cristea – Din Cuvântul rostit în Camera Deputaţilor, în ziua de 17 aprilie 1925, cu ocazia votului   
    unanim, într-o atmosferă de înalt entuziasm, pentru înălţarea în scaunul patriarhal 
2  Dr. E.M. Cristea – Iconografia şi întocmirile din interiorul bisericii răsăritene, Sibiu, 1905, pag. 18 
3 Vasile Netea – Omagiul Patriarhului dr. Miron E. Cristea , ediţia a II-a, Reghin, 1999(îngrijită de I.Şandru) 
4  Revista ,,Ţara noastră” nr.47, din 1909 
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 Ceremonia hirotoniei întru arhiereu a noului episcop al Caransebeşului s-a desfăşurat în 
cea de a treia zi de Paşi, marţi, 3 mai 1910, în Catedrala mitropolitană din Sibiu, iar instalarea  în 
scaunul episcopal a fost dumninecă, 8 mai 1910. ,,De mult nu s-a mai văzut la noi izbucniri de 
bucurie mai sincere şi mai însufleţite ca la sfinţirea şi instalarea noului episcop Cristea. Lumea 
românească a făcut din ele nişte sărbători naţionale dintre cele mai frumoase”.5 
 Ca episcop al Caransebeşului s-a pus serios pe treabă, convins că munca şi credinţa sunt 
cele două pârghii importante ale vieţii, iar ele trebuie să constituie ,,evanghelia viitorului” pentru 
neamul nostru românesc. Rolul său în renaşterea naţională bănăţeană a fost imens, prin  
sprjinirea culturii româneşti, prin înfiinţarea de biblioteci parohiale şi publice; a învăţământului 
teologic şi primar românesc, prin înfiinţarea de şcoli noi şi încadrarea a peste 300 de învăţători; a 
credinţei străbune, prin sădirea în sufletele educatorilor tinerei generaţii a iubirii de neam şi 
biserică şi construirea de noi biserici şi mănăstiri, fiindcă ,,nouă nu ne trebuie oameni învăţaţi şi 
fără credinţă, căci aceştia pot deveni mai răi decât fiarele sălbatice, care te sfâşie la marginea 
codrului”.6 
 Sunt prea multe înfăptuirile episcopului dr.Miron Cristea în cei nouă ani cât a stat în 
fruntea Episcopiei Caransebeşului pentru a putea fi cuprinse în câteva file. Voi aminti doar că 
acolo avea să-l găsească marele act istoric din 1 decembrie 1918, de la Alba Iulia. Trebuie însă 
să amintesc că, încă cu câţiva ani înainte, în pastorala dată de sfintele sărbători ale Naşterii 
Domnului din 1913, el avea să rostească nişte cuvinte profetice, care anunţau ceea ce avea să se 
întâmple în 1918: ,,Sus inimile! Căci dacă nu mâine, dar desigur nu peste mult timp, ceea ce este 
al nostru, trebuie să ni se dea!” 
  Adevărul este că ceea ce era a nostru nu ni s-a dat de nimeni, ci a fost obţinut prin voinţa 
unanimă de ,,a ne uni cu toţii cei care suntem de un neam şi de o limbă”, iar uriaşa adunare de la 
Alba Iulia nu afost altceva decât ,,expresia deşteptării unui popor viguros, trezit de ideea 
liberătăţii”. 
 Ca o urmarea firească a venit apoi evenimentul din 31 decembrie 1919,  când, la 
Bucureşti, Colegiul Electoral Bisericesc trebuia să aleagă noul mitropolit primat al Ungro-
Vlahiei şi primat al României. Singurul candidat: dr. Elie Miron Cristea, episcopul 
Caransebeşului. Şi a fost ales cu 435 de voturi, din cele 447 de voturi exprimate. Ajuns în 
această înaltă demnitate bisericească, de la bun început, noul mitropolit-primat şi-a propus ,,să 
recâştige, spre binele ţării, vechea strălucire ce cu adevărat se cuvine acestei instituţii divine şi 
naţionale”. Şi nu a uitat nici de îndemnul regelui Ferdinand I de a muncii cu spor ,,pentru 
organizarea teminică şi unitară a Bisericii române”. Acesta era de fapt dezideratul suprem al 
acelei vremi, când ţara  şi-a reîntregit hotarle până la cele fireşti, pănă acolo unde se întindea 
limba poporului român, prin alipirea vechilor provincii istorice care au format dintotdeuna 
vetrele românismului. 
 Chestiunea organizării unitare a Bisericii Oortodoxe Româna l-a preocupt pe Miron 
Cristea încă de când era episcop la Caranasebeş. El a pus această problemă la Congresul 
bisericesc de la Sibiu, din martie 1919, la care au luat parte şi reprezentanţii clerului ordotox de 
peste Carpaţi, din Basarabia şi Bucovina. Apoi la consfătuirea de la Sinaia, din zilele de 24-25 
iunie 1919, Miron Cristea a reuşit să impună ideea viitoarei organizări a Bisericii Ortodoxe 
Române pe principiul autonomiei faţă de stat. La sesiunea de primăvară a Consistoriului 
bisericesc, din mai 1920, Miron Cristea, referindu-se la chestiunea unificării bisericeşti, a afirmat 
clar că ,,cel ce va merge împotria acestei închegări se va defini singur ca un duşman al bisericii, 
dar şi un duşman al statului român şi al românismului întreg...”7 . 
 Un alt moment important al unificării bisericeşti s-a petrecut la Bucureşti, în 18 
septembrie 1920, cu ocazia Congresului Naţional Bisericesc. Pentru prima dată participau 
delegaţi – preoţi şi mireni – din toate cele cinci mitropolii: a Ungro-Vlahiei, Moldovei, 

                                                
5  Oct.C.Tăslăuanu, în Luceafărul nr. din 16 mai 1910, Sibiu 
6  I.R.Abrudeanu – Patriarhul Dr. Miron Cristea, Ed. Cartea Românască, Bucureşti, 1929 
7 Miron Cristea, Cuvântări, pag. 128 
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Ardealului, Bucovinei şi Arhiepiscopia Basarabiei. A fost ales atunci un comitet format de 15 
membri, care trebuiau să elaboreze proiectul de lege şi statutul de unificare al BOR. 
 Momentul de la Bucureşti a fost urmat, la scurtă vreme, de cel de la Iaşi din 6 octombrie 
1920, când a avut loc Congreul preoţilor din Moldova. Prezent la congres, mitropolitul-primat al 
României a spus, între altele:,,Un lucru este lămurit de la bun început şi anume că salvarea 
intereselor bisericii nu se poate face fără a pune această organizaţie pe bază de 
autonomie(...)Eu am constat în principiu, fără cea mai mică picătură de patimă personală, că 
biserica din vechiul regat a fost încătuşată de politicianism, de interese străine de biserică. 
Trebuie s-o desfacem din aceste căturşe”8. 
 Cu alte cuvinte, organizarea unitară a Bisericii Ortodoxe Române a devenit o necesitate 
obiectivă, ţinându-se seama că la vechea Mitropolie a Ungro-Vlahiei se adăugau atunci celelalte 
mitropolii, cea a Ardealului şi Bucovinei, precum şi  Arhiepiscopia Basarabiei, ridicată şi ea, 
ulterior, la rangul de mitropolie. Această organizare unitară avea să se finalizeze în 1925, odată 
ridicarea Bisericii Orodoxe Române la rangul de Patriarhie şi după adoptarea de către 
Parlamentul României a Legii şi Statului de organizare a Bisericii Ortodoxe Române, având la 
bază Satutul Organic al Mitropliei Ardealului, conceput de  sfântul mitropolit Andrei Şaguna. 
Acestea au fost sancţionate prin Înalt Decret Regal cu nr. 1402, din 4 mai 1925 şi publicate în 
Monitorul Oficial nr.97, din 6 mai 1925. În noua sa organizare, Biserica Ortodoxă Română 
cuprindea: Mitropolia Ungro-Vlahiei; Mitropolia Moldovei şi Sucevei; Mitropolia Ardealului, 
Banatului, Crişanei şi Maramureşului; Mitropolia Bucovinei şi Mitropolia Basarabiei. Pentru 
prima dată a fost înfiinţată şi Episcopia Armatei(1925). 
 Înălţarea Bisericii Orodoxe Române la rangul de Patriarhie nu au fost o chestiune nici de 
mândrie naţională, nici de moft al cuiva. Noua situaţie ivită după reîntregirea neamului şi 
orgaizarea unitară a Bisericii Ortodoxe Române impuneau înălţarea acesteia la rangul de 
Patriarhie. Aceasta a devenit o necesitate istorică în condiţiile apariţiei unor schimbări radicale în 
Europa de Est, după Primul Război Mondial. Amintim aici prăbuşirea Bisericii Ruse în urma 
victoriei revoluţiei proletare şi instalarea puterii bolşevice, care a desfiinţat biserica. În al doilea 
rând, cele 15 milioane de români ortodocşi, uniţi într-un singur stat naţional, reprezentau o forţă 
în estul Europei şi între popoarele creştin-ortodoxe, din cadrul Bisericii Răsăritului.  
 Fără îndoială, la alegerea celui ce trebuia să fie înălţat în scaunul patriarhal a contat 
marele prestigiu pe care şi l-a câştigat dr. Miron Cristea în faţa regelui şi a perosnalităţilor 
politice de dincolo de Carpaţi, în primul rând, prietenia sa cu Ion I.C.Brătianu, prim-ministru al 
României, prietenie ce dăinuia încă din 1906, de la marea expoziţie etnografică de la Bucureşti, 
la care au participat şi românii ardeleni, în frunte cu Miron Cristea. 
 Astfel, după instalarea sa ca mitropolit-primat al României, în timpul unei întrevederi 
dintre cei doi, Miron Cristea i-a spus lui Ion I.C.Brătianu: ,,Sunt sigur, că ai atâta bunăvoinţă 
faţă de mine şi atâta încredere, încât – dacă s-ar putea şi ar mai fi vreo treaptă mai înaltă -  ai 
stărui să fiu ridicat şi acolo...Dar nu se mai poate. Am ajuns culmea”! 
 După Hotărârea Sfântului Sinod de ,,înfiinţare în Ţara-Românească pentru Biserica 
ortodoxă autocefală română demnitatea de Patriarh” şi ,,ÎPS D.D. Miron, actualul Arhiepiscop 
şi Mitropolit al Ungro-Vlahiei, devine în calitatea sa de Primat al României, Patriarh al 
Bisericii ortodoxe române”, a urmat Hotărârea Camerelor Legiuitoare(la Senat, joi, 12 februarie 
1925; la Cameră, marţi, 17 februarie 1925). Investitura a avut loc la 1 noiembrie 1925, când 
regele Ferdinand I i-a înmânat dr. Miron Cristea cârja de Patriarh, spunând: ,,Îţi încredinţez cârja 
de Patriarh, pentru a păstori turma Patriarhiei Române” 
 Nu mult după aceea, la o întâlnire dintre cei doi, Ion I.C.Brătianu, aducându-şi aminte de 
cuvintele spuse atunci de mitropolitul-primat, i-a spus acestuia, glumind: ,,Vezi că s-a putut şi că 
a mai fost o scară înaltă”! 
 Legea şi Statutul pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române, pe baza Satutului 
Organic al Mitropoliei Ardealului, conceput de marele şi sfântul mitropolit Andrei Şaguna, au 

                                                
8 I.R.Abrudeanu –Patriarhul Dr. Miron Cristea, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1929, pag. 319 
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fost votate de Parlamentul României şi sancţionate prin Înalt Decret Regal cu nr. 1402, din 4 mai 
1925. Organizarea canonică şi administrativă  BOR cuprindea: Mitropolia Ungro-Vlahiei, cu 
eparhiile: Arhiepiscopia Bucureştilor, Episcopia Râmnicului-Noul Severin, Episcopia Buzăului, 
Episcopia Argeşului şi Episcopia Constanţei; Mitropolia Moldovei şi Sucevei, cu eparhiile: 
Arhiepiscopia Işilor, Episcopia Romanului, Episcopia Huşilor şi Episcopia Dunării de  Jos; 
Mitropolia Ardealului, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu eparhiile: Arhiepiscopia Alba 
Iuliei şi Sibiului, Episcopia Aradului, Ienpolei şi Halmagiului, Episcopia Caransebeşului, 
Episcopia Oradiei şi Episcopia Vadului, Feleacului şi Clujului; Mitropolia Bucovinei cu 
eparhiile: Arhiepiscopia Cernăuţilor şi Episcopia Hotinului; Mitropolia Basarabiei cu eparhiile: 
Arhiepiscopia Chişinăului şi Episcopia Cetatea Albă-Ismail.  
 Concomitent cu organizarea unitară a BOR, au fost numiţi în fruntea eparhiilor arhierei 
tineri, care s-au afirmat atât ca devotaţi patrioţi, cât şi ca slujitori devotaţi ai bisericii: dr. Nicolae 
Bălan, Roman Cirogariu, Vartolomeu Băcăuanu, Nicolae Ivan, Lazăr Triteanu, Nicodim 
Munteanu la Chişinău, iar apoi Gurie Grosu, mai întâi ca arhiepiscop, iar din 16 mai 1921 
mitropolit al Basarabiei, fiind înscăunat chiar de Miron Cristea, care i-a spus, cu această ocazie: 
,,Părinte Gurie! Când Domnul a trimis pe proorocul Iezechil, ca să propovăduiască cuvântul 
său, ia zis. ,,Omule, du-te la casa lui Israil şi propovăduieşte cuvântul meu, căci eu nu te trimit 
la poporul care are un grai străin şi o limbă necunoscută, ci la casa lui Israil”. Astfel îţi zice şi 
frăţiei tale Sfântul Sinod, prin graiul meu: Aşază-te în mijlocul basarabenilor şi le 
propovăduieşte evanghelia lui Cristos, nu în limbă străină, ci în dulcele grai al părinţilor; nu cu 
frică, cu cutremur şi cu temere de ,,Pohod na Sibir”, ci cu sufelt liber şi cu însufleţirea curată, 
izvorâtă din datoria sfântă de a reîntrona credinţa şi cultura românească”.9 
 În context, voi aminti că legătrile dintre primul Patriarh al României şi Basarabia au 
rămas mereu apropiate şi prietenoase. Voi nota doar că în 23 aprilie 1926 el a fost prezent la 
slujba de înmomântare a celui care a fost Vasile Stroescu, marele patriot şi naţionalist 
basarabean, un mare filantrop, care a fost un adevărat Mecena pentru românii din Ardeal şi din 
Banat. Sfârşitul lunii aprilie 1928 l-a găsit pe Patriarhul Miron Cristea la Chişinău, pentru a 
participa la marile serbări organizate cu prilejul celei de a zecea aniversări a unirii Basarabiei cu 
România. El aducea cu sine peste Prut, în numele întregii ţări,  ,,un prinos de închinare tuturor 
moldovenilor, basarabenilor, care în cursul vremurilor trecute au contribuit la menţinerea 
duhului românesc pe aceste meleaguri, adeseori foarte primejduite; precum şi celor care în 
timpul din urmă au contribuit la mântuirea lor de sub stăpânire străină şi alipirea lor la trupul 
neamului întreg”.10 
 Spunând aceste cuvinte, Patriarhul nu a uitat desigur de cele întâmplate în martie 1918 
aici, de dorinţa românilor basarabeni ,,de a rupe orice legături de dependenţă cu Rusia”, fiindcă 
,,Basarabia nostră este ţară românească tocmai ca şi celelate ţări de peste Prut, locuite de fraţii 
noştri”. Că noi ,,socotim că mântuirea neamului nostru este numai în unirea într-o singură ţară. 
Noi de la străini nu mai aşteptăm nimic, toată nădejdea ne-o punem în viaţa la un loc cu fraţii 
noştri români...”.11 
 În acelaşi an, 1928, la 21 octombrie Patriarhul participa la sfinţirea Mănăstirii ,,Sfântul 
Prooroc Ilie” din Topliţa Română, ctitoria sa, zidită în grădina casei părinteşti, prilej cu care a 
ţinut să amintească ,,căci nu există vlădicie sau aşezământ călugăresc dincoace de Carpaţi, care 
să nu fi fost înfiinţate de voievozii ţărilor româneşti(...). Împăraţii Austriei au observat numai 
mai târziu pericolul acestei legături bisericeşti, care a produs o unire sufletească aşa de tare 
încât nicio putere nu a fost în stare s-o rupă”. Motiv pentru care ,,toate mănăstirile le-au ars şi 
cele de piatră le-au zdrobit cu tunul, iar pe călugări i-au alungat. Iată de ce am simţit o sfântă 
datorie, ca din ceea ce mi-a dat bunul Dumnezeu să reînoiesc un astfel de aşezământ 
duhovnicesc...”12. 
                                                
9  I.R.Abrudeanu, op. cit. pag.346-347 
10 Dr. Miron Cristea, Pastorale, Predici, Cuvântări, vol.VI, Bucureşti, 1938, pag.71 
11 Ziarul România nouă nr.8 din 1918 
12 Ibid, pag.206-208 
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 Un an mai târziu, la 20 mai 1929, Patriarhul era prezent la Alba Iulia pentru a lua parte la 
cea de a zecea aniversare a unirii Ardealului cu patria-mamă, aducându-şi aminte de istoricul 
eveniment petrecut la 1 Decembrie 1918, care a rupt lanţurile robiei materiale şi spirituale a 
românilor din Ungaria şi Transilvania, de tirania îndurată vreme de o mie de ani, când ungurii 
,,orbiţi de gogoriţa de ,,stat naţional maghiar” nu s-au ruşinat a născoci cele drăceşti căi şi 
mijloace cu scopul hotărât de a ne desfiinţa şi maghiariza”.13 
 Nu voi mai arăta decât faptul că în urma renunţării la tron a principelui moştenitor, Carol, 
şi instituirea Regenţei, în 1927, Patriarhul Miron Cristea a devenit membru al acesteia, alături de 
principele Nicolae şi George Buzdugan, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Regenţa 
şi-a continuat activitatea până în 1930, când Carol al II-lea s-a reîntors pe tron. După mai puţin 
de un an, în februarie 1938, când Carol a devenit ,, noul cap al statului”, în conformiatate cu 
noua Constituţie, Patriarhul a fost numit în fruntea noului guvern aflat în subordine totală faţă de 
rege. A făcut acest pas numai din dorinţa a contribui la instalarea ,,ordinii şi linişti în ţara 
noastră, răscolită de frământări adeseori atât de păguboase ale atâtor partide politice...”. A 
deţinut această funcţie până în ziua morţii sale, 6 martie 1939, la Cannes, pe ţărmul sudic şi 
însorit al Franţei, unde s-a dus să-şi trateze o banală răceală. Boala a avut însă o evoluţie 
galopantă şi după numai o săptămână, în ziua de luni, 6 martie, la ora 21,45 Patriarhul dr. Miron 
Cristea şi-a dat obştescul sfârşit. Avea 70 de ani, şapte luni şi 17 zile. 
 La aflarea acestei triste veşti, ţara întreagă s-a umplut de durere. ,,A început jelania cea 
mare a clopotelor şi a pornit, din inima curată a poporului drept credincios, noianul lacrimilor 
şi rugăciunilor de pomenire”.14 ,,A închis ochii –scria Ion Agârbiceanu – abia despărţit de opt 
zile de pământul binecuvântat al Patriei, pe care a iubit-o cu atâta ardoare marele arhiereu şi 
marele român, ducând în vecinicie, sub pleoapele închise pentru lumea aceasta, icoana satului 
natal, Topliţa, cea zidită sub poala munţilor binecuvântaţi de brazi, patria lui mai  mică şi 
măreaţa icoană a patriei celei mari, a României, pentru care şi-a jertfit cu iubire şi devotament 
toate puterile sufletului său ales”.15  
 Trupul neînsufleţit a fost adus în ţară, iar în ziua de marţi, 14 martie 1939, la orele 12,30, 
sicriul a fost coborât în cripta săpată în pronaosul Catedralei Patriarhale, ce adăposteşte, întru 
etrnitate, corpul întâiului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi al României. Inscripţia de pe 
piatra tombală este simplă: ,,Aici doarme-n Domnul, aşteptând învierea, întâiul patriarh al 
României, fiu de ţărani din Topliţa de pe Mureş, 20(?) iulie 1868 – 6 martie 1939”. 
 Moartea sa atât de neaşteptată a avut darul de a ridica multe semne de întrebare. Dacă ea 
a fost sau nu cauzată de o mână criminală, probabil că acest lucru nu se va şti niciodată. 
Adevărul zace îngropat în cripta din pronaosul Catedralei Patriahale din Bucureşti de şapte 
decenii şi jumătate, ,,sub pleoapele sale închise pentru lumea aceasta”, alături de rămăşiţele 
pământeşti ale celui care a fost întâiul Patriarh al ţării, dr. Elie Miron Cristea, numit, pe bună 
dreptate ,,Patriarhul întregirii spirituale a neamului”. 
 

* 
 

 The study is about the first Patriarch of RomaOrthodox Church, Dr. Elie Miron Cristea 
(1925-1939), the one who made the big unification of romanians from Great Romania, because 
for the old archiepiscopal churches from the Old Kingdom more were added: The Archiepiscopal 
Church of Ungrovlachia from Vallachia( Bucharest) and the Archiepiscopal Church of Moldavia 
(Iași) were added after the Great Union from 1918 other three churches: the archiepiscopal 
Church of Transylvania( Sibiu), Archiepiscopal Church of Bucovina (Cernăuți) and the 
Archiepiscopal Church of Basarabia( Chișinău). 

                                                
13 Ibid,  vol.III, Bucureşti, 1923, pag.3-8 
14  ,,Apostolul”, anul XVI, nr.5-6, 1-31 martie 1939 
15 Tribuna, Cluj, anul  II, nr.56, din 9 martie 1939 
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ASPECTE REFERITOARE LA ACTIVITATEA UNOR INSTANŢE 
JUDECĂTOREŞTI MUREŞENE ÎN PRIMII ANI 

DUPĂ MAREA UNIRE DE LA 1918 
 

                                                                                               Prof. Nicolae Balint – Târgu Mureş 
Considerații generale 

Sfârşitul Primului Război Mondial a marcat şi sfârşitul a trei mari imperii, dar în acelaşi 
timp și începutul unei epoci de mari prefaceri politice, economice şi cultural-ştiinţifice. 

Conferinţa de Pace de 
la Paris (1919-1920), n-a 
rezolvat însă în mod echitabil 
problemele determinate de 
război, a creat frustrări pentru 
statele mici, dar a creat şi 
complexe pentru statele 
învinse, complexe care peste 
puţin timp aveau să 
alimenteze şi să însufleţească 
mişcări extremiste,     
   revizioniste1 şi revanşarde.  

De alfel, chiar şi între 
Marile Puteri - cele care 
organizaseră Conferinţa - au 

apărut divergenţe de opinii şi chiar anumite animozităţi de la începutul lucrărilor2, dar din ce în 
ce mai evidente pe parcursul desfăşurării Conferinţei. Statele admise la Conferinţa de Pace au 
fost împărţite în mod discriminatoriu în state cu „interese generale” şi „state cu interese 
speciale”3, urmare a propriilor interese promovate de Marile Puteri, iar acest fapt a creat o stare 
de tensiune încă de la debutul Conferinţei. Participantă la război de partea Antantei şi aflată în 
rândul statelor învingătoare la sfârşitul acestuia, la Conferinţa de la Paris România s-a văzut 
confruntată cu o serie de probleme şi atitudini adverse, vis-a-vis de propriile ei aspiraţii şi 
revendicări.  

Drept justificare a acestei atitudini, României i se imputa Tratatul de la Buftea-
Bucureşti4, tratat încheiat în mod forţat, un tratat care-i fusese practic impus în condiţiile de după 
Brest-Litovsk5, dar pe care statul român nu-l ratificase şi drept urmare acesta nu produsese 
consecinţe în plan juridic şi economic.  

Ori ştiut este şi faptul că nici Marile Puteri nu-şi respectaseră angajamentele asumate faţă 
de România, mai precis cele referitoare la deschiderea unui nou front în Grecia, la Salonic, front 
care ar fi susţinut astfel acţiunile militare desfăşurate de armata română pe frontul transilvănean 
în faţa unui atac dinspre sud, conjugat cu contraofensiva austro-ungară dinspre vest.  

Pe lângă cuantumul reparaţiilor de război ce i se datorau, pentru partea română, dar nu 
numai pentru ea, o problemă foarte delicată abordată în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris s-a 
dovedit a fi şi problema minorităţilor.  

În acest sens trebuie menţionat şi faptul deloc lipsit de importanţă, că România s-a lovit 
la Paris în mod constant de atitudinea partizană pro maghiară a Angliei.  

                                                
1 A se vedea în acest sens Ioan N.Ciolan, şi colectivul, Transilvania – istorie şi dăruire românească, Editura Sirius, 
Bucureşti, 1996, pp. 217-237.  
2 Emil Bold, De la Versailles la Lausane (1919-1932), Editura Junimea, Iaşi, 1976, pp. 3-5.  
3 Constantin Botoran şi colectiv, România şi Conferinţa de Pace de la Paris (1918-1920) - Triumful principiului 
naţionalităţilor, Editura Dacia, Cluj-Napoca, p. 280.   
4 Ibidem, p. 299. 
5 Vasile Pascu, Istoria modernă a românilor (1821-1918), Editura “CLIO NOVA”, Bucureşti, 1996, p. 239.   

FOTO 1: 18 ianuarie 1919 – Deschiderea festivă a Conferinței de la 
Paris 
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Prin tratatele de pace încheiate acolo, Marile Puteri au 
impus norme juridice cu caracter supraconstituţional şi pe care 
statele semnatare erau obligate să le consacre prin propriile lor 
legi, ceea ce era în mod evident o gravă încălcare a 
suveranităţii naţionale pentru că ele ofereau cercurilor apusene 
posibilitatea de a se amesteca în treburile interne ale statelor 
cărora li se impuseseră asemenea prevederi6.  

Ion I. C. Brătianu, cel ce a condus într-o primă fază 
delegaţia României la Conferinţa de Pace de la Paris, s-a 
dovedit a fi foarte intransigent în problema minorităţilor, 
atitudine adoptată şi cu ocazia 
Conferinţei de la Genua din 1922 când delegaţia maghiară a 
ridicat din nou problema minorităţilor.  

Aceasta făcea trimitere directă la minoritatea maghiară 
din Transilvania căreia, chipurile, nu i s-ar fi respectat 

drepturile consacrate în plan internaţional şi ca o consecinţă a acestei situaţii, această minoritate 
nu ar fi avut un statut de egalitate cu naţiunea majoritară.  

Presiunea exercitată de Marile Puteri asupra României prin abordarea nerealistă a 
chestiunii minorităţilor în cadrul Conferinţei de la Paris a fost în parte contracarată de atitudinea 
mult mai flexibilă şi abilă a lui Alexandru Vaida Voevod7, membru al delegaţiei române şi 
ulterior, după demisia lui Brătianu, chiar şef al acestei delegaţii. 

Aşa cum vom vedea în continuare, problema minorităţilor era în fapt o falsă problemă, 
iar unul din argumente îl constituie consider eu, chiar faptul că şi după realizarea de facto, dar şi 
de jure a Marii Uniri de la 1918, în legislaţia Regatului român - mă refer doar la provincia 
Transilvania, parte a acestui regat - s-au menţinut mult timp norme şi chiar legi maghiare în 
întregul lor, precum şi multe din prevederile Codului civil austriac8. 

De asemenea, funcţionarii etnici maghiari au putut să lucreze în continuare în instituţiile 
statului român, cu singura condiţie de a învăţa limba română şi de a depune jurământul de 
credinţă faţă de statul român, gest pe care mulţi dintre aceştia l-au refuzat în mod ostentativ.  

Unificarea legislativă - prin extinderea legislaţiei civile din România şi asupra 
Transilvaniei - s-a făcut abia în 19439 (evident, fără NV Transilvaniei, parte cedată Ungariei prin 
Dictatul de la Viena din 1940). 
Organizarea judecătorească în Transilvania până la 1918 

Potrivit Legii XXI din 1871, în Transilvania funcţionau ca 
primă instanţă judecătoriile de plasă şi tribunalele. Judecătoriile de 
plasă aveau în componenţa lor un judecător de plasă plin şi unul sau 
mai mulţi judecători de plasă supleanţi.  

Aceste judecătorii aveau o competenţă limitată. Spre exemplu, 
în materie civilă ele judecau litigiile care nu depăşeau ca valoare 500 
de florini10, precum şi cauze penale de mică importanţă.  
 Tribunalele de primă instanţă erau instanţele de prim grad 

pentru hotărârile instanţelor inferioare în ceea ce priveşte cauzele 
civile şi comerciale. În materie penală erau instanţe de prim grad 
pentru toate crimele şi delictele. Tribunalele erau formate dintr-un 
preşedinte şi un număr de judecători stabiliţi şi numiţi de ministrul de 
Justiţie.  

                                                
6 Emil Bold, op.cit., pp. 7-10  
7 A se vedea în acest sens Mihai Racoviţan, Alexandru Vaida Voevod între Memorandum şi Trianon (1892-1920, 
Editura Tipotrib, Sibiu, 2000, pp. 166-167.  
8 Dumitru Firoiu, Istoria statului şi dreptului românesc, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976, p. 237.  
9 Legea nr. 389, din 22 iunie 1943, a extins legislaţia civilă şi comercială a României şi asupra Transilvaniei. 
10 Ioan Ranca, Instituţiile din Transilvania până la 1918, ANSJM, fond Colecţia de manuscrise,  f. 79. 

FOTO 2:  Ion I.C. Brătianu 
(1864-1927), om  politic 

liberal 

FOTO 3:  Al.  Vaida-Voevod 
(1872-1950),  lider  marcant al 
Partidului  Național   Român 

din  Transilvania 
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Ţin să precizez faptul că în cazul delictelor de presă11, judecătorii încadraţi în aceste 
tribunale erau asistaţi de un juriu compus din 12 membri şi hotărârile erau luate în ultimă 
instanţă12. Asemenea tribunale de primă instanţă funcţionau la Sighetul Marmaţiei, Satu Mare şi 
Zalău (intrau în circumscripţia Curţii de Apel de la Debreţin), Bistriţa, Dej, Deva, Alba-Iulia, 
Cluj, Sibiu şi Turda (se aflau în circumscripţia Curţii de Apel din Cluj), Braşov, Miercurea Ciuc, 
Dumbrăveni, Târgu-Mureş şi Odorhei (se aflau în circumscripţia Curţii de Apel din Târgu-
Mureş, ce funcţionase până în 1890 ca Tablă regească), Arad şi Oradea (în circumscripţia Curţii 
de Apel din Oradea), Caransebeş, Lugoj şi Timişoara (în circumscripţia Curţii de Apel din 
Timişoara).  

Prin Legea XXV din 1890 s-au înfiinţat Curţile de Apel la Cluj, Târgu-Mureş, Oradea şi 
Timişoara, iar acestea funcţionau ca instanţe de apel pentru cauzele judecate în prima instanţă de 
tribunale şi ca instanţe de recurs pentru cauzele judecate de judecătorii. Curţile de Apel erau 
alcătuite dintr-un preşedinte, preşedinţi de complet, judecători şi funcţionari şi erau organizate în 
2 secţii, civilă şi penală.. Hotărârile Curţilor de Apel puteau fi atacate la Curtea de Casaţie şi 
Justiţie de la Budapesta, aceasta fiind organul suprem de judecată cu competenţă generală în 
recurs, dar numai pentru vicii de formă în procedură şi pentru necompetenţă. 

Pe lângă fiecare tribunal funcţiona câte un Parchet, iar pe lângă fiecare Curte de Apel 
câte un Parchet general. Ambele Parchete erau subordonate Ministerului Justiţiei de la 
Budapesta. 

Pentru centrul şi estul Transilvaniei, inclusiv părţile bănăţene, izvorul principal de drept a 
fost Codul civil austriac din 1811. Acest cod a fost introdus în Ungaria şi Transilvania în 1853. 
După 1867, odată cu realizarea dualismului, Ungaria a obţinut dreptul propriu de legiferare, iar 
Codul civil austriac a fost completat şi modificat de o serie de legi, decrete şi ordonanţe date de 
statul maghiar între anii 1867-1917. În restul Transilvaniei, dreptul maghiar a dominat, el având 
ca izvoare: cutuma, legile maghiare date între 1867-1917, ordonanţele regale şi ministeriale şi 
Codul civil austriac (acesta din urmă numai în materia Cărţilor funciare)13.  

Trebuie precizat faptul că aplicarea dreptului cutumiar maghiar a fost recunoscută expres 
de lege. În acest sens, art. 19 din Legea IV, din 1869, a statuat obiceiul ca având putere de lege. 
Implementarea legislației românești în Transilvania după 1918 

În conformitate cu prevederile Marii Adunări Naţionale de la Alba-Iulia de la 1 
decembrie 1918, pentru o perioadă de timp, până ce aveau să fie pregătite toate condiţiile 
necesare unificării depline din punct de vedere instituţional şi legislativ, teritoriile Transilvaniei 
rămâneau autonome fiind conduse de Marele Sfat Naţional (cu rol de Parlament autonom) şi de 
Consiliul Dirigent (cu atribuţiile unui guvern)14. Marele Sfat Naţional s-a întrunit pentru prima 
dată pe data de 2 decembrie 1918, în sala Tribunalului din Alba Iulia şi se va mai întruni o 
singură dată  în anul 1919, pentru a se pronunţa asupra reformelor agrară şi electorală.  
 Consiliul Dirigent a fost desfiinţat pe data de 2 aprilie 1920, dar nu s-a putut trece imediat 
la o conducere centralizată.  

Drept urmare, toate actele care emanau de la puterea centrală erau rezolvate la Cluj prin 
intermediul Secretariatelor Generale ale ministerelor de resort. Aceste Secretariate Generale nu 
aveau competenţă proprie, ci doar una delegată de ministerul tutelar.  
 Pe data de 24 martie 1921, Consiliul de Miniştri a hotărât să transforme Secretariatele 
Generale existente la Cluj în Direcţii Generale, iar funcţionarii numiţi la conducerea lor aveau 
prerogativele, drepturile şi obligaţiile direcţiilor similare din ministerele de resort. Miniştrii au 

                                                
11 Delictele de presă sunt tratate pe larg, cu exemple concludente, de Gelu Neamţu, în lucrarea Procese politice de 
presă antiromâneşti din epoca dualismului austro-ungar, 1868-1890, Editura Societăţii Culturale Pro Maramureş 
“Dragoş Vodă”, Cluj-Napoca, 2004.   
12 Dumitru Firoiu, op. cit., pp. 229-230. 
13 Ibidem, pp. 230-321. 
14 Un spaţiu amplu desfăşurării Marii Adunări Naţionale de la Alba-Iulia şi primei întruniri a Marelui Sfat Naţional, 
îl acordă Vasile Pascu, în op.cit., pp. 259-260.  
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primit dreptul de a reduce treptat atribuţiile pe care le aveau aceste Direcţii Generale,  până la 
completa lor suprimare.  

Pe lângă fiecare Direcţie Generală era detaşat de către ministerul de resort câte un 
funcţionar superior, care împreună cu directorii generali formau o comisie regională de unificare, 
ce avea în frunte un preşedinte ce era delegat de guvernul central. 

Odată cu adoptarea Constituţiei din 1923 şi a Legii unificării administrative din 1925, s-a 
încheiat practic vastul proces al unificării instituţionale a Transilvaniei cu România.  

Trebuie menţionat faptul că acest 
proces a fost unul cât se poate de 
anevoios, care a presupus două direcţii 
principale de acţiune: încadrarea cu 
personal român a instituţiilor şi 
implementarea legislaţiei statului român 
în această provincie.  

La un an după Marea Unire, 
multe dintre simbolurile statului maghiar 
nu fuseseră încă înlăturate de pe 
frontispiciul instituţiilor româneşti din 
Târgu-Mureş, încă se mai foloseau 
imprimate cu antetul statului maghiar, la 
fel ca şi în cazul timbrelor judiciare şi se 
redactau acte oficiale în limba 

maghiară15, deşi dispoziţiile date în acest sens erau cât se poate de clare şi nu lăsau loc de 
interpretări.  

Cu toate acestea diferite autorităţi judiciare, dar îndeosebi notarii, mai foloseau încă 
sigilii cu inscripţii maghiare16.  

De altfel, chiar comandantul Garnizoanei militare Târgu-Mureş, care în noiembrie 1919 
îndeplinea şi atribuţii de poliţie pentru asigurarea ordinii publice şi siguranţei cetăţenilor, cerea 
printr-o circulară ca inscripţiile din cadrul Judecătoriei de ocol „să fie scrise numai în limba 
română....”17 şi asta pentru că mulţi funcţionari de etnie maghiară aflaţi în fruntea unor instituţii 
nu se conformaseră dispoziţiilor primite anterior. 

În Transilvania - am în vedere în mod deosebit justiţia şi administraţia - lipsa elementului 
românesc calificat era o realitate cu consecinţe dramatice şi care ne arată în acelaşi timp şi o 
realitate crudă: situaţia românilor din Transilvania care, deşi majoritari în provincie, nu au putut 
accede anterior anului 1918 - decât cu foarte rare excepţii - în slujbe din administraţie şi justiţie.  

Drept urmare, au trebuit aduşi un număr important de funcţionari cu calificare juridică 
din vechiul Regat al României, care însă aveau o mare lipsă, nu cunoşteau realităţile acestui 
spaţiu geografic dominat instituţional până atunci de o funcţionărime maghiară ce se opunea din 
răsputeri - e vorba de o rezistenţă pasivă, în principal - elementului românesc şi limbii române.  

Totodată, aceşti funcţionari români aduşi din vechiul Regat al României se acomodau cu 
greu în noile instituţii din Transilvania. Un alt incovenient pentru ei era necunoaşterea llimbii 
maghiare, fapt care le-ar fi dat posibilitatea să contracareze unele acţiuni ale funcţionarilor 
recalcitranţi de etnie maghiară şi care, deşi aveau uneori o evidentă atitudine sfidătoare în 
desfăşurarea atribuţiilor de servicu, cel puţin în primii ani după Marea Unire nu au putut fi 
îndepărtaţi din sistem.    

                                                
15 Ordinul circular nr. 363 din 1919 al Consiliului Dirigent - Resortul Justiţiei, Ordinul circular nr. 8182 din 29 
august 1919 al Consiliului Dirigent - Resortul Justiţiei, Ordinul circular nr. 7924 din 3 septembrie 1919.     
16 ANSJM, fond Judecătoria mixtă Târgu-Mureş, dosar 62/1919-1921, f. 107. 
17 ANSJM, fond citat, dosar 62/1919-1921, f. 172. 

FOTO 4: Sediul  fostei  Tabule  Regești  a  Transilvaniei, 
în  prezent  Curtea  de  Apel  din  Târgu-Mureș 
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Spre exemplu, la Judecătoria de ocol din Târgu-Mureş, în mai 1919 erau încadrate 23 de 
persoane (magistraţi şi funcţionari), din care doar 2 erau români, iar la Cartea funciară, în 
octombrie 1919 erau încadrate 18 persoane, niciunul dintre aceştia nu era român18.   

Patru ani mai târziu, adică în 1923, la aceeaşi instituţie menţionată anterior - Judecătoria 
de ocol Târgu-Mureş - erau încadrate 20 de persoane (magistraţi şi funcţionari), din care doar 6 
erau români deşi, e drept primii trei ca importanţă în instituţie erau români19.  

De asemenea, dacă urmărim cu atenţie statele de salarizare ale Judecătoriei de ocol 
Târgu-Mureş, pentru perioada 1919-1921, vom putea constata cu uşurinţă, o mare fluctuaţie de 
personal în cadrul acestei instituţii, iar această stare de fapt nu era nici ea în beneficiul 
consolidării instituţionale a statului român în provincia recent alipită Regatului României. La 6 
ani de la Marea Unire, adică în 1924, dezinteresul şi chiar opoziţia tacită sau evidentă faţă de 
învăţarea limbii oficiale a statului - limba română - rezultă din foarte multe note interne de 
control, atât ale Judecătoriei de ocol Târgu-Mureş, cât şi ale Tribunalului Târgu-Mureş, dar şi ale 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel din Târgu-Mureş20.  

Astfel, într-o notă internă de serviciu a Preşedintelui Tribunalului Târgu-Mureş, urmare a 
unui control tematic efectuat de acesta la Judecătoria de ocol Târgu-Mureş, se consemna: 
„Funcţionarii neromâni ai acestei judecătorii, de la inspecţia trecută (1923 - n.a.), nu au făcut 
niciun progres în limba română...” 21  

Pe data de 15 august a fost dată circulara cu nr. 24081/1924 E, de către Directoratul 
General din Cluj, instituţie subordonată Ministerului Justiţiei, circulară prin care se comunica 
instanţelor judecătoreşti mureşene faptul că urmează să intre în vigoare Regulamentul pentru 
aplicarea statutului funcţionarilor publici.  

În cuprinsul circularei se menţiona, citez: „Funcţionarul este obligat a cunoaşte limba 

oficială a statului...Funcţionarii care se găsesc în serviciu la data publicării regulamentului vor 
fi supuşi în cursul anului 1924, pe baza unor dispoziţiuni ministeriale, la un examen de 
cunoaştere a limbii oficiale, acei care vor reuşi la examen, vor fi menţinuţi în funcţiune, iar 
aceia care nu au reuţit vor fi îndepărtaţi”22. 
                                                
18 ANSJM, fond citat, dosar 62/1919-1921, ff. 14-15. 
19 ANSJM, fond citat, dosar 70/1923, f. 159. 
20 Relevante sunt în acest sens dosarul 73/1924, f. 147, din fondul Judecătoria mixtă Târgu-Mureş, precum şi 
dosarul 78/1924-1933, f. 40, din fondul Tribunalul Târgu-Mureş, ambele fonduri aflate în custodia ANSJM.    
21 ANSJM, fond Tribunalul Târgu-Mureş, dosar 78/1924-1933, f. 40. 

22 ANSJM, fondul Judecătoria mixtă Tărgu-Mureş, dosar 73/1924, fila 147.   

FOTO 5: Târgu-Mureș, perioada interbelică 
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În ceea ce priveşte implementarea legislaţiei româneşti în Transilvania, aşa cum dealtfel 
am mai spus în cuprinsul lucrării, acesta a fost un proces gradual care a ţinut seama de anumite 
particularităţi, astfel încât un timp destul de îndelungat au mai fost menţinute legi ale statului 
maghiar, care însă au fost mai întâi traduse în limba română, revizuite, completate, iar unele 
articole abrogate.  Este vorba aici, spre exemplu, de Legea XXI/1886 privind municipiile, Legea 
XXII/1886 privind administrarea comunelor, Legea XX/1901 asupra simplificării procedurii 
administrative, legile referitoare la uzură (folosinţă) şi dobândă, precum Legea XXV/1883, 
Legea VIII/1877, Legea XXXI/1868, Legea XXXV/1895 şi Legea XXXVI/189523. 

Acest ultim aspect relevat se poate constitui şi el într-o dovadă a faptului că statul român 
interbelic, în implementarea propriei legislaţii, a procedat cu mult tact ţinând seama de 
imperativele momentului, dar şi de necesitatea elaborării unor legi trainice pe termen lung, bine 
fundamentate şi care să corespundă atât intereselor statului român, cât şi intereselor cetăţenilor 
săi indiferent de naţionalitatea acestora.  
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TOPLIŢA LA 1853 

 
                                         Prof. Dr. Liviu Boar, Mariana Boar – Târgu Mureş 

  
 Parafrazând titlul studiului lui David Prodan1 intitulat „Topliţa la 1785”2 în care 

autorul prezintă rezultatele conscripţiei din anul 1785  din localitatea Topliţa, pe care o consideră 
”...una din cele mai importante aşezări de munte ale Transilvaniei. Azi  (1947 anul apariţiei 
studiului NN LB) e mai mult orăşel decât sat.”3 ne-am intitulat prezentul material Topliţa la 
1853 în care prezentăm  Descrierea hotarului localităţii Topliţa întocmită în anul 1853 aflată 
într-o colecţie  arhivistică   deosebit de valoroasă pentru cunoaşerea istoriei localităţilor de pe 
Valea Superioară a Mureşului şi anume  ”Colecţia de evidenţă cadastrală” din anii 1851-1949 
însumând peste 5.000 de unităţi arhivistice (dosare, registre, foi volante).4 aflată  la Arhivele 
Naţionale din Tîrgu Mureş. 

 „În anii 1850-18515 au fost  întocmite descrieri de hotare sau <terminaţiuni> în 
toată  Transilvania prin care se consemnau punctele principale ale hotarelor, menţionându-se 
toponimele şi microtoponimele de hotar. Aceste descrieri erau întocmite de  reprezentanţii 
comisariatelor de cercuri din subordinea cercurilor de contribuţiune şi erau semnate de 
<oamenii comitetului>, atât din localitatea respectivă, cât şi din localităţile limitrofe”.6 

 În cadrul Colecţiei am găsit descrierea hotarului localităţii Topliţa7, scrisă, în 
limba maghiară la data de 18 iunie 1853 de către Kádár Jozsef conducător de lucrări, Kádár 
Jakab împuternicitul proprietarilor scutiţi până acum de impozit, precum şi de „oamenii 
comitetului” (în text: választmányi tagok) Puyi Ignátz, Trutzia Togyer, Moldovan Kosztantin, 
Vulkan Dumitru, Natya Andre, Wuga  Silimon. Alături de semnături este aplicat în ceară roşie 
sigiliul localităţii Topliţa însă din păcate este ilizibil. Este de remarcat faptul că toţi „oamenii 
comitetului” erau români. 

Documentul este semnat şi de reprezentanţii localităţilor cu care se învecina Topliţa la 
1853. Acestea erau: Ditrău (HR), Remetea (HR), Ibăneşti (MŞ), Hodac (MŞ), Meştera (MŞ), 
Monor (BN) şi Sîntioana (BN). De asemena documentul este semnat şi de către reprezentanţii 
Munţilor Revendicaţi8 precum şi ai munţilor comuni ai localităţilor Lăzarea şi Ditrău.  

Textul integral al documentului în limba maghiară precum şi traducerea acestuia îl  vom 
publica cu altă ocazie. 

Vom evidenţia doar  câteva elemente din document, care începe astfel: „Comunitatea 
contribuitoare Topliţa se învecinează cu Munţii revendicaţi, cu munţii comuni ai localităţilor 
Lăzarea şi Ditrău cu Ditrăul, Remetea, Ibăneşti, Hodac, Meştera, Sîntioana  şi Monor” 
                                                

1 Despre viaţa şi activitatea arhivistului, istoricului şi academicianului David Prodan vezi: ARHIVIŞTI 
ARDELENI  Dicţionar biobibliografic, Coordonator Dr. Liviu Boar, Cuvânt înainte Dr. Ioan Drăgan, „Petru 
Maior” University Press, Tîrgu Mureş, 2014, p. 244-253  

2 Topliţa la 1785,  Cluj-Kolozsvár, Editura Ninerva, 1947, 13 p.  
3 Ibidem, p.1 
4 Vezi prezentarea ei în ANUARUL ARHIVELOR MUREŞENE, Vol. II,Tîrgu – Mureş, 2003, articolul 

scris de arhivistul Viorel Grama cu titlul:”Colecţia de evidenţă cadastrală de la Arhivele Naţionale Direcţia 
Judeţeană Mureş”, p. 54-66  

5 Majoritatea lor a fost întocmită în acea perioadă, însă unele, ca şi cea de faţă au fost întocmite mai târuiu 
cu unu doi ani. LB 

6 Ibidem, p. 57 
7 Arhivele Naţionale Mureş, ”Colecţia de evidenţă cadastrală”, Doc. Nr.4398 

8 Vezi pe larg despre „Munţii revendicaţi” în lucrarea lui Kocsis Lajos: A csíki magánjavak története (1869-1923). 
(Istoria Bunurilor Private din Ciuc), Debrecen, 2006. 197. p. 
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  De menţionat este faptul că reprezentanţii localităţilor româneşti au  folosit limba 
română, iar alături de  semnăturile „oamenilor comitetului” din localitatea respectivă s-a aplicat 
sigiliul localitaţii care avea legenda scrisă în limba română şi menţionat anul confecţionării 
matricei sigilare. 

 Dăm în continuare numele acestora: 
Din partea localităţii MONOR, din actualul judeţ Bistriţa Năsăud  documentul este 

semnat autograf de către PANTIA MIHAEL, Official Conducătoriu, apoi de către „oameni(i) 
Comitetului” +TANKĂU ILIE, +PRECUB WASLIE, +DRAGAN PETRE, +PRECUB 
SIMION, +EPURE FLORE, +TOMUŢ GRIGORE şi DUMITRU MOLDOVAN mp, Purtătoriu 
de pană(sic!).(Notar sau scrib)  Alături de semnături a fost aplicat sigiliul în fum cu următoarea 
legendă în limba română: SIGILLU SATTULU MONOR 1851. 

Din partea localităţii IBĂNEŞTI din actualul judeţ Mureş „oameni(i) comitetului” erau: 
+PETREA IORDACHIE, +PETREA AVRAM, +PETREA IOANU, +COFARIU MIHĂILĂ, şi 
+GLIGA TODER. Urmează semnătura autografă a lui IOANNE PRODAN  ”off(icial) 
conduc(tor) et notariu”. 

Din partea localităţii HODAC din actualul judeţ Mureş, „oameni(i) comitetului” erau: 
+FARCAS VASILIE, +TODORAN TODIER, +FRANDĂŞ TOADER, +FARKAŞ SIMION, 
+FRANDEŞ IUONUŢ, +FĂRKAŞ IUONUŢ. Urmează semnătura autografă a lui NICOLAE  
WEŢIANU, „off(icial) conductor et not.(ariu)”. 

Din partea licalităţii MEŞTERA sat al comunei Stînceni din actualul judeţ Mureş, 
„oameni(i) comitetului” erau: +SBÂNKA TOGER (Toader), +KADAR JUON, +TRUTZA 
NYKULAJ, +SINGAN ILIE, +RIPAN SILIMON şi UŞIKA SZIMYON. Off(icial) conduc(tor) 
(în text în limba maghiară denumirea este de űgyvezető) era +UŞIKA ANDON iar Purtătoriu de 
pană (în text în limba maghiară: tolvivó) era SZABÓ JÁNOS. Alături de semnături a fost aplicat 
sigiliul în fum cu următoarea legendă: SIGILU SATULUI MESTERHAZA 1850. 

Din partea localităţii SÎNTIOANA din actualul judeţ Bistriţa Năsăud, ”offitial 
cond.(uctor)” era TIMOFTEI MAFTEOIE (descifrare aproximativă), iar „oameni(i) 
comitetului” erau: +MARIAN WĂRĂRAN, +GRIGORE DRAGUŞ, +JUON WĂRĂRAN, 
GEORGE WĂRĂRAN, +JUONU FLORE,  +JUONU KOTTOK. „Întocmit de ALEXANDER 
BOTÂRLA PREOTUL LOCULUI” (text în limba germană). 

Menţionăm în continuare câteva toponime din textul descrierii hotarului, transcrise cu 
ortografia maghiară.  
 Vom reproduce în continuare toponimele întâlnite în textul documentului, menţionându-le 
în ordinea apariţiei lor (chiar dacă se repetă uneori consecutiv). Acolo unde a fost cazul am făcut 
şi traducerea acestora în limba română.9 
Gyergyó Szárhegy (Lăzarea), Dittró (Ditrău), Gyergyó Dittró(Ditrău), Gyergyó Remete 

(Remetea), Görgény Libánflava (Ibăneşti), Görgény Hodák (Hodac), Mesterháza (Meştera), 
Stézia, Diálu Lát havas (muntele Dealul Lat), Vajvodiásza folyó (Râul Voivodeasa), Gyergyó 
Szárhegy (Lăzarea), Ditró (Ditrău), La Kráts, (La Craci), Vojvodiásza folyó (Râul Voivodeasa), 
Tolvajok patak (Pârâul hoţilor), Vojvodiásza folyó (Râul Voivodeasa), Kelemen havas (Munţii 
Călimani), Vojvodiásza folyó (Râul Voivodeasa), Movile Drákului (Movila Dracului), 
Vojvodiásza folyó (Râul Voivodeasa), Toplicsora folyó (Râul Toplicioara), Vajvodiásza folyó 
(Râul Voivodeasa), Ditrói Fülöp Ferencz és Simon János füresz malom (gaterul lui Fúlöp 
Ferencz şi Simon János din Ditrău), Vajvodiásza viz (Apa Voivodeasa), Hordugás víz (Apa 
Hordugaciului=Hurdugaciului), Hordugás víz(Apa Hordugaciului=Hurdugaciului), Vajvodiásza 
víz(Apa Voivodeasa), Szárhegyi OláTamás, (Ola Toma din Lőzarea), Vajvodiásza folyó (Râul 
Voivodeasa),   Lomás, Vajvodiásza folyó (Râul Voivodeasa), Vajvodiásza víz (Apa Voivodeasa), 
Optsina oldal (Latura Obcina), Optsina hegy (Dealul Obcina), Peren/peron (?) Kresteturilor 
(Crestăturilor), Optsina, (Obcina) Optsina, Optsina, Lá Zepodia Diavolului, (La Zepodea 

                                                
9 Mulţumesc fostei mele colege de la Arhivele Naţionale Mureş, doamnei  Dr. Milandolina Beatrice Dobozi pentru 
nepreţuitul ajutor acordat la descifrarea şi transcrierea acestora. LB 
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diavolului) Száraz patak (Pârâul Uscat, Pârâul Sec), Száraz patak (Pârâul Uscat, Pârâul Sec), 
Zepodea Hordugásului, Hordugás folyó(Râul Hordugaş=Hurdugaci), Hordugás víz (apa 
Hordugaşului), Hordugás folyó (Râul Hordugaş), Gyergyó Szárhegyi kults, (Cheia Lăzarei), 
Hordugás folyó (Râul Hordugaş=Hurdugaci), Hordugás (délkeletirészén=în partea de sud-est), 
Zepodea Hordugásului, Lá Obresia Hordugesitzi,(La Obârşia Hordugheşi), Szárhegyi (kults) 
(Cheia Lăzarei),  lá capu Opcsini, (la capul Obcinii),  lá Csuhe (la Ciuhe), Opcsina, Lá Páltyin 
Bortosz, (la paltinul Borţos). Preluka Páltyinului, (Preluca Paltinului), Lá Páltyin, (la Paltin), Lá 
Preluka Arinyisului, (La Preluca Arinişului), Lá Csunze, (probabil la Ciuhe), Opcsina hegye 
(Dealul Obcinii), Fetecsunge, Fetecsunga, Fatacsunga, (probabil Fata Ciungă!) Bélbori csapás, 
Szék pataka (Pârâul Secului), Bélbori csapás, Szék pataki mező (Câmpul Pârâului Secu), 
Gyergyó Szárhegy(Lăzarea), Ditró (Ditrău), Ditró határ (hotarul Ditrăului), Plájon (Pe Plai), 
Kuptyor(Cuptor), Oroszbük (nevű legelő) (Păşunea numită Oroszbük), Pitsoru Csiskului csel 
Batrin (Piciorul Ciscului cel Bătrân), Picsoru Csiszkului hel Batrin (Piciorul Ciscului cel Bătrân), 
Picsoru Csiszkului hel Batrin (Piciorul Ciscului cel Bătrân), Csisk (láb) (Piciorul Ciucului), 
Csiskhegye (Dealul Ciucului), Csisk (láb) (Piciorul Ciucului), Csisk (láb), Csisk (láb), Csisk 
(láb), Csisk (láb), Csisk (láb), Csisk (láb), Gálotzás pataka (Pârâul Gălăuţaşului), Maros (Mureş), 
Gyergyó Ditró Ditrău), Gyergyó Remete (Remetea), Maros folyó(Râul Mureş), Maros (Mureş), 
Batrina (Bătrâna), Másza Ursului (Masa Ursului), Batrina, Batrina tető (Vârful Bătrâna), Batrina 
(sark=colţ)), Gyergyóremete Remetea), Görgény Libánfalva (Ibăneşti), Batrina tető (Vârful 
Bătrâna), Görgény Libánfalva (határ) (Hotarul Ibăneştiului), Görgény Hodák (Hodac), 
Bunyászsa (Buneasa), Bunyásza, Bunyásza (szélin=pe partea), Görgény Hodák (határ) (Hotarul 
Hodacului), Mesterhát, Fancsal, Fancsal, Fancsal (délirészén), (pe partea de sud), Isztina hely 
(locul Istina), Opcsina (Obcina), Pagina, Göde folyó Râul Gudea), Página, Kis Zepodia (Zăpodea 
cea Mică), Nagy Zepodia (Zăpodea cea Mare), Gődevíz (Apa Gudea), Gődefolyó (Râul Gudea), 
Gődevíz (Apa Gudea), Gődevíz (Apa Gudea), Diálu Gligi(Dealul Gligii, a lui Gliga), Gőde, 
Diálu Gligi, Gőde (Gudea), Zepodia, Szászok vágásapatak, (pârâul saşilor) Maros, Marosfolyó, 
(râul Mureş), Nyér, Nyirmező (tető) (câmpul Nyirmező), Nyirmező, Nyirmező Poján(ába), 
Optsina, Butyka pláj (Plaiul Butyka), Drigláb/Driglába (Piciorul Drig), Csiká plája, Pláj(án),(pe 
Plaiul Csic). Pe Vurvu Lomásului (pe vârful Lomaşului), Csucshegy (Dealul Ciuci), Kelemen 
havas (Munţii Călimani), Mesterháza,(Mrştera), SzentIványi határ (hotarzkl Sântioanei), 
Csetrisika hely (locul Pietricica), Gye ketre Csetrisike (De către Pietricica), Szent Iványi határ 
(hotarul Sântioasnri), Monor, Vajvodiásza, Vojvodiásza folyó (râul Voivodeasa), Monori határ 
(hotarul Monorului), Stézia havas (Muntele Stezia), Toplicza, Toplicza, O.(Olah) Toplicza, 
Gyergyó Dittró (Ditrău), Gyergyó Dittró, Szárhegy (Lăzarea), Görgény Libánfalva (Ibăneşti), 
Görgény Hodák(Hodac), Gyergyó Remete(Remetea), Gligoráskert (Grădina lui Gligoraş),  
Maros mart,( Mureş mort). 

* 
 

We have chosen the title Toplita in 1853 for our article as it presents the Description of 
the Border of Toplita, drawn up in 1853 and found in a collection of particular value in what 
concerns the history of the towns and villages on the Upper Mures Valley, namely the „Land 
Registry Collection” of 1851 – 1949, containing over 5,000 archival units (files, registries, fly 
sheets), kept at the National Archives of Tîrgu Mureş. 

Within the Collection we have found the description of the border of Toplita written in 
Hungarian, on June 18, 1853 by  Kádár Jozsef- supervisor, Kádár Jakab – assignee of the owners 
which had until then been exempt of land tax, as well as by the „commitee people” (in the text: 
választmányi tagok) Puyi Ignátz, Trutzia Togyer, Moldovan Kosztantin, Vulkan Dumitru, Natya 
Andre, Wuga  Silimon. The seal of  Topliţa is placed next to the signatures, in red wax, but is, 
unfortunately, illegible. It is noteworthy that all the „committee people” were Romanians.  

The document is also signed by the representatives of the neighbouring villages, as of 
1853. These were: Ditrău(HR), Remetea(HR), Ibăneşti(MŞ), Hodac(MŞ), Meştera(MŞ), 
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Monor(BN) and Sîntioana(BN). It also bears the signatures of the representatives of the Claimed 
Mountains, as well as those of the shared mountains of Lăzarea şi Ditrău. 

It is also worth mentioning that the representatives of the Romanian villages used the 
Romanian language, and that next to the signatures of the „committee people” the seals of their 
respective villages were placed. The seals’ captions are written in Romanian and include the year 
the seal matrix was produced.  

Within the article, we have quoted the Romanian toponyms in the text of the border 
description, transcribed with their Hungarian spelling. 
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RECVIRAREA CLOPOTELOR TRANSILVANE ÎN PRIMUL RĂZBOI 
MONDIAL 

                                                                          Dr. Elena Chiaburu - Iaşi 
 
 Între numeroasele distrugeri din timpul primului război mondial în Transilvania s-a 
numărat și cea a clopotelor, pe care autoritățile austro-ungare le-au rechiziționat sistematic din 
bisericile satelor și orașelor, pentru a le topi şi transforma în tunuri.  

Tema propusă este mai puțin cercetată și face parte dintr-un subiect doar relativ cunoscut 
el însuși. Deși indispensabile desfășurării serviciului religios, clopotele – cu tehnica de turnare și 
meșterii clopotari sunt încă puțin studiate de istoricii români. Cel mai amplu studiu consacrat 
clopotelor şi meşterilor clopotari din Ţările Române pînă la mijlocul secolului XIX îi aparţine lui 
Constantin A. Stoide, a fost publicat în două părţi în revista „Glasul Bisericii” din anul 19711, 
reeditat în anul 2015 şi completat cu încă o parte rămasă în manuscris, de Ioan Caproşu2. În 
ultimii ani au mai apărut scurte lucrări privitoare la istoria și tipologia clopotului3, la semnificația 
acestuia în viața Bisericii4 și la funcția socială avută în comunitățile din Transilvania5. Noi înșine 
am alcătuit cîteva studii privitoare la clopotele şi clopotarii din Țara Moldovei pînă la 1859, 
publicate în reviste românești de ambele părți ale Prutului6, unde poate fi găsită bibliografia 
actualizată asupra subiectului.  
 În cele ce urmează vom prezenta rechiziția clopotelor transilvănene în timpul primului 
război mondial, pe baza cercetării documentelor de arhivă, a presei românești din anii 1916 – 
1918, precum și a unor lucrări de istorie a bisericii care vor fi indicate la locul potrivit.   
Așa cum se știe, rechiziția reprezintă o măsură excepțională prin care un organ al administrației 
de stat obligă cetățenii să cedeze temporar anumite bunuri contra unei plăți pentru nevoile 
armatei sau ale statului7. Termenul folosit în Transilvania epocii la care ne referim, era recvirare, 
în vreme ce în Muntenia se vorbea de confiscare.  
 Încă din al doilea an de război, Imperiul Austro-Ungar a resimțit lipsa de materii prime 
necesare fabricării armamentului și muniției. Din acest motiv, statul a dispus ridicarea de la 
populație a obiectelor de cupru, bronz, alamă și plumb. Rechiziția a fost organizată prin 
Ministerul de Război, Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice, împreună cu autoritățile 
ecleziastice, care difuzau ordinele în teritoriu. Mai întîi, bisericile au fost obligate să participe la 
colectarea metalelor pentru armată: „sunt de importanță mai ales obiecte găsite din aramă 
galbenă și roșie, din cositor, din plumb ori din amalgamele acestora, ori din frînturi ori cît de 
mărunte ale metalelor acestora, patroane folosite”8. Materiile prime adunate în prima etapă 
dovedindu-se insuficiente, s-a cerut inventarierea generală a clopotelor. Operațiunea a fost 
impusă parohiilor în luna august 1915 pînă la 10 septembrie 1915, iar nerespectarea termenului 
era pedepsită prin amendarea comunităților cu pînă la 100 de coroane. Inventarul făcut pe 

                                                
1 Constantin A. Stoide, Despre clopote şi clopotari în Ţările Române (sec. XIV–XIX), în „Glasul Bisericii”, anul 
XXX (1971), nr. 7 - 8, p. 706 - 728 și nr. 9 - 10, p. 888 - 912. 
2 Iași, Casa Editorială Demiurg, 2015. 
3 A. Ciocan, M. Bordei, S. Balint, Clopote, istorie și tipologie, Galați, Editura Academica, 2004. 
4 Glasul Domnului: semnificația clopotului în viața Bisericii, București, Editura Cuvîntul Vieții, 2008, 44 p.  
5 Elena Crinela Holom, Sunet și sensibilități colective: funcția socială a clopotelor îm comunitățile din Transilvania 
(sec. XIX-XX), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2006; Alexandru Bucur, Clopotul. Obiect de cult, artă şi 
avertizare, în vol. Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc: culegere de studii, ed. Sultana Avram, Sibiu, Editura 
Techno Media, 2014, p. 171 – 201. 
6 Elena Chiaburu, Despre clopotele şi clopotarii din Ţara Moldovei (până la 1859), în „Tyragetia”, serie nouă, vol. 
IX [XXIV], nr. 2, Chişinău, 2015, p. 29 - 51; Idem, Clopotele Iașilor pînă la 1859, în „Dacia Literară”, Nr. 2 (137), 
Vara, 2015, p. 136 – 143; Idem, Despre clopotele și clopotarii din zona Bacăului – până la 1859, în „Carpica”, vol. 
XLIII, 2014, p. 21 – 50.  
7 *** Micul dicționar academic, vol. IV: Literele Pr – Z, București, Editura Univers Enciclopedic, 2003, p. 182, sub 
voce. 
8 Elena Crinela Holom, Sunet și sensibilități colective, p. 80. 
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teritoriul vicariatului greco-catolic al Hațegului, de pildă, menționa 48 de clopote în cele 26 de 
parohii și filii, cu greutăți cuprinse între 12 și 450 kg 9. 
 Inventarul trebuia să conțină următoarele rubrici: „1. Numele comunei politice; 2. 
Numărul locuitorilor; 3. Numărul sufletelor comunei bisericești; 4. Numărul bisericilor sau al 
capelelor; 5. Numărul clopotelor din acestea, și la clopotele mai vechi timpul cînd au fost acele 
turnate; 6. Greutatea aproximativă a clopotelor în Kg; 7. Gradul de amalgamizațiune a metalelor 
din cari s-a turnat clopotul, întrucît adică gradul acela ar fi cunoscut; 8. Dacă vreo biserică are 
mai multe clopote, să se noteze care clopot dorește mai cu deadinsul <...> ca să rămînă bisericii?; 
9. Valoarea artistică dacă cumva ar avea, a singuraticilor clopote, precum și împrejurările care 
dovedesc această valoare și alte notițeˮ10. 
 Rechiziţia propriu-zisă a clopotelor de la biserici s-a dispus prin Ordinul Ministerului de 
Război nr. 8506/1916. Demontarea și preluarea lor se făcea de Comandamentul militar, cu 
ofițeri, ingineri sau alți funcționari locali, împreună cu parohul. În principiu, erau exceptate 
clopotele mai vechi de anul 1700, precum și cele valoroase din punct de vedere artistic, dar nici o 
parohie nu putea păstra mai mult de un clopot: pe cel mai mic. S-a fixat și un preț pentru 
despăgubire, de 4 coroane pe kg, ceea ce reprezenta o sumă modică, desigur11.  
 La recvirare trebuia întocmit un Protocol conținînd rubrici preluate din Inventarul 
menționat: Numele localității și denumirea bisericii; Numărul și greutatea clopotelor predate; 
Prețul de despăgubire obținut din 4 coroane ori Kg; Numele Comandamentului militar în 
jurisdicția căruia se afla biserica, pentru a se ști cine urma să achite prețul clopotului confiscat12.  
Deși se hotărîse că „recvirarea clopotelor pentru scopurile armatei va începe de la 28 iulie 
1916ˮ13, documentele de arhivă atestă că în realitate a început mai devreme. Prezentăm în Anexă 
Protocolul încheiat atunci cînd s-au luat clopotele bisericii greco-catolice din Bistrița, la 5 iulie 
1916. Au fost rechiziționate două clopote în greutate totală de 111 kg, în prezența preotului 
Dioniziu Popovici, care a notat că: „scoborîrea din turnul bisericii gr(eco) – cat(olice) din Bistriță 
a clopotelor preluate s-a 'nfăptuit în cea mai bună ordine, fără de a se ivi lipsa vreunei 
reparațiuni. Clopotele, pînă la transportare, s-au așezat în altarul bisericei. Cu privire la cîntărire, 
eram de acord să se îndeplinească prin d(omnu)l comandant al comisiunei exprese pentru 
preluareˮ14. 
 De multe ori, preoții români s-au opus rechiziției înaintînd numeroase petiții pentru 
salvarea clopotelor. Știm că preotul districtului Sarvadului (Sălaj) solicita „scutirea de la 
recvirare a unui clopot vechiuˮ; Mihail Demeter preot în Cămărzana (Satu Mare) „cere să fie 
scutit un clopot de recvirareˮ; Simion Petrica protopopul Vadului (Cluj) „propune clopote pentru 
scutireˮ. Clopotul bisericii din filia Bîrlea (Cluj) „nu are nimic de remarcat, ci din punct de 
vedere al religiozității ar fi foarte folositor să se lase și pe viitor în folosul bisericeiˮ15. Și pe 
teritoriul Episcopiei greco-catolice de Cluj-Gherla s-au făcut multe cereri pentru păstrarea 
clopotelor în 1916. Preotul Pamfil Grapini din Rodna Nouă „cere intervenție la Ministerul de 
Interne să se lase clopotul cel m(ai) mareˮ; Alexandru Gheție, vicarul Silvaniei, susține „rugarea 
comunității bis(ericii) din Sig ca să nu se recvireze clopotele pe seama armateiˮ , la fel ca și 
preoții din Aros și Zădăreni. În toate cazurile răspunsul a fost negativ: „nu se pot face pasii 
ceruțiˮ16.     

                                                
9 Ibidem, p. 81 - 82. 
10 Ibidem, p. 82 - 83. 
11 Foaia Poporului, Organ de presă al Partidului Naţional Român, (nr.46), 26 iunie - 9 iulie 1916; Elena Crinela 
Holom, Sunet și sensibilități colective, p. 83. 
12 Recvirarea clopotelor pentru armată, în „Biserica și școala”, anul XL, 3 / 16 iulie 1916, p. 198. Elena Crinela 
Holom, op. cit., p. 84 dă greșit luna: iunie în loc de iulie.   
13 Foaia Poporului, (nr.46), 26 iunie - 9 iulie 1916. 
14 Protocol de rechiziție a clopotelor din Bistrița (document comunicat de dl. Arcadie Bodale, ca aflîndu-se la 
Serviciul Județean al Arhivelor Bistrița, dar fără a furniza și cota sub care se păstrează). 
15 Elena Crinela Holom, Sunet și sensibilități colective, p. 87. 
16 Ibidem, p. 85. 



 
 

105 

 Plîngerile erau atît de numeroase încît episcopii Aradului și al Caransebeșului au fost 
avertizați de Ministrul de Culte ungur să-și potolească preoții din teritoriu și să se abțină de la 
reclamații, deoarece nu pot avea nici un rezultat, clopotele fiind foarte importante în economia 
industriei de război și să le recomanda ca în lipsa lor să folosească toaca17. 
 În primăvara anului 1917, după prima rechiziție a avut loc o încă inventariere a clopotelor 
rămase: „domnul Ministru de Culte și Instrucțiune Publică, cu înaltul Ordin de la 23 aprilie 
a(nul) c(urent) nr. 5277 Prez(ent), a dispus o nouă conscriere a clopotelor cari au rămas 
nerecvirate și se află în turnul bisericilorˮ. Se cerea inventarierea separată a clopotelor vărsate 
înainte de anul 1700 de cele de după acel an, astfel încît „clopotele vechi, dinainte de 1700 să se 
conserve și mai pe departe pe seama bisericilor, iar din cele de la 1700 încoace să se conserve 
numai acelea cari au o valoare artistică, poartă inscripții remarcabile din punct de vedere istoric 
sau au o ornamentică specială, care merită să fie păstrate pe seama posteritățiiˮ18. Cunoaștem un 
asemenea inventar al clopotelor dinainte de anul 1700 pentru parohia Lăpușul românesc, dar este 
în limba maghiară și nu l-am putut citi. Pentru clopotele de după anul 1700, avem inventarele din 
protopopia Vad-Maramureș, alcătuite în limba română. În cazul parohiilor Săcel, Săliștea 
Inferioară, Săliștea Superioară, Dragomirești și Cuhea, administratorul Protopopiei cerea 
păstrarea clopotelor din cauză că numărul credincioșilor era mare și parohia foarte răsfirată. În 
Ieud, la biserica din șes clopotul trebuia „să se lase, fiind răslețită parohiaˮ, dar la biserica din 
Deal clopotul se putea lua. La Bociocel, din cele trei clopote „se pot lua 2, unul să rămînăˮ19. În 
anul 1917, din Protopopiatul Ortodox Dej au fost ridicate 36 de clopote, cu o greutate de 1850 
kg, prețuite la 7400 de coroane. Iată lista satelor, a clopotelor rechiziționate și a banilor ce ar fi 
trebuit primiți drept despăgubire: Baba = un clopot de 10 kg / de plătit 40 coroane; Cheuchiș = 
un clopot de 18 kg / de plătit 72 coroane; Chiuești = trei clopote avînd în total 88 de kg / de plătit 
352 coroane; Ciceu-Corabie = un clopot de 27 kg / de plătit 108 coroane; Ciceu–Giurgești = 
două clopote avînd în total 85 de kg / de plătit 340 coroane; Ciceu–Hășmaș = un clopot de 30 kg 
/ de plătit 120 coroane; Ciceu–Poieni = un clopot de 11 kg / de plătit 44 coroane; Ciubanca cu 
filia Ciubăncuța = un clopot de 29 kg / de plătit 116 coroane; Coruieni = două clopote, avînd în 
total 121 de kg / de plătit 484 coroane; Curtuiuș = un clopot de 21 kg / de plătit 84 coroane; Dej 
= trei clopote avînd în total 975 kg / de plătit 3900 coroane; Diviciorii Mari = nu s-a 
rechiziționat; Diug = se menționează un clopot de 16 kg ce ar fi trebuit restituit (?); Dobricel = 
un clopot de 15 kg / de plătit 60 coroane; Esc (?) = două clopote avînd în total 21 kg / de plătit 84 
coroane; Gîlgău = un clopot de 47 kg / de plătit 188 coroane; Gîrbou = două clopote avînd în 
total 18 kg / de plătit 72 coroane; Gherla = nu s-a rechiziționat; Goștila = un clopot de 8 kg / de 
plătit 32 coroane; Măgoaja = un clopot de 40 kg / de plătit 160 coroane; Muncel cu filia Fălcușa 
= un clopot de 25 kg / de plătit 100 coroane; Negrilești = un clopot de 29 kg / de plătit 116 
coroane; Olpret = patru clopote avînd în total 106 kg / de plătit 424 coroane; Osoiu = un clopot 
de 11 kg / de plătit 44 coroane; Poiana Bleuchi = un clopot de 17 kg / de plătit 68 coroane; 
Săcătura = nu s-a rechiziționat; Săcel = nu s-a rechiziționat; Selișca cu filia Cîțcău = un clopot de 
40 kg / de plătit 160 coroane, plus încă două avînd împreună 58 kg, pentru care ar fi trebuit 
plătite 232 coroane. Sumele ar fi trebuit depuse într-un depozit bancar special creat pentru 
procurarea de clopote noi după război. Din Episcopia Greco-Catolică de Cluj – Gherla, în luna 
martie 1917 au fost rechiziționate clopotele bisericilor din Cluj-Mănășturel, Sighiol (două), Apșa 
de Jos, Băbeni, Mesteacăn, Lemniu, Toplița, Petrova, Leordina, Vișeul de Jos, Vișeul de Sus și 
Moisei20.  
 La cea de a doua recvirare s-a confiscat chiar și unicul clopot existent la o biserică, dacă 
era mai mare de 20 de kg21. Oficiul protopopesc al tractului Lujerdului menționa că în satul 
                                                
17 Comunicat oficios, în „Biserica și școala”, anul XLI (1917), nr. 45, 18 noiembrie 1917, p. 364; Notă oficială, în 
„Foaia diecezană”, Caransebeș, anul XXXIII, 4 / 17 februarie 1917, nr. 6, p. 3. 
18 Elena Crinela Holom, Sunet și sensibilități colective, p. 85. 
19 Ibidem, p. 85 - 86. 
20 Elena Crinela Holom, Sunet și sensibilități colective, p. 86 și 89 - 90. 
21 „Unirea”, Foaie bisericească politică, Blaj, Anul XXVII, joi, 10 Mai 1917,  nr. 24, p. 4. 
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Pîglișa, „al doilea clopot – cel mic, e inscripția în l(imba) latina «anno 1794», după chizuiala 
cîntărește 40 ch(inta)l(e) – dacă și acesta se va requira, D(umne)zeu ajute” 22.  
 Presa vremii relatează că rechiziția s-a făcut de cele mai multe ori abuziv, fără documente 
de preluare și fără despăgubiri. Măsura s-a aplicat tuturor cultelor religioase, dar se pare că 
bisericile comunităților românești, ortodoxe și greco-catolice, au fost supuse mai multor abuzuri 
decît ale celor protestante, cărora li s-a permis să păstreze două–trei clopote23. Episcopul Ioan al 
Aradului spunea în 24 octombrie / 6 noiembrie 1921, cu prilejul sfințirii clopotelor achiziționate 
pentru a le înlocui pe cele rechiziționate în război, că „nu numai cei de acum, ci și cei ce vor 
urma după noi <...> trebuie să aibă în vedere lacrămile și suspinele ce ni-a cauzat armata austro-
ungară nu numai prin nedreptatea strigătoare la ceriu de a ne lipsi fără cruțare turnurile 
bisericilor noastre <...> de podoabele lor naturali, ci și prin procedura parțială a organelor ei, 
procedură dovedită prin faptul de notorietate publică, că pe când în turnurile bisericilor altor 
confesiuni din localitate a lăsat clopote mai multe și încă din celea de greutate mai mare, de la 
catedrala noastră a recvirat patru clopote în greutate de 4411 kg și ne-a lăsat numai unul în 
greutate de 300 kg, adică cel dăruit în 1764 de episcopul locului Sinezie Jivanovici, și și acesta 
numai sub cuvânt de însemnătate istorică, pe când sub acest titlu putea să lase neatinse și cele 
recvirate, având fiecare dintre ele tot asemenea inscripție de însemnătate și valoare istorică”24. 
 Multe localități s-au adresat comandamentului militar din Sibiu în anul 1917 cerînd 
achitarea cît mai rapidă a sumelor datorate în urma rechiziției clopotelor, însă un circular emis de 
Arhidieceza Ortodoxă a Transilvaniei sfătuia „comunele bisericești să fie cu răbdare, căci tocmai 
acum sunt ocupate forurile militare respective cu tranșarea acestei afaceri”. La 13 mai 1917, 
Protopopul Dejului menționa că de fapt „comunele nu din cauza prețului sunt neliniștite, ci din 
cauză că organele armatei, din motive neștiute n-au dat nici un document despre ducerea 
clopotelor”. I se răspundea că „banii fiecărei parohii sunt aici și se administre ca depozit fructifer 
cu 3% - pînă la extrădare, eventual pînă la procurarea altor clopote” 25.   
 Atașamentul spiritual al românilor față de clopotele bisericilor noastre s-a dovedit prin 
slujbe oficiate în sobor de preoți, procesiuni emoționante și lacrimi în ziua predării. Clopotele 
erau împodobite cu flori și ramuri de copac, li se făcea o ultimă slujbă după tipicul celei de 
înmormîntare, se țineau cuvîntări de adio, se compuneau poezii de jale și erau conduse de 
oamenii din parohie pînă la ieșirea din localitate sau pînă la gară, dacă era cazul transportului pe 
calea ferată.  
 Iată cîteva mărturii impresionante din presa epocii. În Săliște (jud. Sibiu), s-au luat 
clopotele vineri în 12/25 august 1916. De la trei biserici ortodoxe românești s-au luat cinci din 
cele opt clopote existente. „Soldați încredințați cu demontarea sosiseră încă de joi seara în 
comună. Atît joi seara, cît și vineri des de dimineață au mai sunat odată toate clopotele într-un 
glas atît de armonios și mișcător, încît nu va fi rămas ochiu care să nu lăcrămeze în clipa cînd a 
simțit că se desparte de aceste clopote, ca de niște vechi buni prietini. De la toate bisericile, 
clopotele au fost aduse în curtea școalei. Cele mai vechi fiind vărsate din material foarte trainic, 
deși au fost aruncate din turnurile înalte jos pe piatră, nu s-au spart, ci au rămas întregi, iar unul 
mai mare, neîncăpînd pe fereastra turnului, a fost spart în turn. Cînd întreg materialul celor 5 
clopote era așezat pe un car, înainte de a ieși din cimitir, băiatul protopresbiterului nostru, 
Semproniu T. I. Lupaș, elev în clasa a III-a elementar a declamat versuri ocazionale compuse de 
însuși părintele săuˮ26. 
 Predarea celor trei clopote din patru, de la biserica ortodoxă română din Sîn-Nicolaul 
Mare (jud. Timiș) la 28 noiembrie (stil vechi) 1916 s-a petrecut astfel: „coborîte din turn cele trei 

                                                
22 Elena Crinela Holom, op. cit., p. 86 - 87. 
23 „Biserica și școala”, Arad, Anul XLV, 24 octomvrie (6 noiemvrie) 1921,  nr. 43, p. 1; Pavel Vesa, Episcopia 
Aradului. Istorie. Cultură. Mentalități (1701 – 1918), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2006, p. 424, nota 
191. 
24 „Biserica și școala”, Arad, Anul XLV, 24 octomvrie (6 noiemvrie) 1921,  nr. 43, p. 1. 
25 Elena Crinela Holom, Sunet și sensibilități colective, p. 88 - 89. 
26 „Biserica și școala”, Arad, Anul XL, 25 septemvrie (8 octomvrie) 1916,  nr. 39, p. 1. 
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clopote, ele fură încununate și împodobite cu cununi de flori și ramuri verzi de brad – semnele 
iubirei și ale speranței - de cătră Româncele noastre miloase, cari atît de greu se puteau despărți 
de vestitoarele noastre de serbătoare, de bucurie și de întristare <...>. Actul pios al încununării și 
împodobirii clopotelor coborîte a fost însoțit în semn de despărțire de dangătul plîngător și jalnic 
al clopotului mare rămas acum părăsit în turn ca să îndeplinească de aici încolo singur și rolul 
tovarășilor săi de pînă aici. Parcă și el grăia în limba lui de aramă cătră tovarășii săi plecați: 
«Rămas bun, rămas bun!»”27. După cîteva săptămîni, au fost rechiziționate și clopotele bisericii 
din Sîn-Nicolaul Mic. Preotul Sava Traian Seculin nota pe filele unei Evanghelii tipărită la 
București în 1895: „Ziua de 29 dec. 1916 (zi de marți), a fost o zi de jale pentru locuitorii acestei 
comune bisericești, deoarece atunci ni s-au recvirat 2 clopote de la Sf(înta) biserică. Clopotele 
aduse pînă la gara din loc(alitate) cu trăsura, au fost petrecute de toți credincioșii, care mergeau 
cu capetele plecate și ochii scăldați în lacrămi”28. 
 Clopotele din Dieci (jud. Arad) au fost rechiziționate în vara anului 1917. „Se înserase 
de-a binele cînd ne sosise și nouă vestea că mîine dimineață vin să recvireze și iubitele noastre 
clopote. Îndată am făcut dispoziție să se tragă clopotele în semn de adio, glăsuind fiecare separat 
și în urmă toate împreună. Vestea recvirării a trecut ca fulgerul și, îndată s-au adunat mulțime de 
bărbați, femei și copii – cari înțelegînd toate, s-au depărtat oftînd. <...A doua zi, după slujbă> 
cuvîntarea de adio rostită de părintele nostru G. Lupșa a stors lacrimi din ochii prezenților, și 
femeile au plîns în hohot. Clopotele noastre au fost așezate în staluri (jug) de fier sistem Hönig, 
Arad, și toate patru au fost în acord g. dur. Demontarea s-a terminat la 2 ore p. m. Clopotul 
rămas singur în turn glăsuiește cu jale, poporul își descopere capetele cînd din biserică preotul, 
îmbrăcat în ornate și încunjurat de dieci, se apropie de masa așezată înaintea clopotelor. La 
priveliștea aceasta nimeni nu și-a putut stăpîni plînsul. În jurul mesei erau postați membrii 
corului societății noastre «Școala Tinerimei». <...> Sub decursul stropirei sf. clopote cu 
aghiasmă, corul intonează «Mîntuiește, Doamne, poporul Tău…»; pe urmă s-a cîntat Hora 
clopotelor (pe melodia de la Hora mortului). Clopotul glăsuiește din nou; convoiul pleacă, 
înainte un banderiu de călăreți, apoi trăsurile cu clopotele, pe cari vreo cîteva fete bune le 
încununară cu verdeață, apoi noi și publicul prezent, cari petrec clopotele pînă în marginea 
comunei, iar călăreții pînă în hotarul comunei vecine. Am făcut raportul acesta iubiților cetitori 
nu spre lauda noastră ci pentru ca să se știe cu ce sfințenie și dragoste e poporul nostru credincios 
cătră sf. clopoteˮ29, relata G. Precupaș, învățătorul satului Dieci. 
 În încheiere dăm in extenso cuvîntul de adio rostit la recvirarea clopotelor din satul 
Odvoș (jud. Arad), elocvent și emoționant pînă astăzi prin profunzimea ideilor exprimate în acele 
momente dramatice pentru poporul român din Transilvania: „ne-au murit pruncii acasă și în 
războaie ne-au murit soții și părinții, frații și surorile și Voi, Sfinte clopote, cel dintîi V-ați 
alăturat la plînsul și durerea noastră, iar noi am aflat în Voi mîngîiere. S-au războit cu noi 
puterile naturii: vînturi, furtuni, foc, grindină, trăsnete, și glasul Vostru a fost acela care a 
împrăștiat norii grei de pe sufletele noastre. Și tot așa ca buni și adevărați vestitori ai vieții 
sărmanului nostru popor românesc, ați luat parte și la bucuriile și sărbătorile noastre: cui nu-i 
trece prin urechi și prin inimă dangătul clopotelor din amurgul învierii? 96 de ani neîncetat 
glasurile Voastre au lăudat pe Dumnezeu, făcînd din noi cucernici creștini. Cînd neamul nostru și 
Biserica și-a așteptat Arhiereul, l-a așteptat cu inimă curată și cu glas de clopote. Dacă s-a 
întîmplat să întîmpinăm căpetenii în comună, ele au fost așteptate cu veselie și glas de clopote, 
căci neamul nostru nu cunoaște osane mai pompoase și mai sărbătorești decît glasurile Voastre, 
dragi și sfinte clopote; glasul Vostru e glasul Bisericii noastre creștine, iar neamul nostru e de la 
fire și mai presus de toate, neam creștinesc. 
 Ce legătură sufletească s-a legat de veacuri între neamul nostru și clopotele sale, o vedem 
și din faptul că azi, de teama că la recvirare vi se vor arunca clopotele pe fereastră, cum 

                                                
27 „Biserica și școala”, Arad, Anul XL, 18 / 31 decembrie 1916,  nr. 51, p. 372 – 373. 
28 Pavel Vesa, Episcopia Aradului, p. 424. 
29 „Biserica și școala”, Arad, Anul XLI, 8 iulie (25 iunie) 1917,  nr. 26, p. 209. 



 
 

108 

auziserăți că se face, v-ați lăsat lucrul și ați grăbit să mă rugați: «Domnule Părinte! Vorbește 
D(umnea)ta cu soldații, ca clopotele noastre să nu le arunce jos, că dacă lor li-e greu să le aducă 
jos, apoi nouă nu ni-e greu să le aducem pe umeri, căci am muri dacă am vedea că le sparg 
înaintea ochilor noștrii». Dragi și sfinte clopote! după 96 de ani, cînd mai mult avem lipsă de 
mîngîiere, la pierderea celor mai tineri, celor mai dragi și celor mai de valoare fii ai noștri, iată că 
și pe voi cade datorința cea mare: jertfa. Voi, cari ieri – alaltăieri vorbeați cu noi și ne mîngîiați, 
zaceți astăzi înaintea noastră fără glas, mute, cu cunună de moarte pe frunțile voastre. Nu mă pot 
stăpîni să nu zic: «Veniți să dăm mortului sărutarea cea mai de pe urmă»!  
 De cîte ori a fost țara în pericol, a fost și neamul nostru gata la orice jertfă pentru apărarea 
ei. Dacă ni s-a cerut ca din corpul nostru să jertfim, de acolo ne-am rupt fiii; cînd ni s-a cerut ca 
și din sufletul nostru să jertfim, de acolo ne rupem aceste sfinte clopote și le dăm. Dar avem 
credință că aceste sfinte clopote se vor întoarce, și nu singure, ci dimpreună cu viteji noștrii. Și 
atunci la ziua aceea mare a păcii, din ochii seci ai bătrînilor și mamelor văduvite de soți și copii, 
vor isvorî iarăși lacrămi, nu de durere, ci de veselie că ne-am revăzut din nou. Și ca credința 
noastră să nu dea greș, și ca să arătăm oamenilor și lui Dumnezeu că legătura sufletească între 
noi și sfintele noastre clopote nu lăsăm să scadă nici un minut, și ca să fim siguri că vom revedea 
sfintele noastre clopote, dau modesta sumă de 50 coroane ca bază la Fondul clopotelor, cari 
voiesc să se întemeieze încă de azi. Voi propune ca în fiecare Duminică și serbătoare să se poarte 
în biserică «Tasul pentru fondul clopotelor». Toate donațiile să se adune, iar cînd va veni ziua 
păcii noi să fim gata, ca fecioarele cele înțelepte din Evanghelie, să avem untdelemn în candelele 
noastre și să avem mijloacele necesare pentru readucerea clopotelor noastre. Rămas bun și să ne 
vedem iarăș, dragi și sfinte clopote!” 30.      
 Din cele prezentate, reiese cu claritate faptul că rechiziția clopotelor transilvănene în 
timpul primului război mondial a constituit o adevărată dramă pentru români. De multe ori 
preoții s-au opus încercînd să le salveze, dar fără rezultat. Operațiunea a fost organizată prin 
Ministerul de Război, Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice și autoritățile ecleziastice, care 
au difuzat ordinele în teritoriu către biserici. S-a început cu o inventariere generală, din luna 
august 1915 pînă la 10 septembrie 1915 și au urmat două etape de rechiziții, în anii 1916 și 1917, 
în care au fost ridicate sute de clopote, de multe ori fără documentele justificative necesare. 
Mărturiile păstrate de presa vremii dovedesc că ziua luării clopotelor de la bisericile românești a 
fost pe alocuri poate mai tristă decît cea a mobilizării pentru război.  
 

* 
 

Ritual tools used by the Christian Church to notify the faithful people about the religious 
services, the death of someone or other important moments, the bells are important historical 
sources because of the inscriptions and decorativeness which they bear. During wars and of 
foreign invasions, the bells were melted and transformed  into cannons, and this is why quite a 
few of our churches still have today the original bells with which they have been endowed by the 
founders in the past centuries. 
A massive destruction of bells took place during the first world war, when in Transylvania, the 
authorities of the Austro-Hungarian Empire have systematically requisitioned the bells from the 
churches and monasteries in the villages and towns. Requisition was preceded by a general  
inventory imposed to the parishes since 1915. 
If there were more bells in a church, the biggest had to be given to the authorities, and only the 
smallest one remained in use. As a principle, bells made before 1700, or bells precious from an 
artistical or historical point of view, were exempted from the requisition. No parish could keep 
more than a bell, but there have been many cases when even the only existing bell had been 
requisitioned, its place in the religious service being fulfilled only by the toaca. 

                                                
30 „Biserica și școala”, Arad, Anul XLI, 4 / 17 februarie 1917,  nr. 6, p. 54. 
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 The bells had to be weighed and paid a price of 4 Crowns per kg, but requisitions were 
abusive in most cases, without records and without compensation. Orthodox churches and Greek 
Catholic churches were the victims of many abuses which was not the case of the protestant 
churches, which were allowed to keep two to three bells. The Romanian priests protested against 
requisitions asking the authorities to keep the bells, but without any result. The spiritual 
attachment of the people towards the Romanian church bells was proved by organizing special 
religious services and processions when requisitions took place. This article is based on research 
in the archives and on Romanian publications from 1916 - 1918. 
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LOCUL ŞI ROLUL REGINEI MARIA ÎN PREGĂTIREA INTRĂRII 
ROMÂNIEI ÎN RĂZBOIUL DE ÎNTREGIRE 

                                                                   Prof. univ. dr. Ion Giurcă - Bucureşti 
 

Marcarea centenarului intrării României în Războiul de Întregire(1916-1920), readuce în 
atenție momente, evenimente și personalități care au avut un loc și rol important sau funest în 
pregătirea și desfășurarea acestuia. Abordarea problematicii este complexă și dificilă în condițiile 
multitudinii informațiilor, izvoare istorice interne și externe, obiective și subiective, abordărilor 
excesiv favorabile sau critice în legătură cu pozițiile adoptate în cei doi ani de neutralitate și 
patru ani de război. 

Perioada neutralității, septembrie 1914-august 1916, este una interesantă sub aspectul 
prezentării și analizei acțiunii politice și militare specifice acestei atitudini, care impunea o 
anumită conduită în raporturile internaționale, cât și o artă în mascarea demersurilor pentru 
pregătirea intrării în război alături de statele Antantei. Este perioada în care familia regală, regele 
Carol I, apoi Ferninand I, reginele Elisabeta și Maria, personalități politice aflate la guvernare, 
într-o opoziție radicală sau moderată, favorabilă în anumite limite executivului condus de către 
I.I.C. Brătianu, s-au manifestat în mod diferit, dar pe care nu-i putem împărți în iubitori și 
trădători de neam și țară. Cei situați în tabere opuse în privința căii de urmat în contextul 
declanșării Primului Război Mondial, implicați sau nu politic, cu responsabilități sau nu în 
treburile țării, doreau binele patriei, doar că unii îl vedeau alături de Antanta, alții de Puterile 
Centrale. 

Între cei implicați în viața politică a țării, care a încercat și reușit să dea un curs al 
acțiunilor în direcția dorită, regina Maria a avut un loc și rol încontestabil, pe care memorialistica 
vremii o reflectă suficient de bine, chiar dacă unele aspecte sunt contradictorii, ironice sau 
interpretate în mod tendențios. 

Activitatea reginei Maria între cele două Consilii de Coroană, iulie 1914 și august 1916, a 
fost marcată de un eveniment decisiv pentru Casa regală a României și abordarea politică a 
problemei poziției României față de războiul în curs de desfășurare-moartea regelui Carol I, care 
,,a consternat pe germanofili, dar a ridicat o piatră de pe pieptul antantofililor, care știau ce 
adversar ireductibil aveau în defunctul suveran.”.  

Adept hotărât al intrării României în război de partea Puterilor Centrale, bătrânul suveran 
a fost vizibil afectat de eșecul suferit la 21 iulie /3 august 1914, care, conform celor scrise de 
către Constantin Argetoianu ,,a dat lovitura de grație regelui întemeitor, care în treacăt fie zis, 
n-a întemeiat nimic, căci găsise în floare între Dunăre, Prut și Carpați..” , dar Principesa Maria, 
cu siguranță, a primit cu bucurie hotărârea de la Siania, deși  aceasta i-a creat o situație de 
disconfort în relațiile cu regele, chiar cu regina Elisabeta. Așa cum scrie în ,,Povestea vieții 
mele”, ,,..unchiul și cu mine, după ce ne trebuise atâția ani ca să devenim prieteni, ne găsirăm 
chiar de la început din instinct și în chip de neînlăturat în două tabere opuse.”  

Cu o surprinzătoare evaluare a stării psihologice a a oamenilor în situații de criză și 
război, regina Maria scria peste ani că ,,sentimental de naționalitate se deșteaptă neînfrânt în 
orice bărbat și în orice femeie; e absolut cu neptință să rămână cineva măcar pe jumătate 
neutru.” 

Oricât s-au străduit, până la moartea regelui Carol I, în mod inevitabil, între principesa 
Maria, Carol I și regina Elisabeta au existat deosebiri de vederi în privința situației României în 
raport cu evoluția evenimentelor în Europa, exprimate fără înflăcărare sau cuvinte dușmănoase, 
dar suficient de clar pentru a se evidenția deosebirile. Apropierea de familia țarului Nicolae al II-
lea, mai mult decât față de rudele din Germania, iar după propria-i mărturisire ,,chiar sângele ce-
mi curgea în vine era o garanție că inima îmi bătea împreună cu a României”, o făceau pe 
matura principesă să considere că drumul țării era alături de Antanta și că cea mai mare parte a 
populației dorea această orientare. Principele Ferdinand, caracterizat bine ca fiind ,,cel mai 
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credincios urmaș al unchiului său, cel mai răbdător și cel mai ascultător moștenitor al lui”, 
împărtășea aceeași părere cu regele Carol I în privința atitudinii de urmat de către România în 
legătură cu implicarea în război, dar nu a exprimat-o nici în Consiliul de Coroană, nici mai târziu 
în raporturile cu oamenii politici, chiar față de soția sa, care nu știa ce se discuta între unchi și 
neopt, ceea ce-i crea stări de neliniște, mai ales din perspectiva unei abdicări a regelui Carol I, 
ceea ce ar fi atras consecințe nefaste și dureroase pentru cea care își dorea să devină regină.  

În vara anului 1914 principesa Maria se considera necesară țării de a cărei soartă se 
legase  atât de mult, considera că poporul avea încredere în menirea sa, convingere pe care i-a 
întărit-o cuvintele ministrul liberal Emil Costinescu, ,,un Moș Crăciun de toată frumusețea”, așa 
cum îl caracteriza mai târziu suverana, care îi cerea, probabil la îndemnul lui I.I.C. Brătianu: 
,,Chiar dacă prințul, soțul alteței voastre găsește de cuvință să urmeze pe unchiul său în exilul 
impus de el însuși, făgăduiește-ne că vei rămâne la noi împreună cu fiul alteței voastre Carol, și 
dacă se poate cu toți copiii, pentru a duce mai departe opera începută de bătrânul rege. Nu e cu 
putință și nici drept să ne părăsești în ceasul de grea cumpănă când știm din toată inima că esti 
alături de noi.”  

De altfel, această atitudine era și voința principesei care, conform celor scrise de către 
I.G. Duca, se exprimase hotărât: ,,N-am venit în România ca după 20 de ani să renunț la 
Coroana României. Nu mi-am sacrificat tinerețele și nu m-am ostenit să dau țării acesteia 
moștenitori de coroană, ca să-i văd acum rătăcind prin lume ca principi germani în exil. Eu de 
țara asta nu mă despart! Înțeleg aspirațiile ei și le îmbrățișez. De alminteri unde să merg? Eu 
germană nu sunt, la drepturile mele de principesă engleză m-ați silit să renunț când m-am 
măritat, altă patrie nu am. Dacă principele Ferdinand renunță la Coroană și pleacă în 
Germania după unchiul său, eu divorțez și stau aici.” 

Așadar, primul ministru, în deplin acord cu gândirea principesei Maria, se gândise la o 
variantă de rezolvare a unei eventuale crize dinastice, în care prințul Carol să devină 
moștenitorul tronului, ceea ce i-ar fi conferit Mariei un anumit rol, de regină mamă, până la 
majoratul fiului său, cu siguranță o variantă de acceptat dar nedorită.  Așa numita criză dinastică 
din vara și toamna anului 1914 a luat sfârșit odată cu  moartea regelui Carol I, mai puțin regretată 
decât exprimările din presa vremii, lucrările din epocă, mai târzii sau chiar cele din prezent, 
evenimentul a schimbat radical date le problemei în privința locului și rolului Casei regale, în 
special a tinerei regine, avea doar 39 de ani, în ceea ce privește implicarea în probleme de stat, 
mai ales în condițiile în care conștientiza că poate și trebuie să facă ceva pentru țara sa de 
adopție, dar și pentru cea în care se născuse. 

Din momentul încoronării pentru noua familie regală ,,se deschidea o pagină nouă, plină 
de temeri, solemnă, bogată în neștiute desfășurări, grea de îngrijorări neghicite”, pe care regina 
Maria a știut să o gestioneze cât mai bine în interesul său, al țării și, indirect, al Angliei și Rusiei. 
Legătura între regină și aleșii poporului s-a realizat pe deplin cu ocazia depunerii jurământului în 
ședința comună a Camerei deputaților și Senatului, când într-un gest teatral sau poate bine 
calculat pentru efectul psihologic, și-a ridicat voalul de doliu, arătându-și frumusețea, măreția și 
mândria, receptată așa cum se aștepta de către participanții la solemnitate, indiferent de poziția în 
care se aflau. 

Din momentul urcării pe tronul țării a regelui Ferdinand I, implicarea reginei Maria în 
problema fundamentală a țării, atitudinea față de războiul în curs de desfășurare și angajarea 
alături de statele Antantei, au fost preocupări constante, care s-au materializat în cele din urmă 
așa cum și-a dorit, colaborând în acest sens cu Ernest Ballif, aghiotantul său, Barbu Știrbei și  
I.I.C. Brătianu, cu unii membri ai opoziției, dar și cu reprezentanți ai statelor din taberele opuse, 
cu misiuni diplomatice la București. Informată în anumite limite față de problemele interne și 
externe care interesau România, a fost rugată, sfătuită, să acționeze în direcția satisfacerii 
nevoilor cu care țara se confrunta în relațiile internationale. A făcut-o cu pasiune, interes, dăruire 
totală, uneori cu măiestrie, reușind să înmoaie inimi, să le întărească pe altele, a fost discretă, 
făcând parte din cercul restrâns al celor care cunoșteau problemele care trebuiau rezolvate, 
modul de soluționare și unele decizii cu caracter de provizorat sau definitiv în privința pașilor de 
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urmat pentru întrarea în război în acord cu scopul politic urmărit, realizarea unității naționale 
prin alipirea la România a teritoriilor din Austro-Ungaria locuite de români. 

După instalarea lui Ferdinand pe tronul României, principala preocupare a reginei Maria 
era de a crea în Casa regală un cadru favorabil determinării suveranului la un răspuns favorabil 
voinței majorității celor care aveau un cuvânt de spus în politica românească, în condițiile în care 
acesta nutrea puternice sentimente pro germane, dar, totuși, nu avea forța de a se opune a 
unchiului său, era mai maleabil și chiar mai ușor de influențat. Prin urmare, tânăra regină, fără 
intenția hotărâtă de a domina Casa regală și politica românească, s-a implicat elegant, discret, 
uneori fățiș, în mersul lucrurilor în direcția pe care o considera a fi bună pentru țară. Cunoscând 
unele slăbiciuni ale regelui, fiind conștientă de lupta internă care se dădea în sufletul soțului său, 
între datoria de suveran și cea a originii sale germane, martoră a faptului că ,,era totuși 
necontenit împins într-o parte sau în alta de către țările ce se războiau, și pe rând amenințat și 
ademenit”, regina Maria era convinsă că starea de neutralitate era cea care convenea cel mai mult 
pentru a nu zdruncina pe Ferdinand I. Dar, scria regina, ,, Cunoșteam totuși pulsul țării și știam 
cumplita jertfă care va fi la urma urmei cerută regelui. Datoria mea era să-l aduc treptat să 
primească ceea ce nu se putea înlătura. Aceasta numai eu o puteam face, dar era nevoie de 
multă dibăcie. Trebuia să fiu ca un medic al sufletului lui, să-l pregătesc încetul cu încetul, să 
dau putere voinței lui, să-i întăresc firea, să-i netezesc calea, și la aceasta nu puteam ajunge 
decât fiind necontenit de strajă și pregătită pentru oprice primejdie.” 

Regina Maria a folosit cuvintele ,,datoria mea”. Era o datorie asumată sau cineva i-a 
cerut o asemenea acțiune ? Este posibil ca aceasta să fi fost o cerință a lui I.I.C. Brătianu, 
transmisă prin Barbu Stirbei, cel care era canalul de legătură cu problemele care se discutau pe 
scena politică românească și străină.  Dacă o asemenea cerință a existat, și cred în aceasta, atunci 
ea a fost în asentimentul reginei, prin urmare înfăptuită cu responsabilitate și dusă la bun sfârșit 
până în august 1916, când la Consiliul de Coroană regele a anunțat decizia de intrare în război 
alături de puterile Antantei. Acționând astfel, regina era convinsă că acționează în acord cu 
voința majorității covârșitoare a românilor, în sprijinul țării sale de origine și a Rusiei, de care 
era legată prin sentimentele pe care le nutrea față de familia țarului de la Petrograd. Una din 
realizările reginei în direcția dorită de primul ministru s-a înfăptuit în ianuarie 1915, când regele 
Ferdinand I i-a trimis o scrisoare împăratului Wilhelm al II-lea(după părerea profesorului Ioan 
Bulei aceasta ar fi fost scrisă de regina Maria) în care, între altele, arăta că ,, era una cu poporul 
său, care cerea cu glas tare dezrobirea românilor de sub dominația ungară: adăugă apoi că, de 
s-ar ivi o mișcare a întregului popor, el nu va fi în stare să oprească România de a intra în luptă 
pentru a dobândi ceea ce socotea un drept al ei.” 

Conținutul scrisorii era un avertisment dat suveranului german, dar, în același timp, o 
informare asupra politicii promovate la București, vădit pro Antanta, ceea ce era în contradicție 
cu activitatea formală a primului ministru, care clama peste tot și tuturor ideea neutralității, 
evitând un răspuns clar, fără echivoc. Imprudența regelui Ferdinand I, dacă poate fi numită așa 
destăinuirea către împăratul german, nu era singulară. Și regina Maria era prea deschisă uneori 
cu interlocutorii săi interni. Un exemplu în acest sens la constituit discuția avută cu Alexandru 
Marghiloman  în martie 1915, căruia i-a făcut unele destăinuiri, pe care omul politic conservator 
le-a consemnat astfel: ,,Regina crede că vom intra desigur în război alături cu Tripla Înțelegere. 
Era odinioară foarte sinceră pentru neutralitate, iar soră-sa și mătușa sa din Rusia o țineau de 
rău că nu era ortodoxă. A vorbit cu englezii(Paget și aghiotantul lui, mai deștept ca bătrânul 
general),  și  de atunci și-a format convingerea că trebuie să mergem  cu Anglia și să ne legăm 
de ea; nu cu Rusia, de care Reginei îi e frică, grozav de frică. Este sigură acum, că țara nu 
primește o acțiune alături de Germania, deci o altă acțiune…Cred că ei s-au înțeles fără Rege și 
când momentul va fi venit, Regele se va găsi în fața unui fapt împlinit.”  

Sinceritatea reginei putea fi fatală  în cazul unei indiscreții a interlocutorului său, atât de 
curtat și chestionat cu artă diplomatică de către Otto von Czernin și Hadenhausen von dem 
Bussche, miniștrii Austro-Ungariei și Germaniei la București.  

Pe plan intern activitatea de pregătire a intrării țării în război s-a desfășurat în acord cu 
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unele cerințele pe care primul ministru le formula reginei, transmise pe cale directă, destul de rar, 
dar mai ales prin Barbu Știrbei, cumnatul său și un apropiat al suveranei, care, în calitatea sa de 
administrator al Domeniilor  Coroanei, dar și de gazdă la domeniul sau de la Buftea, era o 
interfață ideală pentru evitarea oricăror indiscreții în legătură cu această colaborare. Regina era 
încântată de această colaborare, a consemnat-o în memoriile sale, scriind că ,,Ne-a fost ursit să 
ne sfătuim adesea împreună mai tîrziu, când ne-a venit vremea, lucru care a fost mult criticat, și 
comentat în mii de feluri. Iubirea ce o simțeam amândoi pentru România ne-a făcut să ne 
folosim de putința noastră de a munci și de a ne dovedi prin fapte patriotismul. Aceasta a fost 
legătura temeinică a prieteniei noastre.”   

Această legătură între regină și primul  ministru era în perioada 1914-1916 o împlinire a 
previziunilor confidentulului financiar neoficial al regelui Carol I, care spusese la un moment dat 
că ,,două ființe sunt menite să joace un rol în timpul domniei regelui Ferdinand: Ion Brătianu și 
mica, bălaia noastră prințesă.” 

Constantin Argetoianu  considera că regina Maria a fost aliata lui I.I.C. Brătianu în 
politica externă, ceea ce constituie o realitate dacă avem în vedere câteva gesturi și acțiuni în 
acest sens ale acesteia. Avem în vedere în principal corespondența reginei Maria cu regele Marii 
Britanii- George al V-lea, cât și cea cu țarul Nicolae al II-lea al Rusiei. Scrisorile reginei Maria 
către cei doi suverani impun o prezentare și analiză, pentru a reflecta o realitate care cu greu 
poate fi receptată de către cititorul neavizat. Cu siguranță ele au fost scrise la rugămintea lui 
I.I.C. Brătianu, o spune și regina în memoriile sale, dar cel mai interesant este conținutul 
acestora, care în anumite părți pare să fi fost sugerat sau chiar formulat pentru a fi inclus în text. 
Aprecierea are la bază că ceea ce se regăsește în textul scrisorilor este gândirea primului 
ministru, scoate în evidență anumite cerințe pe care acesta le formulase reprezentanților statelor 
Antantei, dar la care nu primise un răspuns favorabil, ceea ce-l determina să tregiverseze un 
răspuns ferm în privința angajării țării în război. Apoi, formulările sunt peste capacitatea de 
înțelegere a unei persone care nu avea o pregătire în domeniul istoriei și diplomației, forțând 
puțin lucrurile am putea spune în cel al geopoliticii și geostrategiei. 

În scrisoarea adresată suveranului Angliei, la 13 martie 1915, regina Maria prezenta 
vărului său situația și poziția României, subliniid că în timpul regelui Carol I simpatiile 
românilor erau pentru Franța, dar după moartea acestuia ,,Ele sunt prin urmare în ziua de azi 
îndreptate spre Rusia și Anglia și, mai presus de toate, sunt cu toată îndârjirea împotriva 
Ungariei, deoarece de mulți ani Ungaria a fost socotită ca o dușmancă a nației noastre. Aceasta 
înseamnă că suntem totodată împotriva Austriei și Germaniei. ...Nicio izbândă, nicio victorie a 
Germaniei nu zdruncină încrederea României și nici nu o poate face să-și închipuie că biruința 
nu va fi a Antantei.” 

Urmează în scrisoare o adevărată analiză geopolitică și geostrategică, în care este 
evidențiată importanța poziției României pe continent, pentru ambele tabere aflate în conflict, în 
raport cu desfășurările militare, este evidențiată neîncrederea care trebuie avută în Bulgaria, 
subliniată poziția progermană a regelui Ferdinand I, dar precizat faptul că ,,mai presus de toate 
este omul datoriei și știu că nimic nu va atârna mai greu în hotărârea lui, decât binele țării, dar 
totuși nu poate să se arunce într-o aventură, nici să taie deodată legătura cu vechile ancore, 
până nu e deplin asigurat că se poate bizui pe cele noi.”  

Rezulta un mesaj clar pentru regele Angliei, dorința României de a intra în război alături 
de Antanta, în condițiile unor garanții care fusese transmise la Petrograd, Londra și Paris pe 
canale diplomatice. Dorința României, exprimată în scrisoarea reginei Maria, era ca Anglia să 
determine Rusia să accepte cerințele formulate de către guvernul de la București pentru intrarea 
în război, care să fie înscrise într-un document cu valoare juridică internatională.  

Răspunsul binevoitor al regelui Angliei, adus la cunoștința lui I.I.C. Brătianu, pare să nu-l 
fi mulțumit pe primul ministru, drept pentru care a rugat pe suverană să adreseze o nouă 
scrisoare regelui George al V-lea, în care să fie exprimate mai clar pretențiile teritoriale ale 
României, cât și justificarea cerințelor pe temeiuri istorice, juridice, entice și religioase: 
,,Granițele Dunării și ale Tisei, precum și ale Prutului în Bucovina, sunt condiții esențiale 
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pentru siguranța și dezvoltarea României. ...Rusia a recunoscut României ca răsplată pentru 
făgăduiala ei de a rămâne neutră, dreptul de a ocupa când i se va părea că e în folosul ei, nu 
numai Transilvania, dar și alte părți ale Austro-Ungariei locuite de români.Se știe că centrul 
intereselor politice românești este Arad. Aradul însă nu e în Transilvania. Pe de altă parte 
Banatul și Timișoara constituie netăgăduit o regiune deosebită din pricina însușirilor lor 
geografice , și pentru că populația este compusă din români, sârbi și germani. Românii sunt în 
număr mai mare decât germanii, iar germanii decât sârbii. Așadar nu e nicio încăpățânare, 
nicio pretenție năzărită de curând din partea românilor dacă vor să-și însușească această 
regiune, ci o stăruință îndreptățită pentru înfăptuirea unei învoieli mai dinainte hotărâte.” 
Cerințele formulate în scrisoare erau argumentate prin atitudinea binevoitoare a României față de 
statele Antantei(siguranța Rusiei în acțiunile împotriva Germaniei și Austriei, tranzitul de arme 
rusești spre Serbia, interzicerea tranzitării de arme din Germania către Turcia), prin aceea că 
guvernul român nu dorea să aducă în discuție faptul că la sud de Dunăre, în valea Timocului, 
locuiau 300 000 de români. Se considera în scrisoare că Dunărea era o frontieră bună pentru 
România și Serbia, ambele state puteau beneficia de avantajele pe care le oferea fluviul, iar 
Mureșul, Tisa și Dunărea ,,alcătuiesc un mijloc de comunicație de cea mai mare însemnătate 
pentru unele regiuni locuite exclusiv de români.” Întreaga pledoarie privind viitoarea frontieră 
între România și Serbia se datora demersurilor eșuate ale lui I.I.C. Brătianu de a obține această 
revendicare de la puterile occidentale, în special de la Anglia, care era favorabilă guvernului de 
la Belgrad, pe care îl sprijinea pe toate căile, având în vedere importanța menținerii acestui 
teritoriu pentru controlul Peninsulei Balcanice. 

O pledoarie tot atât de serioasă și argumentată, din punctul nostru de vedere, era făcută în 
privința teritoriului Bucovinei, unde nu se reușea ajungerea la un acord cu Rusia, iar Franța și 
Anglia mandatase Petrogradul să negocieze angajarea României de partea Antantei.  Se făcea un 
istoric al răpirii Bucovinei de către habsburgi și a Basarabiei de către ruși, se scria despre 
necesitatea ca în cazul dezmembrării Austriei acest teritoriu să ne revină, susținându-se că 
,,Pentru a nu jigni amorul propriu al Rusiei renunțăm să discutăm despre drepturile noastre 
asupra părții celei mai bogate din acea provincie care se întinde între Prut și Nistru; ar fi însă 
nelogic să se admită ca Rusia, în numele unui principiu așa zis de naționalitate, să treacă Prutul 
pentru a stăpâni o populație de mai puțin de 200 000 de ruteni, pe când noi am pierde 1 500 000 
de români.” 

Se făcea, de asemenea, o pledoarie pentru ca Cernăuțiul să revină României, având în 
vedere că era un centru al românismului, cât și pentru ca problemele românești să facă obiectul 
discuției și acordului tuturor statelor Antantei, susținându-se ferm ,,ca România să se poată 
hotărî să iasă din neutralitate și să-și arunce zarul de partea aliaților, e foarte firesc să 
dorească mai întâi să-și asigure condiții echivalente  cu jertfele ce se așteaptă de la ea și pe care 
ea e gata să le facă.” 

Finalul scrisorii, din punctul de vedere al abordării politice, este o adevărată demonstrație 
de diplomație în privința argumentării drepturilor statelor mici în raport cu marile puteri, chiar 
dreptul la existență, cât și o cerință adresată suveranului de la Londra în privința apărării 
intereselor României, o exprimare a încrederii în simțul de dreptate al Angliei. Cu siguranță 
conținutul scrisorii are o parte personală și o alta cu conotație și cerințe de natură politică, o 
combinație al cărei semnificație credem ca a fost bine înțeleasă la Londra, dar trebuie subliniat, 
este greu de evaluat cât a contat în decizia guvernului britanic de a satisface cerințele formulate 
la București.  

Cert este că după acest schimb de scrisori între regina Maria și regele George al V-lea, 
coroborat cu o discuție tranșantă pe tema intrării în război a României pe care I.I.C. Brătianu a 
avut-o cu Camile Jean Blondel la 5/18 martie 1915, la 23 iunie/6 iulie 1915, la Calais a avut loc 
o întrevedere între ministrul de externe francez Théophile Delcassé și premierul britanic Henry 
H. Asquith, context în care ,,se ajunge la un acord privind satisfacerea cererilor guvernului de 
la București în vederea intrării României în război de partea Antantei.”  

Tot în primăvara anului 1915 regina Maria i-a scris și țarului Nicolae al II-lea o scrisoare, 
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transmisă prin marea ducesă Vladimir, mătușa suveranei României, în care a ,,transpus pentru 
urechi rusești”, aceleași doleanțe ale guvernului român, cu o argumentație asemănătoare. La 
12/25 iunie 1915, marea ducesă Vladimir îi scria reginei Maria despre frumoasa pledoarie pentru 
interesele României, despre faptul că discutase în acest sens cu țarul și S.D. Sazonov, apreciind 
că: ,,Îmi vine a crede că și el și Niky, au dorința sinceră să ajungă la o înțelegere cu România, și 
să intre într-o alianță satisfăcătoare cu voi făcând unele concesii; bineînțeles, Rusia are și alte 
îndatoriri, etc.” 

Și în acest caz rezultatele au apărut, chiar dacă nu erau spectaculoase. La scurt timp, în 
ziua de 21 iulie/3 august 1915, S.D. Sazonov îi trimitea lui Poklevsky-Koziel, ministrul Rusiei la 
București, o telegramă prin care îi făcea cunoscut că la insistența aliaților guvernul de la 
Petrograd acceptase cererile lui I.I.C. Brătianu, cu condiția ca ,,până la începerea campaniei 
armatei române, România să se angajeze că nu va permite tranzitul de echipament militar 
german destinat Turciei, și să dea posibilitatea Rusiei de a veghea la fața locului asupra 
respectivei obligații; să fie trimis un delegat al guvernului român la Marele Cartier General rus 
pentru elaborarea unei convenții militare în care să se specifice data și condițiile intervenției 
României împotriva Austro-Ungariei.” 

Totodată, trebuie subliniat că întreaga corespondență a reginei Maria cu verii săi de la 
Londra și Petrograd a coincis cu ofensiva diplomatică lansată de către primul ministru în 
primavara anului 1915. Nicolae Mișu și Constantin Diamandy, miniștrii României în cele două 
capitale, au fost chemați la București pentru a primi instrucțiuni direct de la primul ministru, care 
erau în perfect acord cu parte din conțiutul scrisorilor pe care le expediase regina în cele două 
capitale.  

Corespondența reginei Maria cu regele Angliei și țarul Rusiei a fost doar o etapă, o 
acțiune aparte în activitatea sa în sprijinul primului ministru pentru înfăptuirea politicii externe a 
țării, față de care I.I.C. Brătianu era recunăscător suveranei sale. Dovadă este o scrisoare din 8/21 
ianuarie 1916, în care primul ministru răspundea reginei la felicitările pe care le primise cu 
ocazia Anului Nou: ,,Bunătatea pe care majestatea voastră n-a încetat de a mi-o arăta, mi-a 
îngăduit în mai multe rânduri să cer ajutorul personal al majestății voastre, în clipe de grea 
cumpănă. Nu voi uita niciodată ce sprijin neprețuit a fost majestatea voastră pentru România și 
cauza ei.” 

Regina Maria a intervenit și pe lângă regina Elena a Italiei în toamna anului 1915, căreia 
i-a trimis o scrisoare prin care o ruga să sprijine îndeplinirea misiunii pe care generalul Ioan 
Perticari o primise din partea regelui Ferdinand I, care trebuia să-i înmâneze o scrisoare regelui 
Emanuel al III-lea.  

În toată perioada neutralității regina Maria a fost un ,,obiectiv” vizat de către 
reprezentanții Puterilor Centrale, cu scopul vădit de a o determina să acționeze în direcțiile dorite 
de către aceștia, în special influențarea regelui Ferdinand I, dacă era posibil și a membrilor 
guvernului, în special a lui I.I.C. Brătianu. Cel de al doilea om vizat de de către oficialii străini în 
România era Barbu Știrbei, cumnatul premierului și un intim al reginei, despre a cărui loc și rol 
I.G. Duca avea să scrie: ,,Ne putând însă vedea prea mult pe rege, știind că regina era oricum 
hotărâtă pentru Antanta, toată lumea aceasta de străini și de diplomați năvălea la Barbu Știrbei. 
Nu era zi ca să nu se perinde cel puțin două-trei personagii prin modestul și inesteticul birou de 
la Domeniile Coroanei. Bussche era nelipsit în anticameră și Czernin fie că era gelos pe colegul 
său, fie că nu voia să se creadă că legația germană conducea acțiunea Puterilor Centrale la 
București, se credea și el dator să-l imite pe acesta. Fasciotti se eterniza pe acolo ceasuri 
întregi, spre disperarea funcționarilor și a celorlalți solicitanți. Prin influența lui asupra reginei, 
prin rudenia lui cu Brătianu, era firesc ca Barbu Știrbei să fie persoana care trebuia în primul 
rând câștigată. Fără șiretenia lui firească s-ar fi încurcat lesne în mrejele ce i se întindeau 
pretutindeni. Se strecura însă ușor printre toate greutățile, câteodată numai se văita cu o dulce 
resemnare de plictiseala unor asemenea îndeletniciri.” 

Primul oficial străin primit de către regina Maria în anul 1915 a fost bătrânul mareșal 
german Kolman von der Goltz, cel care condusese reorganizarea armatei otomane între anii1885-
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1895, care între 13/26-15/28 ianuarie sa aflat la București, în drum spre Istambul. Avusese 
întâlniri cu I.I.C. Brătianu și regele Ferdinand I, pe care a încercat fără succes să-i convingă 
asupra angajării țării în război alături de Puterile Centrale. Întâlnirea cu regina Maria, care nu 
este consemnată în scrierile sale, l-a încântat pe mareșal, ajungând la concluzia că nu era chiar 
atât de potrivnică Puterilor Centrale, așa cum fusese avertizat la plecarea din Berlin. Nu a ezitat 
să exprime această părere la o cină pe care H. von dem Bussche a oferit-o în onoarea 
compatriotului său, la care au fost prezenți și reprezentanți ai partidului conservator. La 
afirmațiile admirative ale lui K.von der Goltz față de regină, Petre P. Carp ar fi replicat: ,,Nu te 
încrede în ea. E rusoaică până în fundul inimii. Ți-a vorbit cum ți-a vorbit numai ca să te înșele. 
Scopul ei e să luăm armele alături de ruși, face tot ce poate ca să ne ducă acolo.” Era o realitate 
pe care un om politic de talia lui P.P. Carp, chiar dacă era un adversar declarat al guvernului, nu 
trebuia să o afirme. 

Mai interesantă este relatarea lui Alexandru Marghiloman în legătură cu ceea ce știa 
despre întâlnirea lui K.von der Goltz cu suverana: ,, Regina Maria i-a vorbit mai ales de durerea 
de a vedea o ură durabilă dominând între Germania și Anglia. Terminând, Regina i-a spus: și 
dacă ieșim din neutralitate, am marea speranță că va fi alături de dvs.” Concluzia lui A. 
Marghiloman- ,,Reginele mint la fel ca oamenii politici.” 

Aflat în trecere prin România spre Istambul, unde trebuia să ia în primire postul de 
ministru al Germaniei în capitala Imperiului Otoman, la 2/15 iulie 1915 prințul Hohenlohe 
Langenburg, cumnatul reginei Maria, a avut întâlniri cu cu reprezentanți ai statului român pentru 
a obține consimțământul guvernului nostru în vederea tranzitării armamentului german pentru 
armata turcă. Așa cum era de așteptat, cerea sa a fost respinsă. În afara cadrului oficial, 
Hohenlohe Langenburg a avut întâlniri cu regele Ferdinand I și regina Maria. Despre întâlnirea 
cu regele cumnatul reginei i-a relatat concluzia sa lui Ottokar von Czernin, care, la rândul său, îi 
arăta mai târziu, spre sfârșitul lunii septembrie 1915, lui Alexandru Marghiloman că prințul 
german îi vorbise despre ,,pericolul inacțiunii din punct de vedere al Dinastiei; a vorbit și cu 
Regina. Regele este hipnotizat de către Brătianu. Nu poate intra în acțiune, căci o revoluție ar 
izbucni. El este Hohenzollern din tot sufletul, dar ar fi o revoluție. Imposibil de a vorbi mai mult 
cu Regele, a spus cumnatul lui.”  

Despre întâlnirea cu cumnatul său, singurul german dinre rudele sale care a venit în 
România în perioada neutralității, regina Maria avea să scrie că întâlnirea ,,n-a fost ușoară, căci 
Ernie își dădea seama în ce parte ne sufla vântul, iar eu știam bine că apropierea lui de Nando 
nu era fără primejdie. Ernie întruchipa în mod prea vădit atmosfera germană, atât de scumpă 
soțului meu și cu care acesta era atât de obișnuit; apoi era cât  se poate de firesc ca Ernie să se 
folosească de vizita lui în România pentru a pleda în favoarea intereselor Germaniei. Afară de 
aceasta el era prin firea lui un foarte ademenitor agent al Germaniei.” 

Ottokar von Czernin a fost ministrul străin care era apreciat de către regina Maria pentru 
calitățile sale de diplomat, curtenitor,  plăcut la înfățișare  și agreabil până la un moment dat în 
discuții. Din momentul în care aceasta aluneca într-o direcție contrară vederilor sale suverana 
devenea irascibilă. Cuvintele măgulitoare erau acceptate până în momentul în care cerința, 
formulată cu eleganță și diplomație, devenea agasantă-intrarea României în război. Întrevederea  
cu diplomatul austriac este descrisă în cuvinte frumoase, emoționante, care evidențiază 
responsabilitatea față de o acțiune în care urma ca țara să fie angajată. În pofida pledoariei pentru 
o acțiune de influențare a regelui în vederea angajării țării în război alături de Puterile Centrale, 
amenințărilor, lingușirilor și presiunii exercitate asupra sa, regina Maria a rezistat, răspunzând, 
conform celor pe care le-a scris peste ani: ,,Mă chinuiești. Îmi rupi bucăți din inimă. Ai spus că 
vorba mea poate fi hotărâtoare; nu știu dacă e adevărat, dar un lucru îl știu: nu pot face altfel 
decât fac. Nimic nu mă poate clătina. Împărtășesc marele vis al României și cred în zicătoarea 
că a Angliei e întotdeauna ultima bătălie. Degeaba încerci să-mi zdruncini convingerile, n-am 
simțiri potrivnice față de nimeni și nu privesc pe nimeni drept dușman, dar totuși aș muri de 
durere dacă România ar intra în război în contra Angliei.” 

Mesajul reginei pentru Austro-Ungaria, cu siguranță transmis la Viena și Berlin, era clar, 
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categoric și ireversibil. Prin urmare, efortul lui O. von Czernin până la intrarea României în 
război s-a mutat în altă direcție, principalul obiectiv fiind Alexandru Marghiloman, pe care căuta 
să-l convingă pentru o acțiune de înlăturare a lui I.I.C. Brătianu, ceea ce era o imposibilitate la 
acea dată. De altfel, liderul conservator a consemnat în memoriile sale întâlnirile cu ministrul 
austriac la București, eforturile făcute pe lângă rege și filogermani pentru a obține atragerea 
României în război, deși era conștient că demersul său era sortit eșecului.  

Ministrul Germaniei la București fusese și el primit în audiență la regina Maria, dar 
prestația sa diplomatică a fost sub orice critică, astfel că a fost rapid expediat de către suverană, 
deranjată de o aluzie la tipul de muniție folosită de către trupele engleze pe frontul occidental. 
Asemănător lui O.von Czernin, în lunile care au urmat și H.von dem Bossche a intreprinds 
demersuri doar pe lângă regele Ferdinand I și unii membri ai opoziției, în scopul obținerii 
colaborării României în diverse probleme, mai ales atragerea în război alături de țara sa.  

Anul 1916 a fost unul mai liniștit pentru regina Maria în privința implicării în problemele 
politice din țară, în condițiile în care direcția de urmat era stabilită, ambele tabere erau edificate 
asupra politicii promovate la București. Statele Puterilor Centrale doreau rămânerea României în 
poziția de neutralitate, opțiune agreată și de către regele Ferdinand I, reprezentanții acestora în 
capitala țării acționând în acest sens, cât și pentru obținerea unor facilități economice în 
detrimentul statelor Antantei. 

Acestea, mai ales în condițiile de pe frontul de la Verdun, unde presiunea germană era 
sufocantă pentru armata franceză, negociau intrarea cât mai rapidă a României în război, 
acceptând în cele din urmă cerințele formulate de către I.I.C. Brătianu, după ce la 29 iulie/11 
august Franța și Rusia încheiase un acord secret prin care cele dpuă state se angajau ca, fără 
știința autorităților de la București, să se înțeleagă asupra deciziilor pe care le vor lua la 
conferința păcii.  Aparent inactivă, regina era la curent cu toată evoluția negocierilor pe care 
primul ministru le ducea cu reprezentanții viitorilor aliați. A continuat, după propria-i 
mărturisire, o intensă muncă și dăruire sufletească pentru ai asigura regelui starea necesară 
trecerii peste momentul dificil al unei decizii pe care trebuia să o accepte. Se lupta să convingă 
scepticii că ,,în ceasul de cumpănă el va face jertfa, dar că nu vroia s-o facă prea devreme ci 
numai în ultimul moment, ca să înlăture grozăviile războiului cât se putea mai mult.” 

A cunoscut toți pașii care s-au făcut în vara anului 1916 pentru semnarea convențiilor cu 
statele Antantei, Barbu Știrbei și colonelul Ernest Ballif fiind cei care o informau în legătură cu 
demersurile întreprinse în acest sens, dovadă a încrederii reciproce existente între aceștia și 
regină. În povestea vieții  sale, regina Maria relatează acest aspect: ,,Împrejurările mă făcură să 
fiu amestecată în toate, mai aproape decât sunt de obicei reginele. Se socotise că umerii mei 
sunt destul de puternici pentru a purta unele greutăți, și inima mea fusese socotită destul de 
largă pentru a cuprinde vitejia de care era nevoie; așa încât nu eram ținută departe de miezul 
lucrurilor; de câte ori se simțea nevoia se cerea sprijinul, sau ajutorul meu.” În acele condiții, 
suverana a fost printre puținele persoane care a cunoscut despre semnarea convențiilor cu 
reprezentanții statelor Antantei la 4/17 august 1916, despre faptul că la 14/27 august urma ca 
România să declare război Austro-Ungariei. Vestea primită la Sinaia de la Barbu Știrbei în seara 
zilei de 4/17 august 1916 i-a creat reginei o stare de bine, de mulțumire, vizibilă pentru cei din 
jur. Urma momentul decisiv, cel al deciziei și anunțului de intrare în război.  

Consiliului de Coroană s-a desfășurat la Palatul Cotroceni, într-un loc despre care 
I.G.Duca avea să scrie: ,,El avu loc în sufrageria cea mare, dar prin impietatea reginei Maria și 
prin slăbiciunea regelui Ferdinand, acestă sală istorică a dispărut. Și ce păcat! Istorica 
sufragerie trebuia păstrată neatinsă, așa cum era în dimineața zilei de 14 august 1916, așa cum 
au respectat-o ocupația germană, așa cum am regăsit-o în noiembrie 1918.” Primele informații 
asupra modului de desfășurare a ședinței Consiliului de Coroană, a deciziilor luate, regina le-a 
aflat direct de la I.I.C. Brătianu, care, conform celor scrise de I.G. Duca, ,,S-a dus să vorbească 
cu regina, nerabdătoare să afle cum se petrecuseră lucrurile la Consiliu”  

Gestul primului ministru era firesc, unul de politețe și condescendență față de cea care îl 
sprijinise în finalizarea, așa cum și-a dorit, a unei acțiuni politice unice  prin importanță în istoria 
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noastră modernă. Nu știm cum s-au petrecut lucrurile, regina Maria nu a povestit acest aspect. 
Cu siguranță, a fost o manifestare de bucurie decentă. Știm însă că într-o altă sală a Palatului 
Cotroceni, în biroul său de lucru, regele Ferdinand I, după ce își îndeplinise cu cinste și onoare 
rolul de suveran, s-a descătușat emoțional, anunțând decizia credinciosului său slujitor Neuman, 
apoi, îmbrățișați, au plans în hohote. Era durerea celui care a considerat că, prin decizia luată în 
Consiliul de Coroană, trăsese sabia împotriva țării sale de origine. Ori lucrurile nu stăteau așa. 
Din considerente politice bine gândite, I.I.C. Brătianu  a avut grijă ca inclusiv în prevederile 
convențiilor cu statele Antantei să se înscrie că ,,România se angajează a declara războiu și a 
ataca Austro-Ungaria, în condițiile stipulate prin convenția militară.” Niciun cuvânt despre 
Germania, care, după declarația de război a României împotriva Austro-Ungariei a reacționat, 
firesc, în virtutea relațiilor prestabilite dintre acestea, declarându-ne război la 19 august/1 
septembrie 1916. Acționând de o asemenea manieră, I.I.C. Brătianu și-a protejat și suveranul, 
ceea ce a fost apreciat de către Ferdinand I, chiar dacă nu a declarat-o vreodată.  

Acțiunea și activitatea reginei Maria în perioada neutralității, pentru angajarea țării în 
război alături de statele Antantei a fost una firească, izvorâtă din credința și convingerea că 
numai alături de acestea se putea realiza idealul nostru national, că armata română nu putea lupta 
alături de cea austro-ungară. Obiectivele erau total diferite, iar o victorie a Puterilor Centale ar fi 
avut ca rezultat rămânerea a milioane de români sub dominație ungară, ceea ce românii din regat 
nu acceptau. Nu erau de neglijat afinitățile reginei față de Anglia și Rusia, aspect pe care la 
afirmat cu orice ocazie. Dar, credem, pe primul plan s-a aflat interesul pentru nevoile țării, iar 
dragostea pentru România nu a fost doar una declarativă, ci reală, dovadă fiind și testamentul 
reginei Maria, în care a scris: ,,Te binecuvântez, iubită Românie, țara bucuriilor și durerilor 
mele, frumoasă țară, care ai trait în inima mea și ale cărei cărări le-am cunoscut toate. 
Frumoasă țară pe care am văzut-o întregită, a cărei soartă mi-a fost îngăduit să o văd împlinită. 
Fii tu veșnic îmbelșugată, fii tu mare și plină de cinste, să stai veșnic falnică printer națiuni, fii 
cinstită, iubită și pricepută.”. 

Poziția și atitudinea reginei Maria în perioada 1914-1916, ca de altfel pe întreaga durată a 
războiului și în perioada Conferinței de pace de la Paris, a fost apreciată, chiar și de către 
detractori, atunci și mai târziu, ca fiind de o importanță covârșitoare, uneori decisivă. 
Istoriografia românească și cea universală este o dovadă în acest sens. Doar un exemplu. 
Istoricul american Glenn E. Torrey scria că ,,Maria era extraordinar de simpatizată de români și 
a știut să îmbine aspirațiile lor naționale cu propriile ei ambiții. La moartea lui Carol, ea era 
dornică să-i conducă dacă soțul ei abdica de la obligațiile sale. Așa cum i se cădea unei nepoate 
a reginei Victoria și a țarului Alexandru al II-lea, Maria a îmbrățișat cu pasiune cauza Antantei 
și a făcut în așa fel încât soțul ei să-și asume același angajament.”  

Această implicare și atitudine a făcut din regina Maria un reper al patriotismului, iubirii 
de țară, dar și o preocupare pentru menținerea dinastiei și regimului monarhic în România. 
Recompensa morală a venit mai târziu, când în anul 1922 a fost încoronată la Alba Iulia, devenid 
regina tuturor românilor de la Nistru până la Tisa. 
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VIAŢA COTIDIANĂ A ROMÂNILOR DIN GHEORGHENI ÎN PERIOADA 

INTERBELICĂ 

Dr. Vasile Lechinţan – Cluj-Napoca 
Pe la mijlocul secolului al XVIII-lea (în 1748) era în târgul Gheorgheni, scaunul secuiesc 

Giurgeu, o comunitate românească destul de importantă pentru epoca respectivă, formată din 215 
suflete. Comunitatea creşte, la 1760 fiind 290 de suflete, ca apoi să scadă la 90 (1850), urmând o 
uşoară creştere la 96 (1857), 99 (1869), 107 (1880), 124 în 1890, ca spre sfârşitul secolului al 
XIX-lea să crească aproape dublu şi peste cât era la 1748, respectiv 422 suflete în 1900 şi 447 în 
1910. La mijlocul perioadei interbelice erau deja aproape 700 (697) de locuitori români în 
Gheorgheni1.  

Timp de peste două decenii (22 de ani), viaţa românilor din Gheorgheniul interbelic - 
încadrată într-o majoritate absolută de locuitori maghiari/secui - este definită atât de o 
continuitate marcată profund de şovinismul ridicat la politică de stat de până la 1918, cât şi de 
pionieratul  unor experienţe aflate sub semnul libertăţii şi democraţiei României Mari. 

Apar astfel înstituţiile administrative şi militare româneşti care domină viaţa de fiecare zi 
a oraşului, şcoli primare, liceu în limba română, primele publicaţii româneşti – un pionierat care 
smulge din inerţie şi din cutumele negative de până la 1918 atitudinea românului, până atunci 
încătuşată într-o temniţă fără gratii, faţă de viaţa socială, politică şi naţională. Relevantă este mai 
ales forţa de atracţie a presei, ca mijloc de vehiculare a ideilor, a idealurilor, a adevărului, a 
propunerilor de viitor, o oglindă, adesea necruţătoare, după cum vom vedea, a realităţii istorice. 
Presa liberă poate fi adesea sinonimul democraţiei şi libertăţii omului. După atâtea secole de 
întuneric feudal în Transilvania - pentru români mai ales -, timp considerat revolut pentru 
totdeauna, se iviseră astfel zorii unei vieţi libere şi moderne, cu toată splendoarea deschiderilor ei 
pe plan naţional, cultural, instituţional, ştiinţific, educaţional, sanitar şi al formării şi dezvoltării 
umane. Orăşelul de până la 1918 suferă o metamorfoză pe care majoritatea etnică nu are de ce să 
o privească cu neîncredere, de vreme ce libertatea şi democraţia erau pentru toţi locuitorii, nu 
doar pentru români. Mutaţia era vizibilă, viaţa cotidiană a căpătat un aer de normalitate, românii 
nu mai trebuiau să fie priviţi ca duşmani ai „idealului” - cultivat cu grijă de statul ungar – de 
puritate etnică maghiară. Ei nici nu se gândeau la răzbunare, ci căutau să se apropie de maghiari, 
spre cinstea lor, în sens modern şi european de astăzi, de acceptare firească a alterităţii, 
înţelegând sentimentul de frustrare al maghiarilor/secuilor după dispariţia dominaţiei statului 
ungar în această zonă. Din păcate, statul ungar, de dincolo de graniţă, nu s-a împăcat cu ideea 
vieţuirii sale în teritoriul acceptat prin tratatele de pace şi a cultivat cu patimă în spaţiul virtual 
maghiar ideea răzbunării, şi nimeni nu va prevedea încă răsturnarea feroce din 1940.  

Viaţa românilor din Gheorgheni s-a cristalizat astfel după 1918 în jurul instituţiilor nou 
create de România Mare şi este oglindită de presa interbelică; „Gazeta Ciucului” (1929-1940), 
condusă de omul de cultură Theodor Chindea, „Începuturi” (1934-1935) – denumire 
semnificativă, „Şcoala şi familia” (1925) etc (anuare şcolare). Sigur că această viaţă de fiecare zi 
a românilor din Gheorgheni, fiind la „începuturile” (cum semnificativă este denumirea unui ziar) 
ei democratice este mai palidă decât în oraşele mari ale Transilvaniei dezrobite, cum erau Clujul, 
Sibiul, Braşovul etc, dar avea farmecul şi particularitatea ei deosebite, unice. Sigur că majoritatea 
maghiară moştenise întâietatea pe planul economic şi al pârghiilor importante de viaţă socială, 
culturală şi spirituală. De la condiţia de paria ai societăţii gheorghiene de până la 1918, românii 
trebuiau să acceadă la cea de egalitate de şanse şi să nu fie forţaţi să rămână cantonaţi în condiţia 
lor de până atunci. Mai aproape de accedere erau, fireşte, românii aflaţi în funcţii administrative, 
juridice, militare, sanitare, şcolare ale statului român. Pe măsura trecerii timpului, românii erau 
tot mai conştienţi de dreptatea istorică nou creată şi căutau să se integreze cât mai firesc în viaţa 
                                                
1 Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan, Violeta Pătrunjel, Românii din Covasna şi Harghita. Istorie, biserică, şcoală, 
cultură,  Editura Grai Românesc, Miercurea-Ciuc, 2003, p. 520. 
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oraşului, să-şi afirme caracterul lor naţional, desigur, nu în detrimentul specificului naţional 
maghiar/secuiesc al majorităţii etnice, să realizeze faptul că angajarea pe plan cultural este de cea 
mai mare importanţă.. Oraşul îşi continua viaţa pe coordonatele vieţii noi create de statul român 
unit şi unitar, sub semnul prosperităţii, desigur, nu al opulenţei, ci al traiului tihnit la început, 
apoi al valurilor create de crizele economice din anii 1929-1933 şi al vânzolelii pe plan politic, 
cu aspecte şi pe plan etnic, cu cât ne apropiem mai mult de anul 1940, când ruptura istorică 
datorată Dictatului de la Viena va fi definitivă şi putem astfel vorbi despre perioada interbelică în 
Gheorgheni ca fiind deja istorie. Mutaţiile sunt definitive şi ireversibile prin apariţia ferocei 
perioade 1940-1944 şi apoi a „liniştitei” dar opresivei pe planul libertăţii a perioadei comuniste 
(1945-1989), când intelectualii români interbelici au fost hărţuiţi şi anihilaţi. Nu suntem în 
condiţia unui oraş american, de exemplu, a cărui viaţă democratică şi liberă nu a suferit 
fragmentări ireversibile, de la infiinţarea lor până astăzi, continuând să-şi dureze identitatea şi 
tradiţiile de secole.  

Câteva date istorice sunt relevante pentru înţelegerea vieţii româneşti interbelice din 
Gheorgheni. Multiplele legături ale localităţii cu Moldova a făcut ca Gherogheniul să obţină 
titlul de târg (oppidum) la începutul secolului al XVII-lea (în 1607). Din cea mai veche 
conscripţie nominală păstrată privind localităţile scaunelor secuieşti - lustra din 1614, aflăm că în 
acest târg locuiau şi jelerii Ilie Românul, Matei Românul, Ştefan Bucşa. Fireşte că nu toţi 
locuitorii înscrişi cu nume maghiare vor fi fost maghiari/secui.  

Un eveniment pentru târgul Gheorgheni a fost stabilirea armenilor veniţi din Moldova în 
această localitate în perioada 1637-1762, fapt care-i va impulsiona viaţa economică şi 
comercială. 

La 28 ianuarie 1748 s-a întocmit o conscripţie nominală a românilor din târgul 
Gheorgheni, în total 28 de capi de familie bărbaţi, cu 123 de copii, 3 văduve cu 6 copii şi 13 
slujitori, în total 215 români. Merită menţionat faptul că mulţi au frumoase nume arhaice 
româneşti (scrise cu grafie arhaică maghiară), precum: Radu, Ion, Ioniţă, Ştefan, Floarea, Ursu, 
Lupu, Rusu, Vasile sau Văsii, Anuţa, Dochiţa, Măriuţa, Aniţa, Sanda, Şofronia, Paraschiva, 
Parasca, Safta, Todora, Todosia, Căluşer, Herle, Ţepeş, Maxim ş.a2. 

În anul 1750 se înfiinţează Protopopiatul greco-catolic Gheorgheni, în 1791 Mihai Vişoli 
era arhidiacon al Ciucului şi Giurgeului.  La 1765, comunitatea românească din Gheorgheni - 
graţie marelui iluminist Gheorghe Şincai şi condiţiilor create de Imperiul Austriac – avea şcoală 
proprie în limba română, învăţător fiind dascălul Toader3. 

Austriacul Ignacz Lenk von Treuenfeld menţionează la 1839 că Gheorgheniul este locuit 
de secui grăniceri, de secui, armeni şi români. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea, vechea biserică de lemn din Gheorgheni a ars şi a fost 
înlocuită cu una de piatră, edificată sub păstorirea protopopului Elie Câmpeanu, una dintre cele 
mai puternice personalităţi ale românilor din  această urbe din epocă. Biserica a fost sfinţită în 
anul 1901 de mitropolitul dr. Victor Mihaly de Apşa. O nouă casă parohială a fost ridicată în 
anul 1905. Se părea că o oarecare prosperitate şi afirmare a spiritului românesc se simţea şi în 
orăşelul Gheorgheni, cu toate vehementele insistenţe al statului ungar de a-i ostraciza prin 
maghiarizare pe români prin Episcopia maghiară de Hajdudorog, prin legi electorale 
discriminatorii, prin şcoli de stat etc.. 

Printre personalităţile româneşti al Gheorgheniului de până la 1918 se înscriu: amintitul 
Elie Câmpeanu (1859-1937), protopop al Giurgeului (1898-1916); Virgil Şotropa (1867-1954), 
viitorul academician, născut în Gheorgheni, unde tatăl său, Alexandru Şotropa, a fost funcţionar 
regesc până în 18704; Artemiu Codarcea (1850 - 1903), viceprotopop în Gheorgheni (1890 -
1898) 5 ş.a. 

                                                
2 Ibidem, p. 519. 
3 Ibidem. 
4 Ioan Prof. Dr. Lazăr Ureche, Academicianul Virgil Şotropa (1867 – 1954), Editura Napoca Star, 2011.  
5 “Revaşul”, Cluj, 1900, nr. 34 şi 36; Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan, Violeta Pătrunjel, op, cit,, p. 523. 
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Astfel se creionează, pe scurt, istoricul comunităţii româneşti din Gheorgheni până la 
epoca României Mari interbelice, când apar deja semnele unei afirmări româneşti cel puţin la 
egalitate cu maghiarii/secuii din oraş: biserica de piatră, greco-catolică, se măreşte şi i se adaugă 
o clopotniţă în 1927, în timpul protopopului Artemiu Boeriu; se ridică o biserică ortodoxă, 
relativ mare, în anii 1929-1937, cu hramul „Sfântul Gheorghe”, sfinţită la 24 septembrie 1938, în 
timpul preotului Aurel Negoescu, după planurile arhitectului Sterie Becu din Bucureşti, 
recomandat de marele istoric Nicolae Iorga, iar pictura în stil bizantin a fost realizată de 
Gheorghe Belizarie din Piteşti. Prin distrugerea ulterioară a interiorului bisericii în 1940-1944 şi 
transformarea ei în magazie, se vede că propaganda statului ungar de răzbunare feroce a avut 
efect asupra unor fanatici maghiari/secui care vor fi privit cu ostilitate şi nu acceptau ridicarea 
bisericii şi implicit a românilor la statutul de egalitate în anii interbelici. Culmea este – referindu-
ne la discontinuitate -, că după Dictatul de la Viena, fostul preot alungat Aurel Negoescu a 
revenit în Gheorgheni, a încercat restaurarea bisericii dar apoi statul comunist l-a arestat şi dus la 
Canalul Dunărea-Marea Neagră, unde a şi murit6. Alt semn/simbol principal al afirmării 
româneşti în Gheorgheniul interbelic a fost Liceul „Sfântu Nicolae” (în perioada 1920-1940), cu 
predare în limba română, unde era floarea „intelighenţiei” româneşti gheorghiene, profesori care 
vor pune bazele unei prese româneşti libere, vor fi directori de conştiinte şi propagatori ai 
afirmării naţionale în zonă. Aici a fost înfiinţată Societatea de lectură „Mihai Eminescu” şi o 
cohortă de cercetaşi, după moda epocii. Funcţionau în urbe şi alte societăţi culturale româneşti: 
Despărţământul Giurgeu al Astrei (înfiinţat în 1912),  Tinerimea Română (filială), Liga Culturală 
(filială) etc7. Oraşul este vizitat de însuşi marele istoric Nicolae Iorga în anul 19 septembrie 
1931, trecând în revistă şcoala primară, grădiniţa, liceul, Primăria şi Biserica Ortodoxă în 
construcţie. 

 Viaţa cotidiană a românilor din Gheorgheni era dominată la „începuturi” de entuziasmul 
clădirii unei vieţi spirituale româneşti demnă de idealurile unui stat naţional statuat pe hotarele 
lui etnice, cu o pleiadă de personalităţi culturale, ştiinţifice şi politice de primă mărime pe plan 
naţional şi internaţional. Intelectualii români din oraş se gândesc în primul rând „la crearea 
atmosferei de frăţească înţelegere” în urbea lor, la sprijinirea intereselor locale pentru toţi 
locuitorii. Se gândesc că pentru a sluji „cum trebuie gospodăria cea mare a ţării, înţelegem să ne 
îngrijim întâi de gospodăria noastră de aici”- spun ei.  Afirmă că „naţionalismul” lor, „hrănit 
cu esenţele curate ale culturei româneşti”, se integrează în „sentimentul înalt şi etern al 
omeniei”, urmărind apropierea şi buna conlucrare cu alteritatea etnică şi religioasă - se spune în 
articolul program, de fond, al „Gazetei Ciucului” din 10 martie 1929. Se arată că „prima condiţie 
a naţionalismului inteligant şi purificat de şovinism este respectul şi aprecierea justă a 
creaţiunilor spirituale ale celorlate neamuri”. Aşadar, acel şovinism de veacuri este luat în vizor 
şi tratat prin cunoaşterea culturii celuilalt. Intelectualii Gazetei îşi asumă astfel rolul de directori 
de conştiinţe, asemeni marilor înaintaşi în frunte cu George Bariţiu. Ei arată că vreau să ofere 
românilor din acel ţinut „elementele principale pentru desăvâşirea unui stil sufletesc”. Ideea este 
de-a dreptul extraordinară pentru acele „începuturi” şi este valabilă şi pentru zilele noastre, când 
tot mai multă lume este alarmată de efectele nocive ale reţelelor de tip Facebook, scriitorul 
italian Umberto Eco afirmând că aceste reţele „dau drept de cuvânt unor legiuni de imbecili” şi 
că l-au „promovat pe idiotul satului ca purtător de adevăr”. Gazetarii gheorghieni vreau însă o 
colaborare largă cu toţi intelectualii, revista să fie scrisă „cu lumina gândului bun”, nicidecum să 
nu vină cei cu „duhul veninos şi meschin al politicii”. Foarte simpatici, afirmă că pe uşa lor scrie 
(parafrază la Dante, Infernul): „[Voi] Cei ce intraţi, lăsaţi la uşă politica şi prostia!”. Evident, 
este vorba de politicianism, nu de politica propriu-zisă. Gazeta cere colaborarea şi de la 
intelectualii maghiari, amintindu-le de frumoasa înţelegere şi înfrăţire prin cultură a lui Bela 
Bartok. Pe români îi pune la treabă, mai cu seamă pe cei „ce pot să-şi ordoneze gândul în 
cadenţa scrisului”. Să colaboreze oricum, „fie sub forma completă a colaborării, fie sub forma 

                                                
6 Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan, Violeta Pătrunjel, op, cit,, p. 521. 
7 Ibidem, p. 522. 
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scânteilor sugestiei”.  Vreau să păstreze o „notă regională” revistei şi solicită din zonă „cele 
mai locale culori şi frumuseţi”, aduse de „pe văile cântătoare ale Oltului şi Mureşului”. 

Gazeta vrea să trezească la viaţa spirituală veritabilă pe conaţionali. Şi foloseşte biciul 
ironiei. Într-un colţ al primului număr şarjează (sub motto-ul „Râsul măreşte cantitatea de 
viaţă”), „contrazicând” pe cei care ar crede „că viaţa intelectuală în fericitul şi glacialul nostru 
ţinut este inexistentă sau aproape inexistentă”, deoarece „din informaţiile noastre rezultă tocmai 
contrariul”. Şi începe înşirarea unor „opere” cu titluri hazlii, anume inventate, la care sunt 
„angajaţi” intelectualii locali: Theodor Chindea tocmai „a terminat importantul său studiu 
filozofic «Problema căsătoriei»” (probabil „autorul” nu era căsătorit); inginerul I. Gheorghiu 
„lucrează la un voluminos tratat de vânătoare: «Cum se poate împuşca un iepure»”; Gh. 
Gociman „va da în curând publicităţii un lung poem ...gustativ intitulat «Astronomie şi 
Gastronomie»”; ing. N. Băcanu „a tipărit întro ediţie de lux – numai pentru un restrâns cerc de 
bibliofili: «Contribuţii la studiul girului şi amorului»”; profesorul I. Stoian ”a tradus în versuri 
vesela operetă «Băiat sau fată»”; profesorul Jenică Niculescu „scrie ultimul capitol din primul 
său roman «Tragedia abstinenţei»”; dr, Văleanu „va începe în curând publicarea în fascicule a 
monumentalului său tratat: «Vindecarea rapidă a cancerului prin cura alternată de chinină şi 
aspirină»”. Şi Gazeta încheie pe un ton „victorios”: „Să nu mai spunem că nu avem şi noi 
intelectualii noştri!”.  Cert este că înfiiţarea Gazetei a schimbat oarecum cursul normal al vieţii 
cotidiene a unora. Intelectualii revistei s-au gândit să livreze gratuit publicaţia lor „românilor 
săraci din Ciuc, care doresc să se instruiască” şi mai ales „În casele unde gologanul abia ajunge 
pentru pâine şi unde corola minţii este deschisă avid şi larg către soarele învăţăturii ...” 

Umorul nu lipseşte din viaţa cotidiană şi ajunge şi în paginile presei locale. Un 
îndrăgostit îi trimite des flori iubitei sale, dar cu bani de împrumut, pe care-i „uită” să-i restituie. 
I se dedică o epigramă: „Cu flori şi serenade/Tu uşurezi mereu/ Nu inima fecioarei/ Ci 
buzunarul meu”. Unui judecător care are un studiu despre Piron (este vorba despre epigramistul 
şi dramaturgul francez Alexis Piron, 1689-1773) i se dedică epigrama: „Eu ţi-o spun fără ocol/ 
Nu te supăra cucoane/ Tot ce-ai scris despre Piron/ Nu-s în fond decât ...piroane”. 

Conferinţele  Ligii Culturale secţia Gheorgheni se ţineau în anul 1933 în amfiteatru de 
Ştiinţe Naturale al Liceului „Sfântu Nicolae”, la care participa şi public din oraş. 

Românii din Gherogheni sunt informaţi despre propaganda ungară în străinătate contra 
României. Profesorul Teodor Anastasiu – o conştiinţă veritabilă a epocii - scrie la sfârşitul anului 
1933 despre o carte de istorie a literaturii maghiare apărută în Franţa (Paris, 1930) şi semnată de 
Hankiss (János, 1893–1959) şi Juhasz (Gézá, 1894 –1968). (Este vorba de Panorama de la 
littérature hongroise contemporaine). A „constatat la autorii acestei preainteresante lucrări 
aceeaşi bolnăvicioasă tendinţă de ponegrire şi deformare a adevărului, cu intenţia, de atâtea ori 
manifestă la intelectualitatea maghiară de a ne face pe noi, românii, odioşi în ochii Apusului şi 
de a arunca cât mai mult discredit asupra ţării noastre”. Ei arată că în statele succesoare şcolile 
ungureşţi sunt închise, aceasta în timp ce realitatea este alta: sunt peste 1200 de şcoli primare, 
zeci de gimnazii şi zeci de licee maghiare în România, „în timp ce şcolile româneşti sun 
desfiinţae cu duiumul...” Arată că a informa greşit publicul străin, „cu rea credinţă şi a-l induce 
în eroare pentru a-i trezi simpatia şi a-i dobândi sprijinul în validarea unor drepturi istorice 
închipuite, e curată şarlatanie!”.  

Efectele crizei economice se văd şi în Gheorgheni. În 11 decembrie 1933 s-a ţinut ultimul 
târg de vite şi de mârfuri din an în Gheorgheni. Datorită crizei economice, târgul „s-a terminat 
sub cele mai pesimiste aşteptări”. Slabele vânzări din târgul vitelor nu au mai animat piaţa 
mărfurilor şi mulţi negustori „au terminat ziua de târg cu caseta goală”. 

La începutul lunii decembrie 1933 veneau veşti  triste dinspre satele româneşti de la 
marginea de nord a Ciucului. „La Tulgheş populaţia moare de foame şi la fel stau lucrurile în 
toate satele Bicazului”. Făina de porumb se vindea la sfârşitul lui noiembrie cu 4;50 lei/kg. 
Pâinea „a devenit de mult un aliment de lux”. Intelectualii Gazetei Ciucului atrăseseră atenţia cu 
câteva luni înainte  asupre pericolului foametei în „satele acestea fruntaşe” şi au propus să se 
trimită câteva vagoane de porumb, România fiind doar „ţara porumbului”. 
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Tot la începutul lunii decembrie 1933 presa sesizează despre „specula neruşinată pe care 
de câţiva ani încoace o practică o bună parte din comercianţii locali şi-n special măcelăriile şi 
restaurantele”. 

Una din distracţiile locuitorilor din Gheorgheni era vizionarea filmelor la singurul 
cinematograf din localitate, „Urania”. În 20 şi 21 martie 1929 se rula de exemplu, filmul 
„Rusia”, acompaniat de corul cazacilor din Kuban, film cu Corinne Griffit în rol principal, şi 
„care s-a jucat şi la Bucureşti, în faţa familiei regale şi s-a bucurat de un deosebit succes”. În 
aprile se rula monumentalul film american „Ana Karenina”, cu ocazia jubileului Tolstoi, cu 
frumoasa Greta Garbo în rol principal. 

Pentru publicul minoritar maghiar mai ales, dar şi pentru românii aflaţi la o cafea, 
începând cu prima zi de Paşti a anului 1929 se anunţa că la Cafeneaua Elite, orchestra lui 
Horváth Pali „va delecta publicul timp de o lună”.  

La serbările organizate de Societatea culturală „Mihai Eminescu” de la Liceul „Sfântu 
Nicolae” participau adesea şi maghiari. De exemplu, în 2 aprilie 1929, la „teatrul Laurentzi” din 
localitate, Societatea a prezentat „un festival artistic urmat de dans”, în program fiind incluse şi 
„numere” româneşti şi „numere” maghiare, „ceea ce a permis publicului minoritar să populeze 
sala până la ultimul loc”. Autorul relatării acestei manifestări scrie că „A fost o surpriză plăcută 
pentru mine să remarc această largă participare a publicului maghiar, care încurajând 
festivalul unei societăţi româneşti, dă dovadă de un real simţ de întelegere, prilejuind toată 
stima şi simpatia noastră’.  

În Gheorgheni descindea adesea cu spectacole şi Despărţământul Astrei din Miercurea 
Ciuc.. În seara zilei de 25 martie 1933, sub conducerea primpreşedintelui Tribunalului, Gr. 
Paşnicu,  Despărţământul a dat un festival în sala restaurantului Laurentzi. „A conferenţiat d-na 
Paşnicu despre Grigorescu, după care s-a reprezentat piesa lui Eftimiu «Omul care şi-a văzut 
moartea»”. 

La începutul anului 1933 încă în centrul oraşului Gheorgheni era piaţa publică. 
Preocupaţi de modernizarea oraşului, intelectualii de la Gazeta Ciucului au propus de mai multe 
ori edililor oraşului să mute piaţa din centru şi să se facă în locul ei o grădină publică, „aşa cum 
întâlneşti în orăşelele noastre de munte”. S-a spus că nu vrea populaţia. Dar „Mulţimea e prin 
instinct refractară la tot ceea ce înseamnă inovaţie, progres”. Se arată că oraşul Gheorgheni a 
fost „cel mai bogat oraş al Ardealului” şi „Nu are străzi pavate, nu are canalizare, nu are măcar 
o bae comunală; pare mai mult un sat răsărit şi uneori nu pare chiar nici atât”. 

La 1 august 1932, A. Trestian scrie un articol dur la adresa stării orâşelului Gheorgheni 
de atunci, pentru a atarge atenţia conducerii oraşului, a primarului de atunci, Păcurariu, „care nu 
e un debutant la gospodăria oraşului iar ceilalţi consilieri par toţi oameni de omenie şi de 
pricepere”. Arată că prin ridicarea Lacului Ghilcoş (Lacu Roşu) (aflat la 26 km de Gheorgheni)  
la rangul de staţiune climaterică, „orăşelul Gheorgheni, în calitate de rudă apropiată a Lacului a 
beneficiat şi de această favoare” şi orăşenii s-au bucurat, deoarece „Atât timp cât Gheorghenii 
erau o biată fosilă urbană, miseră şi păcătoasă, lângă celelalte oraşe mici ale ţării, fiecare 
cetăţean care se respectă – şi cine nu se respectă la Gheorgheni – cum începeau lunile de vară 
se şi gândea serios unde să-şi risipească micile economii ale anului. La Tuşnad, la Borsec, la 
Topliţa, sau undeva la mare, să-l rumenească frumos soarele şi să mai respire omul aerul 
întinderilor marine”. Dar, zice cu ironie autorul: „Acum nimic mai simplu: rămân frumos la 
Gheorgheni, că doar de aceea e staţie climaterică: să rămână vara localnicii acasă”. Dar, din 
păcate, „Gheorghenii au rămas şi pe mai departe acelaşi pârlit proletar, sau pentru a nu face 
abuz de comparaţii, aceeaşi fosilă urbană din epoca pietrii cioplite, oricât de familiar vă este 
peisajul, vă rog uitaţi-vă mai de-aproape  la el şi spuneţi-mi dacă are aspectul unei staţiuni 
climaterice? Nu vă insultă străzile murdare [...], locuinţele mizerabile, spoite în albastrul acela 
vineţiu şi porţile de puşcărie şi nu vă strepezeşte dinţii praful străzilor nepavate? [...]. Că a 
rămas satul de mai `nainte cu toate cele două-trei clădiri mai răsărite şi-n ciuda monumentalei 
clădiri a liceului Sf. Nicolae?”. Spune apoi sarcastic că a avut „buni primari” dacă a fost „cel 
mai bogat oraş al Ardealului – prin pădurile sale” şi localitatea a rămas aceeaşi cum „a fost 
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întotdeauna”. Propune „actualilor şi viitorilor edili” să corecteze măcar câte ceva, să transforme 
„actuala piaţă într-un mic parc, aşa cum se întâlnesc în oraşele de munte ale ţării, unde clima 
favorizează pasiunea horticolă a gospodarilor şi creează acele minuni de verdeaţă, adevărate 
cuiburi de plăcere şi de recreaţie”. Apoi ”Se pot face plantaţii pe marginea străzii principale şi 
pava drumul de la gară în oraş, o adevărată batjocură a târgului...”. O şansă ar fi turismul, care 
„poate deveni pentru localnici o adevărată industrie lucrativă”. 

Presa semnala la începutul lunii seprtembrie 1932 despre groapa „comunală” de la 
marginea oraşului, de-a lungul şoselei Gheorgheni- Miercurea Ciuc, „în care sunt aruncate toate 
mortăciunile târgului”. Este sezizat primarul că „Măsura e bună cu o singură condiţie: să nu 
strice aerul în jur, făcând imposibilă circulaţia. Aşa cum se întâmplă de o bucată de timp, cei 
care trec trebuind să-şi astupe nasul câteva sute de metri”. Era afectat un cartier întreg din zonă. 

Medic al oraşului Gheorgheni era, până la moartea sa, dr. Aurel Pop Baldi, apoi postul 
era rămas vacant la începutul lunii februarie 1936.  

Pe piaţa ideilor valoroase lansate de români din Gheorgheni se înscrie şi propunerea 
făcută de profesorul Teodor Anastasiu, la începutul anului 1936. El afirma că este nevoie şi în 
România de un institut de cercetări a „relaţiilor sociologice dintre majoritari şî minoritari”, sub 
toate aspectele, într-un cadru ştiinţific, dat fiind că la Budapesta s-a înfiinţat pe lângă 
Universitate un „Institut Minoritar”, care a elaborat deja lucrări revizioniste şi cu spirit rasist 
antiromânesc.  

O altă idee valoroasă este lansată de „Ciulineţ” tot la începutul anului 1936, şi anume 
valorificarea stufului din Deltă printr-o fabrică de hârtie. Scrie că în urmă cu un an, un consorţiu 
parcă olandez s-a oferit, „cu frumoase condiţii”, să instaleze o fabrică de hârtie în Deltă, dar a 
fost refuzat. Astfel se fabrică hârtie scumpă la Letea, unde patron este Dinu Brătianu. Englezii, 
cu spiritul lor „practic şi hotărât”, s-au gândit la această materie primă şi presa „anunţa că zilele 
trecute, vaporul românesc «Bucegi» a încărcat o primă cantitate de 2000 tone stuf pentru o 
fabrică de hârtie engleză”. Problema era scumpetei hârtiei pentru ziare, în timp ce în Deltă 
ardeau prin incendii tone întregi de stuf. 

La începutul lunii februarie 1936 s-a ţinut festivalul Liceului „Sf. Nicolae”, în sala de 
teatru a Hotelului Central din localitate, prilej pentru a cunoaşte puţin şi starea de spirit din urbe. 
Gazeta Ciucului afirmă că acest eveniment era „de mult pregătit şi mai ales de mult aşteptat în 
agonia acestui trist orăşel, torturat încă de iluzia zilelor de prosperitate de eri ...” Este apreciat 
ca reuşit programul de muzică, condus de prof. Precup, deşi se aştepta „şi mai mult de la d-sa”. 
S-a prezentat apoi, „mulţumitor”, piesa „Se face ziuă”, de Zaharia Bârsan, „deşi publicul din 
sală n-a fost tocmai mulţumit de alegerea piesei”. Nu „pentru valoarea ei dramatică 
incontestabilă, cât pentru menajarea invitaţilor minoritari, care au răspuns în număr mare 
invitaţiei de participare”. Au urmat exerciţiile de gimnastică, dansuri şi la sfârşit dansul, cu 
„Belşug de tinereţe şi de bună dispoziţie generală până în zorii zilei...” Gazeta înşiră.o întreagă 
galerie de participanţi, români şi maghiari: Protopopescu, procuror general la Curtea de Apel 
Mureş, maiorul Rădulescu din Miercurea Ciuc cu soţia, inginerul Băcanu cu soţia, judecătorul 
Mircea Klein cu soţia, directorul Liceului, Theodor Chindea8, cu soţia, prof. Teodor Anastasiu cu 
soţia, abatele Szabó György9, preotul Vákár József10, protopopul Artemiu Boeriu11 cu soţia, slt. 
Emil Costea, primpretorul Gabor cu soţia, prof. Iosif Duma cu soţia, prof. Ioan Beju, prof. 
Baktay cu soţia, Alex. Sabău cu soţia, notarul public dr. Emil Precup cu soţia, George Poenaru 
cu soţia, doamna Anghelescu, medicul C.F.R. dr. Baranyi cu soţia, Emeric Kassay cu soţia, 
                                                
8. Theodor Chindea (1895-1982), profesor, directorul Liceului „Sf. Nicolae” din Gheorgheni (1919-1940), autor de 
lucrări istorice, fondator şî director al “Gazetei Ciucului”. Ioan Lăcătuşu, Personalităţi din Covasna şî Harghita, 
Cluj-Napoca, 1998, p.37-40 
9. Szabó György (n. 1856. Ciba, MS), sfinţit preot romano-catolic în Gheorgheni în 1879. A publicat o carte contra 
alcoolismului, în 1922, în Gheorgheni (Magyar Katolikus Lexikon). 
10. Vákár József (1889, Gheorgheni  - 1960. Gheorgheni), preot armean în Gheorgheni, din 1928 (Magyar Katolikus 
Lexikon). 
11. Artemiu Boeriu (d. 7 sept. 1939, la 66 de ani, în al 42-lea an al preoţiei şi căsătoriei şi al 32-lea an al protopopiei), 
protopop greco-catolic în Gheorgheni. “Unirea Poporului”, Blaj, 17 sept. 1939. 
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Ciobotaru cu soţia, doamna Sevastiţa Angheluţă, Cimpoeru cu soţia, Grecu cu soţia, 
domnişoarele: Alice Csiky, Katona, Kassay, Branea, Alter, Constantinescu, Bârlădeanu; 
judecătorul C. Filipescu, avocatul Ioan Păcurariu, farmacistul Gall, dr. Katona, T. Negoescu din 
Ditrău, Moldovanu, Tomozei, prof. Iuliu Nagy, prof. Petricu, prof. Niculescu, prof. Budac, prof. 
Bindea, prof. David, György Géza, Hegyessy, Kiss, Micu, V. Bitea ş.a.  

Despre stagnarea edilitară în Gheorgheni scrie şi Paul Nedeleanu în Gazeta Ciucului din 
15 martie 1936. Problema edilitară a rămas în suspensie şi pentru anul 1937, deşi în anul 
precedent, Primăria s-a îmbogăţit cu câteva milioane prin vânzarea de parchete de păduri, 
comisia interimară condusă de preotul Aurel Negoescu, din partea liberalilor, „n-a rezolvat 
niciuna din problemele care interesează viaţa orăşelului nostru” – scrie Gazeta (de orientare 
ţărănistă). „Canalizarea a rămas încă un ideal îndepărtat. Pavarea oraşului a devenit o 
problemă tot atât de dificilă de rezolvat ca şi quadratura cercului”. S-au dat în licitaţie câteva 
sute de metri de pavaj, dar lucrările nu s-au început. S-a început construirea unei şcoli primare 
lângă gară. „O hurdughie de clădire pentru care se risipeşte o sumă importantă de bani şi care 
din punct de vedere arhitectural constituie o nemeritată ofensă pentru bunul gust...” S-a mai 
achiziţionat o trăsură pentru primar, prevăzută cu o frumoasă stemă a oraşului. 

Avocatul I. Păcuraru „urechează” pe un tânăr corespondent din Gheorgheni al marelui 
ziar „Universul” din Bucureşti în Gazeta Ciucului din 15 fenruarie 1937, sub titlul „Rică 
Venturiano profesor de naţionalism”. Acesta l-a acuzat pe şeful staţiei C.F.R. din oraş, I. Berbec,  
că protejează personalul minoritar în dauna celui românesc. Avocatul arată opiniei publice că I. 
Berbec „n-are nevoie de certificatele de românism ale oricărui băieţandru” şi este „unul din 
puţinii şefi de staţie români care să fi făcut dovada unor frumoase sinţăminte româneşti. N-a fost 
manifestare culturală românească la care dl. I. Berbec să nu fi fost prezent. N-a fost gest şi n-a 
fost iniţiativă pe plan naţional la care acelaş să nu fi contribuit din toată inima şi să nu fi pus 
serios umărul de câte ori i s-a cerut...”. „Băieţandrul” nu scapă să mai fie catalogat cu „scrib 
mărunt”, „măruntul corespondent” etc. 

Monotonia vieţii sociale cotidiene a orăşelului este spartă câteodată cu evenimente 
culturale remarcabile. În 20 februarie 1937 a avul loc concertul baritonului Jean Manolescu şi al 
doamnei Emilia Guţianu-Alexandrescu de la Opera din Bucureşti, care au cântat arii clasice şi 
populare. Publicul numeros a fost entuziast. „A fost o seară de muzică aşa cum nu a mai fost în 
Gheorgheni de mulţi ani”.  

O problemă cu totul nouă apare în Gazeta Ciucului din 1 iunie 1937, aceea a denumirilor 
româneşti de instituţii în zonă. Profesorul Teodor Anastasiu scrie un articol de fond împotriva 
denumirii şcolilor „Dr. C. Angelescu” din ţară. Se declară împotriva recunoştinţei care ajunge a 
nu mai fi „nici măsurată şi nici discretă”. Afirmă că la Ghergheni şi Mădăraş s-au ridicat şcoli 
cărora s-a dat numele ministrului Educaţiei Naţionale de atunci, dr. C. Angelescu, în semn de 
omagiu pentru el. În ţară sunt sute de şcoli risicate în timpul său şi toate au această denumire, 
scrie autorul. Prof. Anastasiu îi recunoaşte ministrului meritele, de „om al şcoalei” şi dragostea 
pe care a manifestat-o şcolii româneşti şi slujitorilor ei, dar toate acestea „nu justifică însă abuzul 
acesta cu numele său”. Califică drastic acest aspect ca „îngust spirit de servilism”, „strâmtă 
judecată”, „completă lipsă de apreciere” etc. Scrie că „La Gheorgheni, de pildă, în amintirea 
trecerii spre Blaj, prin Cheile Bicazului, a marelui nostru Eminescu, nu s–ar fi putut da numele 
poetului, şcolii cu pricina? S-au numele acelui venerabil protopop Elie Câmpeanu, originar din 
părţile acestea şi care a suferit pentru cauza românilor din secuime? Sau numele Drului Ioan 
Raţiu, de care se leagă atâtea rari şi scumpe amintiri?”  Este o greşeală a învăţătorimii „că nu 
ştie folosi rarul prilej al ridicării unei şcoli pentru a-i dărui simbolic un nume din luminoasa 
galerie a marilor noştri înaintaşi”.  Ministrului îi oferă respectuos prilejul de a reflecta „dacă e 
bună această exagerare şi dacă nu crede nimerit a stăvili puţin această manie”, pentru a nu 
acoperi, nici şcoala, nici ministerul „de ridicolul unei situaţii caraghioase”. Aşadar, un duş rece 
venea dinspre Gheorgheni spre ministru şi spre servilismul omagiatorilor. 

Gazeta Ciucului nu iartă nici pe unii conaţionali drept credincioşi ortodocşi din localitate, 
care – ce-i drept, au făcut un gest frumos să contribuie cu bani la pictura câte unui sfânt pe 
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pereţii interiori ai Bisericii Ortodoxe (în 1937) ce urma în septembrie să fie sfinţită – dar e 
„păcat cum a fost maltratată admirabila pictură cu unele inscripţii cu literă de-o şchioapă, 
arătnd numele, prenumele şi biografia donatorului”. Arată că „frumuseţea daniei consistă 
întotdeauna şi în discreţia ei”. 

Acelaşi spirit realist pătrunzător Andrei Trestian, în numărul din 28 august 1937 al 
„Gazetei Ciucului” atrage atenţia necruţător asupra pasivismului românesc în cultură mai ales, 
faţă în faţă cu activismul minoritarilor maghiari. Arată că presa maghiară vorbeşte despre 
impresiile ungurilor care au vizitat Transilvania în acea vară şi scria bucuroasă că „în mai toate 
centrele din Ardeal trebuie să afirmăm – ca o dovadă strălucită a vitalităţii noastre – se 
remarcă, cu toată vitregia împrejurărilor, nu numai superioritatea noastră economică, dar şi o 
puternică influenţă culturală maghiară”. Andrei Trestian le dă dreptate; „în largă măsură”,  
acestor publicaţii. Sunt câteva centre unde se manifestă „o puternică ofensivă a sufletului 
românesc”, dar sunt foarte multe oraşe cu rare pulsaţii ale unei culturi româneşti. Dă exemplu 
oraşul Gheorgheni: „Că un liceu îşi înalţă în mijlocul oraşului falnica arhitectură, că se ridică 
şcoli şi mândre biserici... Ce folos dacă înlăuntrul lor nu pulsează viaţa românească pe care o 
aşteptăm, şi ce folos mai ales dacă în afară de zidurile lor ele nu radiază strălucirea unei culturi 
româneşti”. De la liceu  „ar trebui să plece toate frumoasele iniţiative” şi „Mai ales aici, la 
Gheorgheni, într-un centru minoritar atât de important”. Autorul vede „Pretutindeni, aceeaşi 
vinovată pornire spre comoditate, spre lenevia spiritului...”. În contrast, minoritarii maghiari au 
un activism şi o permanentă mişcare sufletească „în câmpul ideilor”, ceea ce se vede prin 
librării, spune autorul. Sigur că semnalul de alarmă al lui A. Trestian este scris cu durere şi se 
voia un îndemn pentru conaţionali spre o mai profundă împlicare şi mobilizare pe plan cultural. 
Să nu uităm de şarjele amicale din anul de început al „Gazetei Ciucului”, din 1929, când se 
informa publicul la câte „opere” foarte „serioase” erau înhămaţi bieţii intelectuali români din 
Gherogheni. 

Dar toate aceste frământări demne pe plan naţional românesc au fost brusc întrerupte de 
răsturnarea feroce a Dictatului de la Viena. 

Noi cercetări documentare vor scoate la lumină şi alte aspecte ale vieţii cotidiene a 
românilor din Gheorgheni în perioada interbelică.  
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  Astra Gheorgheni, Școala țărănească, 1936 
 

 Biserica Ortodoxă română din Gheorgheni, 1937 Mireasă din Voșlobeni-Ciuc, 1930 

Școala Primară din Gheorgheni, 1930 
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COMUNITATEA ORAŞULUI POLONEZ BOCHNIA DIN A DOUA 
JUMĂTATE A SECOLUL AL XIX-LEA.  LEGĂTURILE CU ŢINUTURILE 

ROMÂNEŞTI 
     

                                                         Dr. Marcin Marynowski – Cracovia - Polonia 
  

 În acest referat aş dori să vă prezint un fragment din lucrarea mea de doctorat, pe care o  
pregatesc la Facultatea de Istorie de la Universitatea Jagiellonă din Cracovia. Lucrarea este 
întitulata „Comunitatea oraşului Bochnia în perioada autonomiei 1867-1914” iar în această 
lucrare aş vreau să vorbesc despre cele mai importante aspecte şi legaturii cu ţinuturile 
româneşti. Termenul „ţinuturi româneşti” se referă aici la Bucovina cu care Bochnia are legaturi 
atestate înca din secolul al XIX-lea şi multe relaţii interesante. Cu toate acestea este un termen 
larg care nu închide legaturile cu alte regiuni din România, posibile chiar şi datorita apartenenţei 
politice comune. Relaţiile reciproce nu sunt de mirare, deoarece Galiţia veche cu Bochnia şi 
Bucovina au fost împreună mult timp sub conducerea habsburgica. Aş vreau să descriu câteva 
exemple interesante în opinia mea despre relaţiile Bochniei cu ţinuturile româneşti în timpul 
secolului XIX-lea. Unele le-am menţionat deja în mai multe publicaţii, deoarece relaţiile polono-
române mă interesează de mai mult timp, iar în primele lucrări am descris relaţiile dintre Cacica 
(salina şi localitatea) din Bucovina cu salinele poloneze din Wieliczka şi Bochnia1. 

Bochnia împreună cu Galiţia între anii 1772-1918, iar Bucovina între anii 1775-1918 au 
facut parte din monarhia habsburgica. În schimb, celelalte ţinuturi româneşti de exemplu 
Transilvania între anii 1699-1918, iar Banatul din anul 1718 – toate au facut parte din aceeaşi 
monarhiei habsburgica. Aceasta perioadă comună în istoria poloneză şi română merita pusa în 
evidenta. În acea perioada au avut loc (în fundalul tuturor evenimentelor politice de atunci) cele 
mai importante procese de modernizare din Europa din a două jumătate a secolului XIX-lea: 
dezvoltarea industriei, transportului, ştiinţei, si a tuturor domeniilor din viaţa umana. Din acest 
punct de vedere a fost un timp foarte bun pentru Europa şi locuitorii ei, iar monarhia habsburgica 
a avut foarte mare grija de dezvoltarea şi modernizarea  tuturor teritoriilor sale. 
 Scopul lucrarii este urmarirea schimbarilor care au avut loc în perioada autonomiei 
Galiţiei  în a două jumătate a secolului al XIX-lea în Bochnia. Acest studiu se referă la 
funcţionarea societăţii în mai multe domenii, inclusiv caracteristicile specifice ale acestui oraş. 
Ne referim aici, printre altele, la coexistenţa mai multor naţionalităţi, care – deşi în proporţii 
diferite – au fost vizibile în viaţa oraşului. În plus, apariţia unor asociaţii noi şi a organizaţiilor 
sociale au influenţat dezvoltarea mai rapidă a mentalitaţii sociale şi necesitatea de a se adapta la 
ritmul de schimbare. Tocmai analiza acestui fenomen, observarea dezvoltării şi a stagnarii, 
împlicarea în viaţa organizaţiilor sau privirea de pe margine a evenimentelor care au avut loc, 
este un subiect interesant care nu a fost înca analizat de către cercetatori. Bochnia s-a evidenţiat 
şi prin caracterul industrial care are lagatură cu activitatea salinei, care implică şi observarea 
obiceiurilor muncitorilor. Salina a influenţat multe domenii ale vieţii, însă scopul meu este de a 
aduce şi alte exemple care demonstrează caracterul antreprenor al locuitorilor acestui oraş. În 
cele din urmă situarea pe ruta comercială tradiţională de mai multe secole, mai ales de când s-a 
construit calea ferată, dezvoltarea urbană şi spaţială, caracterizeaza de la rascrucea secolelelor al 
XIX-lea şi al XX-lea ca fiind un oraş al schimbărilor dinamice. Aceşti factori au influenţat viaţa 

                                                
1 M. Marynowski, Polscy górnicy w rumuńskiej Kaczyce, Minerii polonezi în Cacica românească, Editura: Muzeum 
Żup Krakowskich Wieliczka, Wieliczka 2004; M. Marynowski, Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Kaczyce w świetle archiwaliów z Krakowa i Wieliczki, Parohia cu hramul Adormirea Maicii Domnului din 
Cacica în lumina documentelor de arhivă din Cracovia şi Wieliczka, [w:] „Sanktuarium Maryjne w Kaczyce, 
Sanctuarul Miarian din Cacica”, p. 31-53, Suczawa 2004; M. Marynowski, Społeczność polska Kaczyki w świetle 
zasobów archiwalnych Krakowa, Wieliczki i Bochni oraz wspomnień i dokumentów rodzinnych, [w:] „Studia i 
Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, T. XXIV, p. 291-304, Editura: Muzeum Żup Krakowskich 
Wieliczka, Wieliczka 2005. 
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din Bochnia, iar perioada de autonomie este deosebit de interesantă datorită libertăţilor din viaţa 
politică şi sociala de care locuitorii Galiţiei s-au putut bucura treptat. 

Înca pe baza acestor câteva premize introductive se poate observa că problema studiului 
pe care îl cercetez este îmbinarea atitudinilor şi a reacţiilor comunităţii cu modernizarea care a 
întrat în Bochnia în timpul perioadei de autonomie. Cuvântul comun aici pare a fi modernizarea, 
dar cu siguranţă este nevoie de o definiţie adecvată (de altfel ca şi conştiinta sociala şi 
atitudinile) atât pentru identificarea modernizării societăţii cât şi a modernizării economice. 
Ambele aceste termene având un sens larg trebuie să fie clarificate şi adaptate la contextul 
oraşului Bochnia. Deşi termenul de „modernizare” în cazul Galitiei poate fi considerat în unele 
cazuri un fel de provocare, intenţia mea nu este de a dovedi extinderea tehnologiei moderne însă, 
numai pe baza atitudinilor sociale reale, a gândurilor, a ideilor despre modernizare şi a 
modalităţilor reale de a participa la ea a locuitorilor Bochniei  -  scopul este de a arată 
implicaţiile asupra conştiinţei umane. Este intr-un fel un atu al subiectului cercetat de mine ca 
aici dezvoltarea tehnica nu a avut loc intr-un mod la fel de spectaculos ca în alte locuri din 
Europa. Chiar o astfel de evoluţie cu care avem de a face în Bochnia în perioada de autonomie a 
influenţat opiniile şi conştientizarea societaţii, dacă nu întregime, macar o parte din ea. Acest 
lucru s-a datorat faptului că „realitatea materială dadea formă credinţelor şi atitudinilor umane, 
care la rândul lor au avut o influenţă puternică asupra ei, devenind unul dintre factorii-cheie al 
proceselor de modernizare”2. Ma intereseaza în contextul social spaţiul oraşului, arhitectura, 
activitatea elitelor urbane, a primariilor, asociaţilor, organizaţiilor şi şcolilor. Prin aceasta vreau 
să văd  baza formării unei societăţi moderne, să îi privesc mentalitatea, viaţa socială şi 
comportamentul. Aceste observaţii se termina la anul 1914. 
 Oraşul Bochnia este situat foarte favorabil din punct de vedere geografic. Bochnia a fost 
situata pe ruta principală de transport Cracovia – Lwów şi apropierea Cracoviei încuraja 
contactele reciproce3. Bochnia a fost, de asemenea, la periferia unui traseu istoric important spre 
Ungaria. Caracterul minerit şi localizarea in aproapiere de Wieliczka de asemenea au avut o 
influenţa asupra comportamentului social cu privire de exemplu la religiozitatea sau relaţiile cu 
alte naţiuni. Municipiul Bochnia se afla lângă zona de ocupaţie rusa, iar oraşul s-a remarcat 
printre alte oraşe din Galiţia cu o dezvoltare urbană la un nivel ridicat. 
 Mă interesează sursele – motivele dezvoltării societăţii (elementele economice care au 
contribuit la dezvoltarea oraşului, de exemplu rutele comerciale, industriale, contactele 
economice cu ţările străine), relaţiile cu alte oraşe miniere şi vecine, timpul liber în oraş, relaţia 
dintre cetaţeni şi arhitectură (accentuarea prestigiului prin casa, apartament), migraţia (prezenţa 
în oraş a noilor locuitori, indiferent dacă au venit aici de bunăvoie sau nu), relaţiile de familie, 
aspiraţiile societăţii, barierele în drumul de cariera (pentru cine promovarea a fost un succes iar 
pentru cine nu, şi de ce), sensibilitatea la spaţiul cultural (patriotismul local, identificarea cu 
„oraşul meu”), modernizarea societăţii care beneficiază de noul flux de informaţii, răspunsul la 
întrebarea dacă autorităţiile locale au stimulat creşterea locuitorilor oraşului, indiferent dacă 
societatea a fost deschisa sau închisa, dacă s-au format aşa-numite „saloane”, grupuri noi şi daca 
au disparut cele vechi etc. Merită să  privim, de asemenea, la arhitectura şi artă, mai exact la 
înfluenţa vizibilă a centrelor mari (Cracovia, Lwów) şi la lucrările artiştilor eminenţi ca de 
exemplu la proiectele artistice ale lui Jan Matejko sau proiectele arhitectonice ale lui Teodor 
Talowski, pentru a găsi răspunsul la întrebarea la a cui  comanda şi apoi după ce model au fost 
construite în Bochnia casele oraşene splendide şi la cimitire – pietrele funerare. 
 Mă gândesc că lucrarea mea poate aduce multe beneficii în domeniul problemelor 
sociale, în special cu privire la relaţia de modernizare urbană prin maturizarea la noile roluri ale 
cetăţenilor săi, elitelor şi oamenilor care doresc să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale tuturor 
                                                
2 Tomasz Kizwalter, Nowatorstwo i rutyny. Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec procesów modernizacji 
(1840-1863), Warszawa 1991, p. 184. 
3 Pamiętniki urzędników galicyjskich, przygotowali do druku Irena Homola i Bolesław Łopuszański, Kraków 1978; 
Henryk Barycz, Wśród gawędziarzy, pamiętnikarzy i uczonych galicyjskich. Studia i sylwety z życia umysłowego 
Galicji XIX w., vol. 1, 2, Kraków 1963. 
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locuitorilor. Până în prezent nu există studii privind Bochnia din timpul autonomiei cu o astfel de 
abordare. 
 La sfârşit aş vreau să descriu câteva exemple despre relaţiile Bochniei cu ţinuturile 
româneşti în timpul secolului XIX-lea. Salinele din Bochnia şi Cacica. Ambele au fost supuse 
Directoratului Înalt Salinar din Lwów şi unui singur minister din Viena: Kamera Kommerz. 
Aparţineau, de asemenea, până la anul 1918 unui lanţ comun de saline şi minerilor de pe terenul 
Galitiei din care a facut parte şi aceasta singura salina din Bucovina. Rapoartele administraţiei 
salinare din Wieliczka şi Bochnia din secolul XIX-lea sunt pline de informaţii despre planurile şi 
investiţiile comune şi cu salina din Cacica4. Un alt exemplu sunt familiile minerilor din Bochnia 
care s-au mutat şi stabilit în satul Cacica la începutul anului 1792. Dovada provenientei din 
Bochnia a locuitorilor din Cacica sunt numele locuitorilor prezente până în ziua de azi. De 
asemenea, s-a întâmplat, ca minerii din Bochnia să fie transferaţi în secolul XIX-lea în scop de 
serviciu pentru câţiva ani în salina Cacica. Printre ei să află un miner Teodor Zechenter, inginer 
minier din mina Bochnia, care cu experienţa sa se implica la dezvoltarea salinei Cacica între anii 
1881-18865. A murit în Bochnia în anul 1898 şi a fost înmormântat în cimitirul din Bochnia în 
mormântul familiei de merit Serafiński cu care a fost înrudit6. Teodor Zechenter de asemenea s-a 
marcat prin curaj şi patriotism. El a participat la revolta împotriva ocupaţiilor ţinuturilor 
poloneze între anii 1863-1864 şi a ajutat insurgenţii care au luptat importiva Rusiei, organizând 
pentru ei furnizarea de arme. 
 Proiecte arhitectonice în Bochnia şi Cacica realizate de un eminent arhitect polonez 
Teodor Talowski. El a proiectat casele şi vilele în marile oraşe, precum şi biserici şi capele. În 
Bochnia se află magnifica vila numit Castelul de Pisică din anul 1895 construita din proiectul lui 
Talowski (astăzi este aici arhiva de stat) şi pietrele funerare din cimitirul din oraş. Astăzi ele sunt 
exemple remarcabile de stil neogotic, Art Nouveau şi neorenaştere, pe care le-a folosit arhitectul. 
Proiectele lui Teodor Talowski multor oraşe le-a adus prestigiul şi in mod clar s-au distins prin 
stilul şi frumuseţea lor printre alte cladiri coexistente. De aceea unica este în satul Cacica 
biserica catolică Adormirea Maicii Domnului proiectată de Talowski şi construita între anii 
1903-1904 din căramidă roşie în stil neogotic. Iese în evidenţă printre munţii Bucovinei şi 
construcţiile locale mai joase de acolo7. Arhitectura acestei biserici a avut, de asemenea, şi 
funcţii patriotice, pentru că turnul bisericesc aducea aminte locuitorilor din Cacica de bine 
cunoscuta basilica gotică a Maicii Domnului din Piaţa Principală din Cracovia. Astfel, atât 
Bochniei ca şi Cacicei mici au adăugat splendoare cladirile unuia dintre cei mai apreciaţi 
arhitecţi polonezi ai secolului XIX-lea, a carui cladiri şi biserici împodobesc multe oraşe, 
înclusiv Cracovia şi Lwów, cele mai importante oraşe din Galiţia. 
 Deja menţionat cimitirul din Bochnia are încă un alt suvenir care leaga Bochnia de 
România -  Bucovina. Este un mormânt de victime ale atacurilor ţăranilor asupra proprietarilor 
agricoli lângă Bochnia în timpul revoltelor din Galiţia în februarie şi martie 18468. Încurajaţi de 
autorităţile austriece, ţăranii sub conducerea lui Jakub Szela au atacat case şi biserici şi au ucis pe 
proprietarii cu familiile acestora, inteligenţi, administratori, preoţi – numai pe polonezi. În două 
luni ţăranii pe teritoriul Galiţiei au ucis între 1200 şi 3000 de persoane. După aducerea victimelor 
primeau plată de la austrieci. Austrieci astfel a scăpat de mulţi reprezentanţi ai elitei poloneze 
care au încercat să lupte pentru independenţa Poloniei. Ţăranii anterior au fost minţiti de către 
austrieci, care le-a spus că proprietarii agricoli doreau să crească impozitele. După aceste 
evenimente, autorităţile austriece i-au mutat pe ţăranii care au luat parte la atacuri în Bucovina 
împreună cu familiile lor. Ideea a fost de a şterge memoria acestor evenimente şi pentru a calma 

                                                
4 Marcin Marynowski, Leszek Rzepka, Inwentarz Akt Salinarnych Wieliczki i Bochni z lat 1772-1918 Muzeum Żup 
Krakowskich Wieliczka, Wieliczka 2004. 
5 M. Marynowski, Polscy górnicy w rumuńskiej Kaczyce, Minerii polonezi în Cacica românească (...) p.18. 
6 Jan Flasza, Janina Kęsek, Cmentarze bocheńskie, przewodnik historyczny, Bochnia 1992, p. 187. 
7 Mai multe detalii: M. Marynowski, Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaczyce..., Parohia cu 
hramul Adormirea Maicii Domnului din Cacica..., p. 31-53, Suczawa 2004. 
8 J. Flasza, J. Kęsek, Cmentarze bocheńskie..., s. 45-46. 
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opinia publica. De asemenea Jakub Szela a fost relocat în zona Siretului în satul Vicşani, numit 
şi Ruda, unde a primit de la austrieci 17 ha de pământ agricol. Jakub Szela a murit în Bucovina 
în anul 1860 în satul Dealul Edri care astăzi nu mai există. Nu se cunoaşte in prezent unde se află 
mormântul lui. 
 Este foarte posibil ca în afară de legaturile Bochniei cu ţinuturile româneşti descrise mai 
sus, se vor fi găsi şi alte legaturi, deoarece istoria comună din timpul secolului al XIX-lea a 
favorizat acest lucru. 
                                                                      * 
 
 This is an excerpt from my doctoral work: Society of Bochnia in the autonomy period 
1867-1914, which prepare in the Faculty of History at the Jagiellonian University in Krakow. 
Aim of the study is tracking changes that took place in Bochnia in the periods of autonomy in the 
second half of the nineteenth century. Bochnia evidently has the character industrial because 
housed here a salt mine. Location on the traditional trade route, construction of railways, urban 
and spatial development, all that characterized of Bochnia as location of dynamic changes. These 
factors have influenced the life of Bochnia in the period of autonomy is particularly interesting 
because the inhabitants of Galicia were gradually able to use freedoms political and social life. 
The term "relationships with Romanian lands" refers here to Bucovina that has ties with Bochnia 
attested since the nineteenth century and many interesting relationships. However there is a 
broad term because there are possible relationships with other regions of Romania, due to a 
possible common political affiliation. Galicia and Bukovina were together a long time under the 
rule of the Habsburgs. Bochnia with Galicia between 1772-1918 and Bukovina between 1775-
1918 were part of the Habsburg monarchy. 
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DIN ISTORICUL PRIMĂRIEI DIN TOPLIŢA. 
DEMERSURI PENTRU CONSTRUIREA UNUI NOU SEDIU ÎN 

PERIOADA INTERBELICĂ 
 

                                                       Arh. Ioan-Eugen Man – Târgu Mureş 
 

 Timp de câteva veacuri, construirea unui sediu corespunzător pentru Primăria orașului 
Toplița a rămas o problemă deschisă. În perioada interbelică Primăria se afla în vechiul centru 
civic al localității, în strada Nicolae Bălcescu, unde în prezent se află Parcul Central. După un 

timp, sediul Primăriei a fost mutat în aceeași stradă în aproprierea podului peste râul Mureș. 
 În clădirile din strada Nicolae Bălcescu nr. 55 – 57, unde, în perioada anilor 1952-1968, a 
funcționat fostul Sfat Popular al raionului Toplița, a fost mutată Primăria.  
 În perioada interbelică, lipsa unor clădiri corespunzătoare pentru unele edificii de interes 
comun, devenea o problemă ce se anunța a fi greu de soluționat. Un articol al publicației 
„Dimineața”, din 27 august 1934, intitulat: „Din lipsurile edilitare ale comunei Toplița”1, 
prezintă unele aspecte referitoare la situația edilitară a localității. Articolul, fără îndoială are o 
tentă politică, deoarece face mențiunea: „… comuna n-a avut parte de conducători cari să aibă 
înțelegere și pricepere la promovarea unei gospodării raționale”. Dincolo de necesitatea 
înfăptuirii unor lucrări de gospodărie comunală, precum repararea și întreținerea străzilor, 
articolul se referă la unele obiective nerealizate, precum „Uzina electrică, care de mult putea fi 
în ființă”, sau școala „începută în 1927, nu e terminată, cu suma de peste 2 milioane s-a lucrat în 
regie proprie de abia fundația”. 
 Deși articolul nu face referiri cu privire la clădirea primăriei, realizarea unui sediu 
corespunzător se impunea. Destul de târziu, în anul 1940, sunt demarate formele de întocmire a 
proiectului, în vederea autorizării construirii unei noi Primării. Cercetând fondul Prefectura 
Județului Mureș, păstrat la Arhivele Naționale din Târgu-Mureș, am găsit câteva documente 
legate de jurizarea unor proiecte întocmite pentru un nou sediu al Primăriei din Toplița.2 
Documentul, îl constituie convocatorul lansat de Prefectura Județului Mureș, nr. 4625, din 10 
aprilie 1940, „pentru concurs de planuri privind Primăria Toplița, în baza procesului-verbal No 
4624/1940”, hotărându-se convocarea comisiei de decernare a proiectelor pe ziua de 11 aprilie 
1940, ora 11, la sediul prefecturii.” 
 Prin Procesul-Verbal nr. 2/4626 din luna aprilie,3 comisia pentru decernarea premiilor, 
compusă din prefectul Ștefan Pantea, ing. Mircea Tigoiu, dr. Ioan Suceava, primar Coman Florea 
și notar Laiu Petru, aduce următoarele hotărâri:  

a. „Se stabilește ca la data publicării concursului o construcție cu subsol, parter și etaj în 
comuna Toplița costă cca. 6000 lei/m.p. deci pentru a fi în cadrul concursului suprafața maximă 
construită trebuie să fie 700 mp. 

b. Se elimină de la concurs proiectele cu moto: Progresul, Mureșul, Pax și moto 13.- 
neîndeplinind condiția de mai sus. 

c. Se elimină de la concurs proiectele cu moto: Miron, Ora et laboras, Pricon, P.B. / sol I și 
II/ deoarece fațadele nu sunt concepute în stil românesc. 

d. Rămân  spre a fi luate în considerare numai proiectele cu moto I.N.A, Meteor, Straja 
Țării, Edil. 

e. Pentru a fi premiate cu premiul I sunt propuse proiectele: Straja Țării și Edil, singurele 
proiecte având fațadele și distribuția corespunzătoare. 

                                                
1 „Dimineața”, anul 30 (9937), din 27 august 1934. 
2 ANSJ Mureș, Prefectura Județului Mureș, dos. 4626/1940, f. 1. 
3 ibidem, dos. 6419/1940, f.2 
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f. Se încredințează dl. inginer Mircea Tigoiu, șeful Serviciului tehnic județean, de a studia 
devizele celor două proiecte spre a vedea cari sunt prețurile reale după introducerea 
modificărilor pe cari comisiunea le crede potrivite,…” 
 Prin Procesul-Verbal nr. 3,4 din data de 1 iunie 1940, comisia instituită, analizând 
proiectele depuse, aduce următoarea Decizie: 
„1. Se acordă premiul I proiectului cu moto „Straja Țării” 
  2. Se acordă premiul II-lea proiectului cu moto „Edil” 
  3. Nu se acordă premiul al III-lea. 
 Deschizându-se plicurile cu  „ moto” se constată că premiul I a fost câștigat de dl. 
arhitect St. Ciocean din București, str. Dr. Techari No.5, iar premiul II-lea a fost câștigat de Dl. 
arhitect Constantinn Nănescu din București Str. Știrbei Vodă No. 131. 
 Se ia hotărârea ca arhitectul câștigător să fie invitat la Serviciul Tehnic Județean, pentru 
modificarea proiectului, potrivit indicațiilor date de Ing. Mircea Tigoiu. Sunt stabilite și 
condițiile de acordare a premiilor. 
 Ultimul document cercetat este un raport al ing. Mircea Tigoiu, șeful Serviciului Tehnic 
al Județului Mureș, privind cele două proiecte câștigătoare, cele cu moto „Edil” și  „Straja Țării”, 
întocmit la 17 aprilie 1940.5 
 Pentru proiectul cu moto „Edil” se fac următoarele concluzii și recomandări: 
Din punct de vedere estetic, „Fațada principală este bine studiată, în stil românesc, păstrează 
proporțiile împreună cu turnul formează un tot armonic, suficient de impozant.” Pentru a-și 
păstra aspectul consideră necesară păstrarea decorației de piatră așa cum s-a propus. În schimb, 
fațadele laterale sunt considerate monotone și nu mai păstrează stilul românesc. 
 Din punct de vedere al distribuției, „Proectul este corespunzător scopului, circulația, 
lumina și mărimea camerelor fiind bine aranjate. Excepție face numai holul de intrare care are 
proporții prea mici și scara principală care nu are caracterul monumental cerut la asemenea 
construcții”. Se mai face observația că există doar o singură intrare în clădire, considerată ca 
insuficientă. 
 Cât privește costul lucrărilor, valoarea devizului este sub cea reală cu cca. 20%, apreciind 
valoarea reală la suma de 6.596.388 lei. 
 Pentru proiectul cu moto „Straja Țării” se fac următoarele concluzii și recomandări. 
 Din punct de vedere estetic, „Fațada principală, fațadele laterale precum și fațada 
secundară dinspre pârâu, sunt bine studiate în stil românesc dând întregii  construcții un aspect 
de casă românească de munte ceea ce concordă cu situația comunei Toplița. 
 Excepție face turnul împreună cu acoperișul corpului central căruia trebuie să i se dea o 
altă soluțiune, deoarece așa cum este plănuit nu prezintă o linie armonică.” 
 Din punct de vedere al distribuției, „aceasta corespunde perfect necesităților unei 
primării, mai ales în ce privește holul de intrare, scara monumentală precum și repartizarea 
serviciilor frecventate mai mult de către public.”  Însă proiectantul căutând să reducă prețul, la 
4.000.000 lei, a redus suprafața clădirii la 671 mp, din care cauză unele încăperi au și ele o 
suprafață mai redusă. 
 Din punct de vedere al costului, devizul este calculat cu prețuri ce necesită o sporire de 
cca. 30%. Prin urmare, valoarea clădirii se ridică la 5.200.000 lei, iar cu sporirea suprafeței cu 
încă 80 mp, se ajunge la valoarea de 5.824.000 lei. 
 În concluzie, se propune ca proiectul cu moto „Straja Țării” să fie premiat cu premiul I, 
fiind cel mai corespunzător scopului propus, iar premiul II să fie acordat proiectului cu moto 
„Edil”.  
 Însă noua primărie nu mai avea să fie realizată. La 29 august 1940, prin Diktatul de la 
Viena, o parte din Transilvania trece sub administrarea Ungariei și ca urmare construirea 
Primăriei nu se mai putea realiza. 

                                                
4 Ibidem, dos. 6419/1940, f.2. 
5 Ibidem, dos9385/1990., f. 1, 1v. 
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 Odată cu sistematizarea zonei centrale a localității, prin demolarea unei porțiuni din  zona 
centrală, a fost demolată și vechea primărie, ea funcționând mai mulți ani în actualele clădiri de 
la nr. 55A și 57 din strada Nicolae Bălcescu. Clădirea de la nr. 57 a fost realizată cu câțiva ani 
înainte de anul 1940, ca dispensar medical, funcționând ca atare, până când  a primit destinația 
de Primărie. Este perioada când clădirea principală, cu etaj, a fost extinsă cu prelungirea din 
curte, cu parter. Privitor la aceste clădiri, în anul 2013, într-un studiu dedicat evoluției urbane a  
Topliței,6 acestea au fost prezentate mai pe larg.  
 Doar cu câțiva ani în urmă Primăria din Toplița primește un sediu  corespunzător, în 
complexul de  clădiri din strada Nicolae Bălcescu nr. 14, împreună cu alte unități de cultură, între 
care Biblioteca Municipală.  

 
                                                                               * 
  

For several centuries the building of an appropriate seat for the Town Hall in Topliţa had 
been an issue open to discussions. In 1940 legal formalities were started to appraise the projects 
presented for the building of a new seat. On 17 April 1940 the winner project was presented by 
architect Ştefan Ciocean from Bucharest with the motto " Sentry for the Country" .  
 However, the new political circumstances prevented the project from being implemented.  

 

                                                
6 Ioan Eugen Man, Câteva date cu privire la dezvoltarea urbanistică și arhitecturală a Topliței până în anul 1940, 
în SANGIDAVA, I (VII), Serie nouă, Târgu-Mureș, Ed. Nico, p. 473-488. 
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PLANUL DEMONSTRAŢIILOR IREDENTISTE MAGHIARE 
ORGANIZATE ÎN TRANSILVANIA DE LIGA REVIZIONISTĂ DIN 

BUDAPESTA LA 20 AUGUST 1929 
 

Drd. Daniel-Silviu Niculae - Bucureşti 
 

 Conform raportului nr. 6063 din 13 iulie inaintat de Serviciul de Informaţii din Viena în 
ziua de 6 iulie 1929 a avut loc la Viena, o importantă conferinţă sub președenţia generalului de 
infanterie ungur von Bihar de Barabas Zeg, referentul personal al Amiralului Horty în 
chestiunile politice ale teritoriilor fostei monarhi Austro-Ungare. La această conferinţă au luat 
parte ministrul plenipotenţiar maghiar din Viena, Ludwig Conte Ambrozy,V. Seden, U. Remete, 
apoi Contele Dezsӧffy, fost ministru de interne azi cu misiuni speciale în Ministerul de Razboi 
din Budapesta, apoi Președintele Ligii pentru Revizuirea Tratatelor Bela V. Ajthay, apoi 
Directorul Administrativ al Ligii anume dr. Fall Andreas, Directorul ziarului <Pesti Hirlab> 
anume dr. Legrady Otto si Contele Leo Karl Oldofredi.1 

Raportul aducea la cunoștiinţa factorilor de decizie din Romȃnia că, în cadrul acestei 
întȃlniri s-a discutat despre felul în care trebuie organizată activitatea înăsprită a iridentei în 
Romȃnia și Cehoslovacia, cum vor fi schimbate cadrele și conducătorii lor, atașarea unui 
personal technic bine instruit la Budapesta, pe lȃngă șefii de organizaţii din ţară, a căror 
activitate să fie acoperită prin cei autohtoni,în cazul unor intervenţii ale autorităţilor.2 

Elementul de noutate îl reprezenta Contele Leo Karl Oldofredi, cumnatul fostului 
ministru de interne Dezsӧffy, apoi cumnat cu Julius Ambrozy, mare proprietar din Solnok și 
fratele ministrului plenipotenţiar din Viena, alt cumnat este Prinţul de Lichtenștein din Viena, 
iar altul este Baronul Szilassy fostul consilier de Legaţie Ungară din Londra. Acesta prin 
cunoștinţele sale în nobilimea maghiară și printre autorităţile administrative din Ardeal și 
Banat, ar putea acoperi activitatea unor trimiși speciali din Budapesta, iar el personal ar putea 
conduce activitatea unei intregi regiuni.3 

 Devotat cauzei ungare, la data de 20 august, de sărbătoarea religioasă a Sfântului Ștefan, 
în anul 1929, Liga Revizionistă din Budapesta, Lordul Rothermere, plănuia organizarea unor 
demonstrații iredentiste maghiare în Transilvania.  

În acest context, documente de arhivă aduc lămuriri asupra planificării, desfășurării și 
prevenirii acestor acțiuni, ca urmare a succesului acțiunilor informative întreprinse de 
reprezentanți ai poliției și siguranței generale din România. 
Astfel, în Raportul nr. 6062, adresat Siguranței Generale din București de către Serviciul de 
Informare Viena, se precizează:  

“Am onoarea a vă aduce la cunoștință următoarele:  
În ultimul timp, o vie activitate clandestină se desfășoară între Budapesta și Viena, în 

legătură cu noi demonstrațiuni iredente maghiare, pe care societățile patriotice din Budapesta și 
Liga pentru revizuirea tratatelor de acolo le intenționează pentru ziua de 20 august 1929, cu 
ocazia sărbătorii religioase a Sfântului Ștefan.  

Asociațiunea Magyar Nemzeti szovebseg și Liga pentru revizuirea tratatelor, cu sediul la 
Budapesta, au fixat, în conferințele lor, o impozantă demonstrațiune politică în contra României, 
cu ocaziunea sărbătorii bisericești a Sfântului Ștefan, pe care ei intenționează a o transforma 
într-o demonstrațiune cu caracter pur politic pentru revizuirea tratatelor, sub masca 
sărbătorirei celor trei eroi naționali, sub <cuvântul de ordine> <pentru Kossuth, Rakosi și 
Rothermere>.  

                                                
1 Arhivele Naționale Istorice Centrale, fond Direcția Generală a Poliției, dosar 49/1921, f. 14. 
2 Ibidem, f.15  
3 Ibidem 
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Pregătirile febrile, ce continuă a avea loc, sunt puse sub conducerea unui comitet 
compus din: Bella V. Ajthay  și Herczeg Ferencz, președinții  Ligii pentru revizuirea tratatelor 
din Budapesta, apoi directorul administrativ al Ligii, anume dr. Fall Andreas, precum și 
directorul ziarului <Pesti Hirlab>, anume dr. Otto Legrady, cu colaboratorii săi, Emil Nagy, dr. 
Jvanyi și redactroul ziarului <Az Ujsag>, inginer Wilhelm Sugar, la care se mai adaugă câțiva 
foști și actuali deputați naționaliști. 

Întrevederile zilnice ce au loc între comitetul de mai sus și primul ministru, contele 
Bethlem, precum și cu ministrul de externe, Walko, denotă activitatea strânsă între guvern și 
acțiunea ce se pune la cale.  

Un rol important în demonstrațiunile ce urmează să aibă loc este și propaganda prin 
scris, ca broșuri, cărți poștale, cu diferite embleme noi, ce vor fi introduse în Romania, și care 
urmează să fie distribuite, concomitent cu serbările de la 20 august.  

Comitetul de mai sus, față de demascările autorităților românești din ultimul timp, a 
hotărât să ia cu totul alte măsuri, în vederea realizării scopurilor. 

Ei, fiind informați că autoritățile românești cunosc perfect organizațiunile din Ardeal și 
Banat, s-au hotărât să  schimbe cu totul șefii de acțiune din aceste regiuni, pentru a se pierde 
urmele lor. Se lucrează în prezent la noi liste de membri, la noi comitete de acțiune și la un 
sistem clandestin de a putea pătrunde în țară tot soiul de materiale de propagandă. Se fixează 
noi centre de acțiune, cu elemente credincioase și dublate de misionari special sosiți din 
Budapesta, majoritatea ofițeri de rezervă și nobili maghiari.  

Noul sistem de propagandă pentru România a fost încredințat special inginerului 
Wilhelm Sugar, care este omul de încredere al guvernului maghiar, cât și al Ligii Revizioniste 
din Budapesta. Legăturile lui directe cu Lordul Rothermere și cu fiul acestuia, Harmsworth 
Esmond, precum și cu secretarul lor, Sanger G. J., sunt perfect cunoscute. 
În vederea propagandei pentru  ziua de 20 august, Liga Revizionistă din Budapesta a comandat 
la Tipografia Revay din Budapesta o cantitate de un milion și jumătate de cărți poștale colorate, 
prevăzute cu un mecanism special de mișcat, reprezentând ținuturile Ardealului smulse de către 
soldații români. Aceste cărți poștale sunt exact ca cele precedente, cu singura deosebire că, în 
loc de hărți murale, vor fi desemnați soldați români, iar inscripțiile vor fi nu în limba engleză, ca 
cele vechi, ci în limba română și maghiară.  

În cursul lunii august, ele urmează să fie introduse și distribuite în ținuturile Ardealului 
și Banatului. La timp, vom prezenta primele exemplare, înainte de a fi introduse în țară. 

Față de pregătirile pentru ziua de 20 august, a plecat la Londra ziaristul Emil Nagy, 
trimis special de către directorul ziarului  <Pesti Hirlab>, anume dr. Otto Legrady, pentru a lua 
înțelegeri referitor la campaniile din presa engleză, concomitent cu serbările din Budapesta. Se 
contează foarte mult pe prezența Lordului Rothermere la aceste serbări și, în cazul când va fi 
reținut din motive politice, el să fie reprezentat prin fiul acestuia, Harmsworth Esmond.  

Comitetul de organizare a serbărilor din Budapesta mai lucrează în prezent la invitațiuni 
speciale a unor corporațiuni din România și Cehoslovacia, reprezentînd minoritățile din aceste 
țări, și care urmează să sosească in corpore, pentu a da un caractrer mai demonstrativ acțiunii. 
Ei vor călători pe spezele guvernului maghiar și încuartieruiți și hrăniți de către membrii ligii. 

Întrucât mare parte din aceste serbări vor avea în special caracterul sărbătoarei 
Lordului Rothermere, suntem precis informați că el a donat suma de una sută mii de pengӧ, 
pentru diferite cheltuieli ale serbării.  
Direcțiunea Căilor Ferate Maghiare, în urma avizului guvernului, a hotărât reducerea prețului 
pe căile ferate cu 5%, pentru traficul de călători care vor lua parte la aceste serbări. 

În ultimul moment, aflăm că ziaristul ungur dr. Jvanyi, un alt reprezentant al ziarului   
<Pesti Hirlab>, a plecat la Paris, pentru a lua contact cu presa franceză, în vederea serbărilor 
de mai sus.  

Domnule Director General, întrucât suntem la începutul investigațiunilor noastre și 
cercetările sunt în curs, ne permitem, pentru moment, a vă supune o serie de documentațiuni, din 
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care va rezulta identificarea și legăturile sus-numiților cu acțiunea de revizuire a tratatelor și 
propaganda iridentă maghiară.  

Vă remitem aici anexat: 
1. Un ordin al Legațiunii maghiare din Berlin nr. 1063, prin care se recomandă că inginerul 
Wilhelm Sugar, ca redactor al rubricii de export și import al ziarului <Az Ujsag> și 
reprezentant al lexiconului maghiar <Kompass Elek>, sub aspectul căruia el strânge 
informațiuni despre Orient, de fapt organizând acțiunea iredentistă maghiară.  
2. Dovada o avem prin al doilea document, în limba engleză, din care rezultă legăturile lui 
Sugar cu presa lui Rothermere și chiar cu acesta. Este o corespondență adresată la  27 iunie 
1928, de către secretarul lui  Rothermere, și anume Sanger, către Sugar, cu următorul conținut: 
Scumpe domn, am înmânat cartoanele (cărțile poștale) dumneavoastră, reprezentând 
<PIERIREA UNGARIEI NEDESPĂȚITĂ DE 1000 DE ANI> domnului Harmsworth Esmond, 
care l-au interesat foarte mult. Cartoanele vor deveni foarte necesare mai târziu, în campania 
pentru revizuirea Tratatului de Pace de la Trianon, care a fost inițiată în această țară de 
articolele Lordului  Rothermere, însă, în prezent, pare a fi mai bine a se continua cu educațiunea 
și a se încerca mai cu seamă prin presă. Dacă va sosi timpul pentru întrebuuințarea cartoanelor 
aci, cu siguranță că domnul Harmsworth își va reaminti de ele. În același timp, mă roagă să vă 
exprim cele mai bune mulțumiri, pentru sugestiile avute. Al dumneavoastră credincios, G. J. 
Sanger, secretar. 
3. O adresă a doctorului Legrady de la  <Pesti Hirlab> către Sugar, în care se vorbește despre 
dr. Jivanyi, cu adnotații în scris. 
4. Două fotografii din originalele scrise încă cu mâna, care au fost expediate lui Lord 
Rothermere spre corectare și avizare, dacă sunt bune de imprimat, din care se observă și 
mecanismul prin care se închide și deschide, după voie, cartea poștală. Scrisul de mână este în 
limba engleză, fapt ce se petrecea în iunie 1928. Azi ele vor apare în limba română și maghiară, 
iar în loc de hartă, vor fi soldați care smulg aceste ținuturi. Aceste fotografii sunt interesante din 
punct de vedere istoric, fiind primele exemplare lucrate cu mâna, înainte de a fi date la tipărit. 
Pe măsura informațiilor, vom comunica rezultatele”4. 
În același context, Serviciul de Informații Viena transmite o scrisoare primită, de la Cluj, de unul 
dintre liderii organizației, după cum urmează: “Viena, 12 iulie 1929.  Serviciul Informații Viena. 
Raport nr. 6071. 
Am onoarea a vă aduce la cunoștință următoarele: 
În continuare rapoartelor noastre nr. 6062, din 12 iulie 1929, și 6063, din 13 iulie, referitor la 
reorganizarea iridentei maghiare în Ardeal, cercetările noastre au mai stabilit că, în data de 10 
iulie, a sosit de la Cluj o scrisoare, pe adresa unuia dintre viitorii șefi de organizație, anume Leo 
Karl Conte Oldofredi, din partea unuia semnat Dezsӧd. Scrisoarea își are importanța ei, căci în 
traducere liberă ar conține următoarele: Iubite Leo, îți comunic urgent că acum trei zile au fost 
expediate, pe adresa Legației Maghiare din Viena hârtiile (actele) pentru propaganda pentru 
Transilvania. Te rog foarte, du-te imediat la legație și caută acolo pe căpitanul Bernath, care și 
el sosește mâine la Viena și care îți aduce și ție un pachet mai mare. Dacă ai vorbit cu Bernath, 
te rog să îmi telegrafiezi imediat la Arad, când pot aștepta sosirea voastră. Eu plec azi deseară 
de aici la Oradea Mare și de acolo, cu primul tren, la Arad. Te rog din parte-mi să saluți pe 
Excelența (este vorba chiar de ministrul plenipotențiar Ambrozy) și ție salutări de dragoste. 
Deziderius”5. 
În continuarea raportului se precizează că: “Este deci vorba de un căpitan Bernath, care 
urmează să intre în țară împreună cu Oldofredi, în vederea acțiunii. (...) Este bine de reținut și 
aceste informații (relații bune cu un șef de siguranță din Sibiu, Gherghel, n.n) căci se poate, spre 
norocul lui Oldofredi, tocmai să cadă în raza de acțiune a domnului Gherghel sau Aurel Vlad, 
care instrumerntînd eventual la o anchetă, să ajungă la rezultatul că toate informațiunile din 

                                                
4 Arhivele Nționale Istorice Centrale, fond Direcția Generală a Poliției, dosar 49/1921, ff. 45-48. 
5 Ibidem, f. 49. 



 
 

144 

Viena sunt comice sau din senin. Din nenorocire, am avut și alte cazuri precise, vorbim deci din 
experiență. Rugăm binevoitoare atențiune. Cercetările noatre continuă, deși cu mult 
îngreunate”6.  
Cu privire la răspunsul autorităților române responsabile în această cauză, acesta  reiese din 
telegramă cifrată nr. 51360, trimisă către Inspectoratele Generale de Poliție Cluj și Timișoara, la 
11 august 1929. 
“Suntem informați că, în vederea serbărilor de la 20 august, pentru a comemora Sfântul Ștefan, 
s-a alcătuit următorul program de propagandă și acțiune iredentă în Transilvania și Banat. 
1. Introducerea de broșuri și cărți poștale colorate, prevăzute cu un mecanism special de mișcat. 
2. Invitații speciale la Budapesta a unor corporații din România, reprezentând minorittea 
maghiară.  
3. Șezători cu caracter religios, unde, însă, se va face apologia revizuirii tratatelor.  
4. Se vor înființa noi centre și noi comitete de acțiune, în Banat și Transilvania, cu elemente 
credincioase și dublate de misionari speciali, sosiți din Budapesta, în majoritate ofițeri de 
rezervă și nobili maghiari. Prin acestea se vor distribui materiale de propagandă. 
5. Înapoierea în țară a Contelul Leo Karl Oldofredi, care, prin cunoștințele sale în nobilimea 
maghiară  și prin autoritățile administrative din Ardeal și Banat, ar putea acoperi activitatea 
unor trimiși speciali în Budapesta, iar el personal să conducă acțiunea pe o întreagă regiune. În 
țară, el se bucură de reputația unui filo-român. 
Mama acestuia, Contesa văduvă Oldofredi, născută Matilda Deszoffy, domiciliată de peste 20 de 
ani când la Sibiu, când la Porumbacu de Sus, Făgăraș.  
Oldofredi va veni în țară zilele acestea, însoțit de maiorul în rezervă von Bernath. Acesta din 
urmă se va prezenta ca simplu negustor sau voiajor comercial, probabil cu pașaport fals, și va 
activa conform instrucțiunilor primite de la Budapesta, sub egida lui Oldofredi. (...) Oldofredi 
preferă să activeze în regiunea Arad, Oradea Mare sau Sibiu și se ferește de Cluj. 
Față de cele relatate mai sus, urmează ca dumneavoastră, prin organele de poliție și siguranță, 
cum și la punctele de frontieră, să luați următoarele măsuri: 
Polițiile de frontieră, în unire cu organele vamale și grăniceri, să organizeze un servicu de 
observație al trenurilor și, în special, la vagoanele poștale, cum și oficiile de poștă, pentru 
eventuala confiscare a sacilor cu broșuri și cărți poștale. 
Aceeași observație se va executa și în jurul persoanelor cunoscute ca iridente care vor intra sau 
ieși din țară. (...) 
Celor ce vor dori să participe la serbările din Budapesta li se vor putea elibera pașapoarte, 
avându-se în vedere măsurile de control, la înapoierea lor în țară.  
În cazul cînd, la șezătorile religioase preconizate, se va face apologia revizuirii tratatelor, 
organele polițienești vor face constatările de rigoare și ni se va raporta pentru avizările de 
rigoare”7.  

În același context, pe data de 16 august 1929, s-a primit o telgramă de la Viena, în care se 
menționează numele distribuitorilor de materiale propagandistice, precum și zonele lor de 
acțiune, după cum urmează:  

“În continuarea telegramei noastre, dăm numele distribuitorilor care duminică, 18 
august, pleacă din Budapesta, prin punctul de frontieră Biharkerastes, urmând a fi luni în 
diferite orașe ale Ardealului.  

Nu au material asupra lor, ci adresa din țară de unde îl vor ridica.  
Toți au pașapoarte ungurești, vizate în regulă, pe numele care le vom indica mai jos.  
Nu este nevoie de semnalmente, căci au ordine să se anunțe legal, la controlul străinilor 

din localitățile respective. Astfel, luni, 19 august, va sosi, la Arad, Darvas Ferencz, la Oradea 
Mare, Szalay Erno, la Brașov, Balint Jeno, la Sibiu, Fritz Ede, la Maros Vazarhei, Jurini Miclos, 
la Cluj, Herczeg Zoltan și Jekey Oliver, la Timișoara, Braviano Teodor, la Satu Mare, Hodos 

                                                
6 Ibidem. 
7 Ibidem, f. 55. 
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Sijbella, la Sighișoara, Kardos Hugo, la Slatina, Endre Aladar, la Făgăraș, Latzko Josef, la 
Bistrița, Helvej Ivan, la Lugoj, Steiner T., la Apahida, Berthoty Tamas, la Holo (Bihor), Irinyi 
Laszlo, la Mehadia, Balazs Vilmos și Tackats Miclos.  
Davcă marți, în 20 august, dimineață, se va proceda la percheziționarea lor, se va găsi cantități 
din materialul de distribuit”8. 

Așa cum am arătat, autoritățile românești responsabile au înregistrat un succes în această 
speță, în special pe linie informativă, reușind să monitorizeze și să prevină respectivele acțiuni cu 
caracter propagandistic iredentist, după cum reiese din telegrama, datată 17 august 1929, a 
Directorului Poliției de Siguranță la București, Eugen Cristescu, căre Inspectorul General al 
Poliției Cluj, Corneliu Sava. 

“Sâmbătă, 17 august 1929, a pornit din Budapesta stocul de broșuri, manifeste, cărți 
poștale și literatură maghiară, pentru propaganda în vederea zilei de 20 august. Acest material 
de propagandă este adus în România pe șoseaua naționlă a punctului de frontieră, în dreptul 
punctului ungar Biharkerastes. Dumincă, 18 august, acest material va fi depozitat la adrese fixe 
în Ardeal, iar luni, 19 august, va fi ridicat și distribuit de către curieri, pe care îi semnalăm mai 
jos și care vor pleca din Budapesta, în ziua de 18 august, cu destinații precise pentru localitățile 
indicate în dreptul fiecăruia. (...) 

Operațiunea va avea drept scop nu să prindă transportul de material la frontieră, ci, 
dimpotrivă, să fie lăsat să intre, atât de organele polițienești, grăniceri, jandarmi și vamă, în 
scopul ca acest material, ajungând la adresele de destinație, să se constate, în primul rând, 
aceste adrese și, în al doilea rând, legătura cu curierii, care vor veni de la Budapesta să ridice 
materialul de la adrese fixe și să-l distribuie. Pentru reușita acestui scop, trebuie să vă deplasați 
personal la frontieră, cu un număr de cel puțin 20 din cei mai buni agenți, care vor lua în strictă 
și discretă supraveghere, după indicațiile dumneavoastră, pe fiecare dintre curierii semnalați, îi 
va duce cu supravegherea până la locul de destinație, unde agentul va coopera cu serviciul de 
siguranță sau poliție locală, la supravegherea, mai departe, a curierului, până marți, 20 august, 
când urmează ca curierul să primească și să distribuie în localitate materialul de propagandă.   
(...) 

În cazul când nu sunteți siguri că veți putea face o asemenea supraveghere (a 
transportului materialelor pe șosea n.n.), rămâne să vă încredințați dacă materialul a intrat în 
țară, lăsându-i drumul liber, pentru a putea fi descoperit în urmă, din supravegehrea 
curierilor”9.    
Succesul acțiunii informative este confirmat de nota primită de la Viena, la 18 august 1929.     

“Ni se comunică din Budapesta că Comitul Ligii pentru Revizuirea Tratatelor a primit 
ieri, din partea Lordului Rothermere, o telegramă, care conține textul următor: 
Dat fiind situația internă, care face imposibilă, în acest moment, plecarea mea, pe lîngfă 
aceasta, pentru a preîntâmpina eventualele măsuri de represalii împotriva membrilor 
deputațiunilor care se reîntorc în teritoriile anexate, sunt de părere că cțiunea proiectată pentru 
ziua de Sfântul Ștefan să fie neapărat amânată, și anume pentru 6 septembrie, cu ocaziunea 
dezvelirii monumetului lui Rakosi, care zi să fie, în același timp, marea sărbătoare de revizuire 
Kossuth, Rakosi și Rothermere”10. 

În concluzie, serviciile românești cu responsabilități în domeniu au furnizat, în timp real, 
informații pertinente referitoare la acțiunile iredentiste ce urmau a fi întreprinse la 20 august 
1929 în Transilvania și Banat, ceea ce a contribuit la răspunsul documentat și prompt al 
autorităților.  

Așa cum am arătat, un susținător important al respectivelor acțiuni a fost Lordul 
Rothermere, aristocrat britanic, proprietar al unui trust de presă ce includea London Daily Mail și 
Daily Mirror. Lordul Rothermere a sprijinit fervent cauza iredentistă maghiară, articolul său 

                                                
8 Ibidem, f. 71. 
9 Ibidem, f. 66. 
10 Ibidem, f. 74. 
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“Hungary’s Place Is in the Sun”, publicat în The Daily Mail, pe 21 iunie 1927, fiind celebru în 
acest sens. Articolul este o pledoarie pentru revizuirea granițelor în Europa Centrală, în avantajul 
Ungariei, considerind că punerea în aplicare a prevederilor Tratatului de la Trianon a reprezentat 
o traumă majoră pentru Ungaria11.   

 

Una dintre cele 1.000.000 de cărţi poștale 

 

 
 

 
 

                                                
11 Conny Mithander, John Soundholm, Maria Holmgren Troy (eds.), Collective Traumas: Memories of War and 
Conflict in 20th-Century Europe, P.I.E. Peter Lang, Brussels, 2007, p. 80-85. 
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ROMÂNII DIN TOPLIŢA PE FRONTURILE PRIMULUI RĂZBOI 
MONDIAL 

                         
                                                                     Dr. Virgil Pană - Târgu Mureş 

 
 După un an de la începutul Primului Război Mondial, în conjunctura în care exista 
temerea că, așa cum evolua cursul acestuia la momentul respectiv,  deznodământul său, pentru 
românii transilvăneni, putea menține aceleași realități politice existente la începutul conflagrației, 
în iulie 1915, revista „ Transilvania” a lansat ideea strângerii tuturor argumentelor și dovezilor 
care să demonstreze că și de data aceasta românii și-au făcut din plin datoria față de țara în care 
își duceau existența.1  Toate datele statistice trebuiau să fie adunate la timp și cu exactitate, 
pentru a nu păți ca la 1848-1849, când acestea „au trebuit să fie adunate pe dibuite, fără temeiu 
de exactitate de fericitul Gheorghe Barițiu”2 

În ședința din 10 iulie 1915 a Comitetului  Central al Asociațiunii, s-a hotărât, ca 
Secțiunea Istorică să întocmească un chestionar constând din 50 de întrebări bine precizate, care 
urma a fi  pus în practică cu ajutorul ambelor Biserici românești prin Consistoriile lor. 
Chestionarul a fost  finalizat în noiembrie 1915, dar punerea sa în operă a durat încă cinci ani din 
cauza evenimentelor în care unii membri ai Comitetului Central au fost mobilizați pe front, s-au 
refugiat, au fost arestați sau întemnițați. În aceste condiții, abia la 2 august 1920 s-a reluat în 
dezbatere serioasă chestiunea propunându-se ca Secția Istorică să desemneze un membru din 
componența sa cu strângerea acestor informații de mare interes pentru istoria contemporană. 

Din partea „Asociațiunii”, cu executarea lucrării a fost încredințat Teodor V. Păcățean3  
care a regândit întregul chestionar în condițiile în care situația de la momentul respectiv era cu 
totul alta față de cea din 1915. Prin urmare,  datele statistice  strânse, de data aceasta, din alte 
motive și interese mai înalte, patriotice și naționale, „trebuiau culese pentru istorie”.4 Conținutul  
„anchetei” imaginate în anul 1915 nu mai corespundea cu spiritul vremurilor respective pentru că 
în anii 1916 și 1917 românii au înregistrat și altfel de jertfe care trebuiau avute în vedere: 
refugiu, întemnițări, arestări etc.  

Inițiatorul demersului recomanda ca răspunsurile la întrebările formulate ( despre: 
numărul populației românești a comunei; despre numărul celor care au fost decorați; cuantumul 

                                                
1 „Apel cătră familiile membrilor «Asociaţiunii» căzuţi pe câmpul de luptă. Crâncenul război, ai cărui martori 
suntem, pretinde numeroase jertfe de vieţi din sânul poporului nostru. Intre eroii căzuţi pe câmpul de onoare în 
luptele pentru tron şi patrie «Asociaţiunea» noastră încă numără câţiva din membrii săi cei mai vrednici. Ca semn de 
pietate pentru aceşti viteji, cari şi-au vărsat sângele în credinţa unui viitor mai bun al poporului nostru, şi pentru 
păstrarea numelui şi chipului lor pentru viitorime,comitetul central al însoţirii noastre culturale, în şedinţa sa din 10 
i. c , a hotărât, să întocmească un album al eroilor din anii 1914/15, căzuţi în lupta pentru tron şi patrie, şi foşti 
membri ai «Asociaţiunii», care album să se păstreze într-un loc de cinste în Muzeul «Asociaţiunii». Spre scopul 
pregătirii acestui album, îi rugăm pe stimatele familii ale membrilor «Asociaţiunii» de orice categorie (onorari, 
fundatori, pe viaţă, ordinari, ajutători, sau membri ai Secţiunilor literare-ştiinţifice), căzuţi pe câmpul de luptă sau 
decedaţi în spitale sau acasă, ca ostaşi, în urma războiului actual, să binevoiască a trimite la adresa biroului 
«Asociaţiunii» câte o fotografie (dacă se poate, format cabinet) a scumpilor lor decedaţi, însemnând pe dosul ei, în 
mod legibil,numele decedatului, ocupaţiunea lui şi localitatea, în care trăia înainte de război, calitatea sa de membru 
al «Asociaţiunii», anul naşterii, data morţii, rangul său ca militar, trupa, la care a servit, distincţiile sale militare, şi, 
dacă se ştie, locul, în care a căzut sau a fost rănit cel decedat. Fotografiile pot fi însoţite şi de date biografice mai 
amănunţite, care se vor păstră în arhiva «Asociaţiunii» şi la timpul său se vor da publicităţii („Transilvania”,an 
XLVI, nr. 1-6, iulie 1915, p. 96). 
2  T.V. Păcățian, Jertfele românilor din Ardeal, Bănat, Sătmar și Maramurăș aduse în războiul mondial din anii 
1914-1918, în „Transilvania”, LIV, nr. 1, ianuarie- februarie 1923, p. 32-55.  
3 „Şi secţia istorică-etnografică a ţinut o şedinţă, în Cluj la18 Iunie 1921, în care s-a ocupat de stabilirea 
chestionarului pentru adunarea datelor istorice privitoare la jertfele aduse de poporul român din Ardeal în cursul 
răsboiului mondial. Deslegareaa cestei probleme de deosebit interes pentru istoria noastră contimporană a fost 
încredinţată preşedintelui secţiei istorice, d-lui T. V. Păcăţian, care va cere în acest scop sprijinul organelor noastre 
administrative” (Transilvania, an LII, nr. 7-8 iulie, august 1921, p. 536). 
4 T.V. Păcățean, loc. cit, p.  34. 
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contribuțiilor benevole pentru armată și cel al pagubelor de război suportate de către comună; 
numărul mobilizaților pe front sau pe loc;  numărul arestaților, refugiaților, morților pe câmpul 
de luptă, în închisori și pribegie; numărul  invalizilor, răniților, dispăruților, al văduvelor și 
copiilor rămași orfani) să fie semnate concomitent de către reprezentanții  elitei local-
administrative (primarul, secretarul și notarul cercual), ai celei cultural-eclesiastice (învățătorul 
și preotul ) și de către un reprezentant al comunității (plugarul, în mediul sătesc). În unele cazuri, 
listele nominale erau însoțite de rapoarte  sintetice care cuprindeau: răspunsuri referitoare la 
pagubele de război înregistrate de comună și la evenimentele sociale din  localități în toamna 
anului 1918 (au existat sau nu Gărzi  Naționale românești și care au fost conducătorii lor; câți 
locuitori din comună au participat la Adunarea Națională de la Alba Iulia).5 

Referitor la numărul soldaților români din Transilvania participanți  la Primul Război 
Mondial și mai ales al victimele înregistrate în rândul acestora nu există un consens general în 
literatura de specialitate. În ceea ce privește  pierderile umane, statistica realizată de Teodor V. 
Păcățean rămâne una dintre sursele cele mai credibile având în vedere că multe dintre registrele 
companiilor, cu cei prezenți și dispăruți, de regulă purtate de către furieri, au dispărut și ele odată 
cu aceștia în timpul luptelor. 

Din lista nominală a românilor din Toplița care au luat parte la Primul Război Mondial,6 
rezultă că din întreaga populație românească de 6065 de suflete au participat la război ca soldați 
pe front un număr de 420 de persoane (Vezi și Anexa), adică  ,6,92%, dintre care  40 (9,52%) au 
decedat pe front și 51 (12,14%) au fost declarați dispăruți. În urma lor au rămas 59 de văduve și 
121 de orfani. Din punct de vedere social, între cei 420 de militari români, se aflau 418 
agricultori (99,52%), un meseriaș și un intelectual.7  În comparație cu statisticile privind alte 
localități din fostul comitat/județ Mureș Turda, lista pentru comuna Toplița nu oferă nici o 
informație privind distincțiile militare primite de către soldații români. În mod sigur este o 
scăpare din partea celor care întocmit-o..O altă omisiune a chestionarului este consemnarea 
unităților militare din care au făcut parte militarii toplițeni, întocmirea unei asemenea situații 
fiind astăzi foarte greu de realizat, poate chiar imposibil. 

Chiar dacă astfel de statistici au mai fost realizate  la solicitarea Ministerului de Interne, 
pe parcursul perioadei interbelice, chestionarul lui Teodor V. Păcățean, cu toate lipsurile sale, are 
meritul de a fi plasat cronologic cel mai aproape de evenimentul sondat, oferind  astfel o 
radiografie complexă și credibilă a acestuia. 

 
                                                                   *        
 
Dans le premier numéro de la revue  „ Transilvanie”, en 1923, Teodor V. Păcățean a 

publié un article sur les pertes humaines et matérielles des Roumains de Transylvanie après leur 
participation  à la Première Guerre Mondiale. Il a cherché de telle sort à prouver leur loyauté 
envers la Monarchie. Dès le départ, il a été considéré que l`ASTRA, avec ses autorités et ses 
organizations était la plus appropriée pour effectuer ce travail difficile qui a été  achevé après 
plus de sept ans. Le matériel documentaire est conservé dans le Fond ASTRA du SJAN-Sibiu.  
Les réponses aux questions formulées visent des informations sur: le nombre de la  population 
roumaine des communes; le nombre de ceux qui ont été honorés pendant la guerre; les 
                                                
5 Raportul referitor la localitatea Toplița  cu nr., 2221/921 consemna că: „Ad punctul 1/Valoarea aproximativă a 
contribuțiilor benevole făcute de  românii din comuna Toplița-Română la cursul războiului: nimic. Ad punctul 
2/Pagubile  de război  din comună se urcă la suma totală de 38 409 954. Kor. 19 fileri/suma insinuată de locuitori/. 
Ad punctul 3/În toamna anului 1918 în comuna Toplița- Română nu au fost revoluție. Asemenea nu s-au întâmplat 
vărsări de sânge și nici devastări nu au fost. Garda Națională a fost formată sub conducerea lui Ioan Braic. Ad 
punctul 4/La adunarea de la 1 Decembrie 1918 ținută la Alba Iulia au luat parte 15 locuitori săteni sub conducerea 
D-lui Dr. Liviu Tilea și Gheorghe Maier, preot gr. or., Alexandru Cristea director de bancă. Toplița Română, la 25 
Ianuarie 1922” (DJAN-Sibiu, Fond  Astra/1922, Despărțământul Târgu-Mureș,  Rapoartele localităților din jud. 
Mureș-Turda, nr. 1063/1921, f. 57)  
6 SJAN-Sibiu, fond Astra, Inv. 453, dosar 8/b, f. 302-310 
7 Idem, f. 5. 
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contributions volontaire pour l`armée; la mobilisation sur le front ou sur place; le nombre des 
prisoniers, des réfugiés et le nombre des morts sur le champ de bataille, dans les prisons et l`exil; 
le nombre des invalids de guerre, blesses, disparus, veuves et orphelins. L`article present se 
rapport à la participation des  Roumains de Toplița à la Première Guerre Mondiale. 
Même si  ces statistiques ont  êtè compilées à la demande du Ministère de l`Interieur, au cours  
de la période d`entre les deux  Guerre Mondiales, le questionnaire de T. V. Păcățean a le mérite 
d`être place le plus proche de l`événement sondé fournissant ainsi une radiographie complète et 
crédible 
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ANEXĂ 
 
 
 
 

 
Județul : Mureș-Turda                                                                                                           Comuna:Toplița  Română 
Plasa: Reghinul  de  Sus                                                                                                       Populația românească:6065 de suflete                                                                                           
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Tablou nominal 

 
cu  locuitorii români  din Toplița  Română (azi Toplița) care au luat parte la  Primul Război Mondial 
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Soarta îndurată în timpul războiului 

În urma 
decedaților 

sau 
dispăruților  

au rămas 

Chemați fiind S-au reîntors 
acasă 

N
r. 

cr
t .

 
   

N
um

el
e 

și
 p

re
nu

m
el

e 
         

Lo
cu

l n
aș

te
ri

i 

O
cu

pa
ția

 c
iv

ilă
 

G
ra

du
l a

vu
t  

în
 a

rm
at

ă 

D
ec

or
aț

ii 

La
 p

ar
te

a 
 a

ct
iv

ă 
 

La
 p

ar
te

a 
se

de
nt

ar
ă 

Pe
nt

ru
 a

 fi
 

ar
es

ta
ți 

sa
u 

in
te

rn
aț

i 

A
u 

fo
st

 r
ef

ug
ia

ți 

M
or

ți 
pe

 c
âm

pu
l d

e 
lu

pt
ă 

M
or

ți 
în

 te
m

ni
ță

, î
n 

pr
ib

eg
ie

, î
n 

sp
ita

l 

In
va

liz
i 

R
ăn

iți
,  

bo
ln

av
i 

 

D
ep

lin
 s

ăn
ăt

oș
i 

D
is

pă
ru

ți 

Vă
du

ve
 

O
rf

an
i 

O
bs

. 

1 Antal  Aurel Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
2 Antal  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
3 Antal  Dumitru  l.  Todor Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
4 Antal  Dumitru l.   

Gheorghe 
Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  

5 Antal  Grigore Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 6  
6 Antal  Grigore Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
7 Antal  Grigore  Dobrean Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
8 Antal  Grigore  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
9 Antal  Ioan  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
10 Antal  Ioan  l.  Matei Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 1  
11 Antal  Ioan  l.  Matei Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
12 Antal  Ioan  l.  Teodor Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
13 Antal  Ioan  l.  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
14 Antal  Maftei  l.  Filimon Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
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15 Antal  Nicolae  l.  Constantin Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
16 Antal  Petre Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
17 Antal  Simion  l.  Gavril Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
18 Antal  Teodor Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 4  
19 Antal  Teodor Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
20 Antal  Teodor Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
21 Antal  Todor Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
22 Antal  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
23 Antal  Vasile  l.  Nicolae Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
24 Antal  Vasile  l.  Nicolae Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
25 Arcălean  Ștefan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
26 Augustin  Gheorghe Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
27 Bicăzan  Gavril Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
28 Bicăzan  Pavel Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - 1 - - - - -  
29 Bob  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 3  
30 Bob  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  
31 Bobric  Constantin  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
32 Bobric  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
33 Bobric  Dumitru  l.  Grigore Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
34 Bobric  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
35 Bobric  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
36 Bobric  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
37 Bobric  Ioan  l.  Nechita Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - 1 - - - - -  
38 Bobric  Nicolae Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
39 Bobric  Pavel Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - 1 - - - - -  
40 Bobric  Pavel Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
41 Bobric  Petre  l. Irimie Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 2  
42 Bodea  Augustin Toplița Negustor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
43 Braic  Constantin  l. Lup Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
44 Braic  Filimon Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
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45 Braic  Gavril Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 4  
46 Braic  Gheorghe Toplița Funcționar Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
47 Braic  Gheorghe Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
48 Braic  Iacob  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
49 Braic  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  
50 Braic  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
51 Braic  Nicolae  l.  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
52 Braic  Petre Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - 1 -  
53 Braic  Petre Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
54 Braic  Petre  l.  Grigore Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
55 Braic  Simion Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 3  
56 Braic  Ștefan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
57 Braic  Teodor Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  
58 Braic  Teodor Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  
59 Braic  Toma Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
60 Bucur  Aurel Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  
61 Bucur  Ioan  l.  Petre Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
62 Buruș  Petre  l.  Ilie Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
63 Buruș  Dumitru  l.  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
64 Buruș  Nicolae Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
65 Buta  Andrei Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - 1 - - - - -  
66 Buta  Andrei  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
67 Buzilă  Ilie  l.  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
68 Cacula  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
69 Cacula  Ioan  al  Mariei Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
70 Caia  Gheorghe Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  
71 Caia  Gheorghe Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
72 Caia  Nicolae  l.  Iacob Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
73 Călărar  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
74 Chelemen  Dumitru  l.  Petre Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
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75 Chelemen  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
76 Chelemen  Petre Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
77 Chiper  Luca Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
78 Chiper  Nichita Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
79 Ciobotă  Andrei Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
80 Ciobotă  Andrei  l.  Simion Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
81 Ciobotă  Constantin Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
82 Ciobotă  Gheorghe l.  Alexa Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
83 Ciobotă  Gheorghe  l.  Gavril Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
84 Ciobotă  Ilie  l.  Iacob Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
85 Ciobotă  Ilie  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
86 Ciobotă  Ilie  l.  Simion Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
87 Ciobotă  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  
88 Ciobotă  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
89 Ciobotă  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
90 Ciobotă  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
91 Ciobotă  Ioan  l.  Gavril Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
92 Ciobotă  Ioan  l.  Gheorghe Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
93 Ciobotă  Izidor Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
94 Ciobotă  Nichita Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
95 Ciobotă  Nicolae Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - 6  
96 Ciobotă  Nicolae  l.  Alexa Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
97 Ciobotă  Nicolae  l.  Petru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 1  
98 Ciobotă  Petre Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  
99 Ciobotă  Petre Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
100 Ciobotă  Petre  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
101 Ciobotă  Teodor  l.  Grigore Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
102 Ciobotă  Trif Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 4  
103 Ciobotă  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 1  
104 Ciobotă  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
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105 Ciotloș  Ștefan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
106 Cordovan  Teodor Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
107 Corodean  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 1  
108 Coșarcă  Gavril Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
109 Coșarcă  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
110 Cristea  Grigore Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
111 Cristea  Mihail Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
112 Cristea  Simion Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
113 Croitor  Andrei  l.  Nechita Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
114 Croitor  Gheorghe  l.  Grig. Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 3  
115 Croitor  Teodor Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - 1 5  
116 Doța  Grigore  l.  Andrei Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
117 Doța  Ilie Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
118 Dușa  Filimon Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
119 Dușa  Gavril Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - 1 3  
120 Dușa  Gavril Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 3  
121 Dușa  Grigore  l.  Teodor Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
122 Dușa  Ilie  l.  Gheorghe Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - 1 - - - - -  
123 Dușa  Ioan  l.  Andrei Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 1  
124 Dușa  Petre Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - 1 - - - - -  
125 Dușa  Petre  l.  Gheorghe Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
126 Dușa  Teodor  l.  Zaharie Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
127 Dușa  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - 1 3  
128 Dușa  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
129 Fodor  Nechita Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
130 Goia  Chiril Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
131 Goia  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - 1 - - - - -  
132 Goia  Ioan  l.  Gheorghe Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 1  
133 Goia  Mihail  l.  Irimie Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - 1 - - - - -  
134 Goia  Nicolae  l.  Grigore Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
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135 Grigore  Stoian  l.  Gheorghe Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
136 Hălgean  Gavril  l.  Nicolae Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
137 Hălgean  Gheorghe Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
138 Hălgean  Gavril Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
139 Hălgean  Gheorghe Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  
140 Holircă  Paul  l.  Nicole Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
141 Horlac  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - 1 - - - - -  
142 Huruba  Grigore  l.  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
143 Ilieș  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
144 Lircă  Ioan  l.  Teodor Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
145 Lup  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  
146 Marc  Gavril Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  
147 Marc  Gheorghe  l.  Grigore Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
148 Marc  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
149 Marc  Trifan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
150 Mariș  Ioan  l.  Filip Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
151 Marton  Grigore Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
152 Marton  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 1  
153 Marton  Vasile  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
154 Matei  Ioan  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
155 Matei  Ștefan  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
156 Miron  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
157 Moldovan  Arsinte Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 1  
158 Moldovan  Chiril Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
159 Moldovan  Constantin Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 -  
160 Moldovan  Constantin  l.  

Nicolae 
Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  

161 Moldovan  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 -  
162 Moldovan  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - 1 - - - - - 2  
163 Moldovan  Dumitru  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
164 Moldovan  Gheorghe Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 -  
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165 Moldovan  Gherasim Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 -  
166 Moldovan  Grigore Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
167 Moldovan  Grigore  l.  Gavril Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
168 Moldovan  Grigore  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
169 Moldovan  Grigore  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
170 Moldovan  Ilie  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
171 Moldovan  Ilie  l. Ioan                  
172 Moldovan  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
173 Moldovan  Ioan  l.  Andrei Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 3  
174 Moldovan  Nicolae Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
175 Moldovan  Nicolae  l.  Andrei Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
176 Moldovan  Petre Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 -  
177 Moldovan  Petre Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
178 Moldovan  Petre  l.  Nicolae Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
179 Moldovan  Simion Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
180 Morar  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
181 Muntean  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
182 Muntean  Gh Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
183 Muntean  Grigore Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
184 Muntean  Mihail  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
185 Muntean  Nicolae Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
186 Muntean  Nicolae  l. Maftei Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
187 Muntean  Petre Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
188 Mureșan  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 3  
189 Natea  Chiril Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
190 Natea  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  
191 Natea  Dumitru  l.  Ioan  al  

Anghelinei 
Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  

192 Natea  Dumitru  l.  Nichita Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
193 Natea  Gavril Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
194 Natea  Grigore Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  



 
 

158 

195 Natea  Ilie Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
196 Natea  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
197 Natea  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
198 Natea  Ioan  l.  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
199 Natea  Ioan  l.  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
200 Natea  Ioan  l.  Grig Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 2  
201 Natea  Ioan  l.  Grigore Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
102 Natea  Ioan  l.  Nicolae Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
203 Natea  Ioan  l.  Vasile  Iacob Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
204 Natea  Irimie  l.  Nicolae Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
205 Natea  Nicolae Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
206 Natea  Petre  l.  Arsinte Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - 1 - - - - -  
207 Natea  Simion Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 -  
208 Natea  Simion Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
209 Natea  Simion  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
210 Natea  Trifan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
211 Natea  Trifan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
212 Natea  Vasile  l.  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
213 Natea  Vasile  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
214 Natea  Zaharie Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  
215 Negrea   Petrea  al  Luchii Toplița Agricultor Caporal - 1 - - - - - 1 - - - - -  
216 Negrea  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
217 Negrea  Gheorghe Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  
218 Negrea  Iacob Toplița Agricultor Caporal - 1 - - - - - 1 - - - - -  
219 Negrea  Mihail Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
220 Negrea  Simion Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
221 Negrea  Simion Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
222 Nuț   Simion  l.  Ilie Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - 1 - - - - -  
223 Nuț  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
224 Nuț  Nicolae  l.  Ilie Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
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225 Pașcan  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 -  
226 Pașcan  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 -  
227 Panga  Dumitru  l.  Daniel Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
228 Panga  Mihail Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
229 Pașcan  Dumitru  l.  Ilie Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
230 Pașcan  Grigore Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
231 Pașcan  Grigore  l.  Filimon Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
232 Pașcan  Ilie  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
233 Pașcan  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
234 Pașcan  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
235 Pașcan  Petre  l.  Zaharie Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
236 Pașcan  Ștefan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
237 Pașcan  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
238 Platon  Nicolae Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
239 Pop  Chiril  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 4  
240 Pop  Gheorghe  l.  Alexa Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
241 Pop  Grigore Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
242 Pop  Ioan  l.  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - 1 - - - - -  
243 Pop  Ioan  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
244 Pop  Mihail  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
245 Pop  Simion  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
246 Pop  Teodor Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
247 Pop  Toma  al  Mariei Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
248 Pop  Valentin  l.  Constantin Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
249 Pop  Vasile  l.  Andrei Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
250 Pui  Alexandru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
251 Pui  Constantin  l.  Matei Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
252 Pui  Constantin  l. Grigore Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
253 Pui  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 -  
254 Pui  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 3   
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255 Pui  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
256 Pui  Dumitru  l.  Grigore Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
257 Pui  Gavril Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 4  
258 Pui  Grigore  l.  Simion Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
259 Pui  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  
260 Pui  Ioan  l.  Gheorghe Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
261 Pui  Nicolae  l.  Simion Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - 1  
262 Pui  Petre  l.  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
263 Pui  Simion Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
264 Pui  Simion  l.  Matei Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
265 Pui  Simion  l. Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
266 Pui  Teodor  l.  Ștefan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
267 Pui  Teodor  l.  Zaharie Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
268 Pui  Vasile  l.  Ștefan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
269 Râpan  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
270 Râpan  Gheorghe Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
271 Râpan  Petre Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
272 Râpan  Petre  l.  Teodor Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
273 Rincu  Gheorghe Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
274 Rincu  Petre Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 2  
275 Rincu  Petre Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
276 Rugină  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 1  
277 Sava  Nicolae Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
278 Sbanca  Teodor  l.  Ilie Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
279 Stoian  Andrei Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
280 Stoian  Andrei  l.  Andrei Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
281 Stoian  Constantin Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
282 Stoian  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 2  
283 Stoian  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
284 Stoian  Dumitru  l.  Petre Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
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285 Stoian  Dumitru  l.  Teodor Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
286 Stoian  Dumitru  l. Iacob Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
287 Stoian  Grigore  l.  Chiril Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
288 Stoian  Grigore  l.  Gheorghe Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
289 Stoian  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
290 Stoian  Nicolae  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
291 Stoian  Nicolae  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
292 Stoian  Petre  l.  Iacob Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
293 Stoian  Simion  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
294 Stoian  Simion  l.  Toader Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
295 Stoian  Teodor  l.  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
296 Stoian  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  
297 Stoian  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - 1 2  
298 Stoian  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - 1  
299 Stoian  Vasile  l.  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
300 Șaigu  Ioan  l.  Ignat Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
301 Tăslăuan  Vasilel. Sofia Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
302 Tăslăuan  Alexandru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
303 Tăslăuan  Alexandru  l.  Petre Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
304 Tăslăuan  Andrei Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
305 Tăslăuan  Chiril Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
306 Tăslăuan  Gheorghe Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
307 Tăslăuan  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - 1 -  
308 Tăslăuan  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
309 Tăslăuan  Ioan  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
310 Tăslăuan  Pavel  l. Constantin Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
311 Tăslăuan  Petre Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 2  
312 Tăslăuan  Petre  l.  G. Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
313 Tăslăuan  Simion  l.  Nic. Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
314 Tăslăuan  Simion  l.  Nicolae Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
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315 Tăslăuan  Teodor  l.  
Gheorghe 

Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
316 Tăslăuan  Teodor  l.  Nicolae Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
317 Tăslăuan  Teodor  l. Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
318 Tăslăuan  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
319 Tătar  Alexandru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - 1 -  
320 Teslovan  Ioan  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 4  
321 

 
Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  

322 Tinca  Alexandru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
323 Tinca  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
324 Tinca  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 - -  
325 Todor  Ioan Toplița Agricultor Sergent - 1 - - - - - - 1 - - - -  
326 Truța   Gheorghe Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 2  
327 Truța  Chiril Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  
328 Truța  Constantin Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
329 Truța  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - 1 2  
330 Truța  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 2  
331 Truța  Dumitru  l.  Ilie Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
332 Truța  Dumitru  l.  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 -  
333 Truța  Dumitru  l.  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
334 Truța  Gavril Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
335 Truța  Gh. Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 1  
336 Truța  Gheorge  l.  Zaharie Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
337 Truța  Grigore  l.  Irimie Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
338 Truța  Ilie  l.  Grigore Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
339 Truța  Ilie  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
340 Truța  Ioan  l.  Todor Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - - 3 
341 Truța  Ioan  l.  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
342 Truța  Matei Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
343 Truța  Mihai  l.  Petre Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
344 Truța  Mihail Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  
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345 Truța  Nicolae  l.  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
346 Truța  Pavel  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
347 Truța  Petre  al  Mariei Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 1  
348 Truța  Petre  l.  Alexandru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
349 Truța  Simion  l.  Andrei Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
350 Truța  Simion  l.  Dochița Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
351 Truța  Ștefan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  
352 Truța  Ștefan  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
353 TRuța  Teodor Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - 1 2  
354 Truța  Teodor Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
355 Truța  Teodor  l.  Gheorghe Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
356 Truța  Teodor  l.  Grigore Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
357 Truța  Teodor  l.  Iacob Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 1  
358 Truța  Teodor  l.  Iacob Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
359 Truța  Trifan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  
360 Truța  Vasile  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
361 Truța  Vasile  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
362 Truța  Zaharie Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
363 Truță  Grigore  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
364 Țepeluș  Ștefan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
365 Ujică  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  
366 Ujică  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
367 Ujică  Teodor Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - 1 2  
368 Ujică  Teodor Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
369 Vâga  Dumitru  l.  Todor Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
370 Vâga  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
371 

 
Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  

372 Vâga  Iacob Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  
373 Vâga  Nicolae  l.  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
374 Vâga  Pantelimon  l.  Nichita Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
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375 Vâga  Simion Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
376 Vâga  Teodor Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
377 Vâga  Teodor  l.  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
378 Vâga  Teodor  l.  Nichita Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
379 Vâlcan  Constantin  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
380 Vâlcan  Gheorghe Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
381 Vâlcan  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
382 Vâlcan  Irimie  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
383 Vâlcan  Nicolae Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
384 Vâlcan  Todor Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
385 Veia  Gheorghe  al  

Paraschivei 
Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  

386 Veia  Gherasim Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
387 Veia  Grigore Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 -  
388 Veia  Nicolae Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  
389 Veia  Teodor  l.  Iacob Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
390 Veia  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
391 Veia Pantelimon Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
392 Vlad  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
393 Vodă  Alexandru  l. Andrei Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
394 Vodă  Constantin Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
395 Vodă  Constantin  l.  Nechita Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 3  
396 Vodă  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
397 Vodă  Dumitru  l.  Constantin Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
398 Vodă  Dumitru  l.  Gheorghe Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
399 Vodă  Gheorghe  l.  Todor Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
400 Vodă  Gheorghe  l.  Vasile Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
401 Vodă  Gherasim Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
402 Vodă  Grigore  l.  Filimon Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
403 Vodă  Grigore  l.  Grigore Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
404 Vodă  Ilie  l.  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  



 
 

165 

405 Vodă  Ilie  l.  Mihail Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
406 Vodă  Ilie  l.  P. Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
407 Vodă  Ilie  l.  Petre Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
408 Vodă  Ioan  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
409 Vodă  Ioan  l.  Nechita Toplița Agricultor Plutonier - 1 - - - - - - 1 - - - -  
410 Vodă  Mihail Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
411 Vodă  Nicolae  l.  Gheorghe Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  
412 Voica  Gheorghe  al  Ilenei Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
413 Voica  Ilie Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - 5  
414 Voica  Mihail Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 2  
415 Voica  Mihail  l.  Dumitru Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - 1 - - -  
416 Voica  Simion  l.  Ioan Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 4  
417  Vâlcan Petre l.  Filimon Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 -  
418 Vâlcan Nechita Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - 1 - - - - - - -  
419 Zbanca  Ilie Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - 1 - - - -  
420 Zbancă  Ioan  l.  Andrei Toplița Agricultor Soldat - 1 - - - - - - - - 1 1 2  

Total 420 - - - 4
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UN SECOL DE LA ÎNCEPUTUL LUPTEI ARMATE PENTRU 
ELIBERAREA TRANSILVANIEI  (1916) 

 
Consideraţii introductive şi cercetări recente 

 
            Prof. univ. dr. Alexandru Porţeanu - Bucureşti 

  
Marcarea centenarului evenimentelor primului război mondial readuce în 2016, în 

memoria generală și în atenția istoricilor, amploarea confruntărilor militare de la Verdun, care au 
cuprins aproape întregul an 1916 și s-au soldat cu 700.000 victime (morți, răniți, dispăruți). Cele 
mai critice momente ale bătăliei păreau a apropia finalul războiului prin înfrângerea Franței și a 
Antantei. Centenarul acestei uriașe încleștări militare a fost marcat recent prin manifestări de 
amploare impresionantă și la nivel politic înalt, bilateral, franco-german, în spirit european 
model, care ilustrează capacitatea omenirii de a înțelege învățămintele universale ale tragediilor 
istoriei.  
 Vom vedea în curând cât de pregătită este România de azi pentru o înțelegere 
asemănătoare a propriei sale moșteniri istorice privitoare la importanța rolului pe care l-a avut 
intrarea României în război în 1916. 
 O decizie politică și militară încărcată de asemenea greutate nu se putea produce decât 
prin acumularea îndelungată și întrunirea tuturor premizelor, condițiilor și complexității lor fără 
precedent. Motivația fundamentală a angajării tuturor resurselor națiunii și Statului Român în 
conflagrația generală era determinată de perceperea corectă a momentului maturizării 
corespunzătoare a factorilor constitutivi. Această decizie era sintetizată în conceptul și obiectivul 
major al eliberării Transilvaniei, Banatului și celorlalte provincii istorice românești (Crișana, 
Maramureșul, Bucovina) de sub dominația imperiului habsburgic, cu cele două componente ale 
sale, ungară și austriacă. 
 Am încercat să punem în paralel cele două evenimente – Verdun-ul și intrarea României 
în război – nu numai pentru că ele reprezintă, după părarea noastră, principalele date istorice ale 
desfășurării primului razboi mondial în anul 1916,  cât mai ales deoarece ele se 
intercondiționează reciproc. Intrarea României în război a fost impusă de Aliați pentru slăbirea 
formidabilei presiuni de la Verdun, Aliații fiind deplin conștienți că sacrifică România, că nu vor 
putea respecta angajamentele acoperirii frontului din sud-est (Dobrogea, Salonic). La rândul lor, 
imensele sacrificii si jertfe ale României din toamna anului 1916 până în cea din 1918 au 
reprezentat singura și ultima condiție a marii izbânzi a cauzei românești de la finele marelui 
război (“La Grande Guerre”). 
 Mișcarea de eliberare națională a românilor din Transilvania, al cărei fundament istoric, 
social-politic și cultural era reprezentat de raportul demografic majoritar românesc al întregului 
spațiu intracarpatic, a debutat după răscoala lui Horea, cu argumentarea ei juridico-politică prin 
marele Supplex Libellus Valachorum (1791), cu argumentarea istorico-culturală a  Școlii 
Ardelene, în cadrul de ansamblu al întregii mișcări de emancipare național-politică și socială a 
tuturor românilor din întregul spațiu etnic românesc, ce a generat formarea și ascensiunea 
națiunii române moderne. 
 Cel mai elocvent moment istoric al acestui fenomen  de mare amploare s-a dovedit a fi 
revoluția română de la 1848-1849 din Transilvania, capitolul cel mai vast al întregii revoluții 
pașoptiste românești. Momentul istoric pașoptist a marcat definitiv caracterul ireversibil al 
mișcării generale a societății românești în direcția modernizării tuturor structurilor existenței și 
acțiunii sale, a afirmării ei identitare energice, în plan național și international, european. 
 Formarea statului național român modern prin Unirea Principatelor din 1859 însemna 
intrarea fermă a românilor în planul realităților politice europene, accentuate semnificativ prin 
opera de intensă și accelerată modernizare internă din epoca Domnitorului Al.I.Cuza, consolidată 
și continuată după aducerea Principelui și viitorului Rege Carol I. Independența României 
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cucerită în 1877-1878 a ridicat considerabil nivelul și statutul internațional al Țării. Ascensiunea 
național-politică a românilor a avut de suferit și amputările teritoriale ale Bucovinei și 
Basarabiei, dar formarea și consolidarea statului român modern au reprezentat un imbold esențial 
al dezvoltării acțiunilor de eliberare națională a românilor din Transilvania, cu momentele ei 
cunoscute din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, culminând cu mișcarea Memorandumului 
și la începtul secolului al XX-lea, când era elaborat conceptul de “România Mare”. 

 Rolul României în perioada războaielor balcanice a contribuit esențial la sporirea 
prestigiului ei internațional, Pacea de la București din 1913 fiind primul act de acest fel încheiat 
fără prezența Marilor Puteri ale timpului. În Transilvania, prelungirea tratativelor politice 
româno-ungare (1910-1914) a accentuat tensiunile, soldate cu ruperea lor de către partea română 
la 17 febr.1914, urmată de convocarea conferinței extraordinare a Partidului Național Român, 
pentru elaborarea noului program politic național. Situația politică generală de la finele anului 
1913 și începutul anului 1914 a generat o intuiție politico-națională de inspirație providențială 
exprimată  de  cel  mai  ilustru  înaintaș  al românilor din Toplița, episcopul Elie Miron Cristea, 
în cuvinte care prevesteau apropiata împlinire a marelui ideal românesc. Întradevăr, după ruperea 
tratativelor și  elaborarea noului program politic național, ce anume altceva era de conceput ?  În 
noiembrie 1918, tot după ruperea tratativelor româno-ungare, s-a trecut direct la convocarea 
Adunării Naționale, care a proclamat Marea Unire. În primăvara anului 1914, evenimentele ce ar 
fi putut urma ar fi fost desigur diferite într-o anumită măsură. Ele au fost însă curmate brusc de 
atentatul de la Sarajevo din 28 iunie 1914, care a constituit pretextul declanșării primului război 
mondial. Pentru românii din Transilvania urma o perioadă de mari îngrijorări, iar  Vechiul Regat 
al României era pus în fața unei opțiuni deosebit de dificile. Ea s-a concretizat la Consiliul de 
Coroană care a adoptat formula neutralității. Batrânul Rege Carol I, unul dintre suveranii 
importanți din Europa, după o îndelungată domnie de 48 de ani, a respectat rezultatul 
Consiliului, care declina angajarea Țării în baza Tratatului Secret de Alianță cu Puterile Centrale 
din 1883, semnat de Rege. La 10 octombrie 1914, desigur și din cauza soluției dureroase pentru 
el, Regele Carol I a încetat din viață. Urmașul său, Ferdinand, a rostit cunoscutul jurământ  “Voi 
domni ca bun român”. Pentru oamenii politici de ambele orientări politice principale, dar 
îndeosebi pentru marele artizan al neutralității, Primul Ministru Ion I. C.Brătianu, erau clare trei 
concluzii prealabile: că neutralitatea nu va putea fi menținută până la sfârșitul războiului, că ea 
avea rolul de pregătire a opțiunii decisive; că pregătirea trebuia realizată cu maximă urgență; în 
fine, că opțiunea nu putea fi alta decât reorientarea generală și totală către Aliații din Antantă. 
 Cunoașterea în profunzime și înțelegerea în amploare a complexității celor doi ani ai 
perioadei  neutralității  României poate fi deadreptul pasionantă în plan intelectual, cultural-
științific și chiar literar-artistic, fiind demnă de o operă pe măsură, care încă nu a apărut.  
 Echilibrul atât de fragil al neutralității, cu toate gravele ei amenințări permanente, era 
însoțit nu numai de creșterea presiunilor externe, ci și a celor interne, îndeosebi prin sporirea 
energică a manifestărilor opiniei publice pentru realizarea idealurilor naționale, pentru eliberarea 
Transilvaniei, îndeosebi in 1915. 
 Decizia intrării în acțiune a României ACUM  ORI  NICIODATĂ  a fost impusă de 
Franța și Rusia în perioada dintre finele lunii iunie și mijlocul lunii august 1916. Negocierile 
diplomatice, perfectarea și finalizarea lor nu sunt încă cunoscute în toată desfășurarea lor. Locul 
lor principal nu putea fi nici Bucureștiul, nici Parisul, ci doar Petrogradul. În perioada lor finală 
și imediat ulterioară, atât Franța cât și Rusia au operat unele transferuri de personal diplomatic 
(Ministrul Franței la București, ministrul de externe al Rusiei ș.a.), care au nuanțat în ambele 
sensuri finalizarea acțiunii cu România, dar nu erau prea oportune în plină desfășurarea a 
negocierilor. Ele s-au finalizat, după cum se știe prin semnarea la 4/17 august 1916 a Convenției 
politice și a Convenției militare dintre cei patru Aliați (Franța, Marea Britanie, Rusia, Italia) și 
România. Timpul nu ne permite să reamintim conținutul lor. 

 Pentru România, mult mai important decât conținutul lor, chiar decât întregul război 
mondial, era vitală și obligatorie asigurarea desăvârșitului secret al semnării actelor la București 
de către cei 8 înalți reprezentanți ai Aliaților (4 Miniștri Plenipotențiari și 4 atașați militari), 
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alături de cei ai României. Bucureștiul era în anii neutralității, pe plan internațional, capitala cu 
cea mai mare densitate și intensitate a activității aproape a tuturor serviciilor de informații 
externe, de spionaj militar și politic. Prin intermediul lor, Legațiile acreditate la București 
cunoșteau destul de adecvat principalele mișcări ale politicii externe a României. Cel mai bun 
diplomat al Imperiului habsburgic, Ministrul de externe, contele Ottokar Czernin, a fost detașat 
(aparent retrogradat) ca Ministru Plenipotențiar al Austro-Ungariei la București, desfășurând 
sejururi frecvente la Sinaia, pentru solicitarea unor convorbiri aproape zilnice cu Regele 
Ferdinand. La Viena, Ministrul imperial de externe devenise contele Burian Janos, al Ungariei. 
Imperiul dualist știa și era convins că în curând va fi atacat de România, rămânea de aflat doar 
data. Germania era și ea în aceiași situație. Rămâne cu totul remarcabil în aceste condiții faptul 
că cele două tabere beligerante reprezentate la București au înțeles să respecte decizia 
neutralității României. În cazul celei mai mici “transpirări” asupra semnării Convențiilor 
României cu Antanta, armatele imperiale inamice puteau ajunge la București în doar câteva ore. 

 Măsurile excepționale luate de România și de Aliați pentru garantarea desăvârșită a 
secretului semnării și îndeplinirii Convențiilor nu sunt încă relevate în suficientă măsură în 
bibliografia domeniului.  

Primul Ministru român Ion I. C.Brătianu a pregătit minuțios în toate detaliile, a organizat 
în cel mai strict și desăvârșit secret îndeplinirea procedurii încheierii celor două Convenții. Ea  a 
avut loc în cadrul privat al casei fratelui său Vintilă Brătianu, din str.Aurel Vlaicu (fostă 
Țăranilor) nr.19, situată în zona Parcului Ioanid (Grădina Icoanei), ce putea fi oarecum mai puțin 
expusă spionării periculoase. Discreția maximă a momentului a impus absența aproape totală a 
unor factori ce puteau stârni curiozități inoportune. I.I.C.Brătianu nu a avut încredere nici chiar 
în cei mai apropiați colaboratori ai săi din Direcția Cabinetului Primului Ministru. 

 În momentul finalizării, la ora 11.00 a zilei de miercuri 4/17 august 1916, au fost de față 
numai frații Brătianu, cel mai apropiat amic politic al lor – I.Gh.Duca și ministrul României la 
Petrograd, Constantin Diamandi, artizanul efectiv al îndelungatelor și dificilelor negocieri ale 
Convențiilor cu șeful diplomației imperiale ruse, Serghei D.Sazonov. Ca reprezentant al 
Antantei, acesta avea o înțelegere mai realistă asupra importanței noii aliate a Antantei, în 
comparație cu rezervele altor politicieni, dar îndeosebi militari ruși, față de România. La 
solemnitatea ultra secretă a momentului nu era de față nici Ministrul Afacerilor Străine al 
României, iar Ministrul de Război era una și aceiași persoană cu Premierul I.I.C.Brătianu.  

Toți cei opt înalți oficiali politici și militari ai Puterilor Aliate erau reprezentați de unul 
singur, în persoana lui Stanislav A. Poklevski - Koziell, Ministrul Plenipotentiar al Rusiei la 
București, principalul intermediar activ al tratativelor diplomatice dintre România și Rusia, ca 
reprezentantă a Antantei. Nu e greu să ne imaginăm că deplasarea singurului factor străin, 
reprezentantul diplomatic al Rusiei, până la imobilul din str.Aurel Vlaicu a fost organizată la cea 
mai importantă cotă de atenție pentru asigurarea secretului. Ambasada imperială rusă la 
București a organizat colectarea celorlalte șapte semnături ale șefilor diplomatici și ale atașaților 
militari acreditați la București de Franța, Regatul Unit și Italia. Pentru momentul completării 
semnăturilor cu cele ale lui Poklevsky-Koziell și I.I.C.Brătianu, Vintilă Brătianu a pregătit în 
mijlocul mesei o călimară deosebită și un stilou de aur, ce urmau a fi păstrate în memoria acestei 
scene istorice. Se pare că ele nu au fost identificate până acum într-un patrimoniu muzeal.  
 După depunerea semnăturilor, I.I.C.Brătianu a ținut un scurt și expresiv cuvânt dedicat 
însemnătății actului, cu o nuanță de specială satisfacție și speranță îndreptată spre relațiile 
diplomatice cu Rusia.  
 Un detaliu inedit al acestui moment s-a desfășurat în planul secundar al scenei cu cei 
cinci protagoniști ai semnării. Acolo se mai afla un personaj, prezent pentru îndeplinirea unor 
eventuale îndatoriri auxiliare. Numele său nu apare în documente. Era un tânăr student în 
trecerea din anul II în anul III al Facultății de Drept a Universității din București, ales în acest 
scop de profesorul său Vintilă Brătianu, chiar la solicitarea lui I.I.C.Brătianu, care a lăsat la 
aprecierea firească a fratelui sau desemnarea tânărului în cauză. Momentul prezenței sale 
neașteptate la un eveniment de asemenea importanță crucială, întâlnirea lui cu personalitatea  lui 
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I.I.C.Brătianu avea să-i hotărască aproape întregul său destin biografic, devenind în curând cel 
mai apropiat colaborator personal al marelui bărbat de stat. Numele lui era Gheorghe Fotino. 

 Întâmplarea fericită a fost prilejul excepțional de a fi “coleg de serviciu”, la Institutul de 
istorie “Nicolae Iorga”, cu o întreagă pleiadă de nume ilustre, ieșite pe rând din închisorile 
comuniste la începutul anilor 1960. Unul dintre aceștia, probabil cel mai reprezentativ, a fost Gh. 
Fotino. Mărturia sa asupra evenimentului, rămasă orală, a fost încredințată subsemnatului, 
onorându-mă și cu alte confidențe cum ar fi cea referitoare la întâlnirea sa cu Regina Maria în 
1918, la întâlnirea sa cu viitorul general Charles de Gaulle în 1922, reîntâlnit în 1968. Aceste 
mărturisiri exprimau intuiția unei apropieri afective față de mine, care mă obligă peste timp. Am 
încercat să o încredințez tiparului, dar apăsarea vremurilor nu a făcut posibilă realizarea ei.  
 Cu toată impresia puternică ce mi-a produs-o relatarea lui Gh. Fotino asupra momentului 
istoric din 1916, am simțit mereu că e necesară cercetarea ei amănunțită. Relatarea nu părea 
plauzibilă în toate detaliile ei. Pot presupune că însuși Gh Fotino a forțat-o prin unele 
inadvertențe, spre a stimula demersul științific necesar. Am identificat într-adevăr, abia recent 
aceste inadvertențe, reușind să înțeleg mai bine sensul principal al confidenței ce mi se 
încredința, care nu putea fi exprimat explicit și nicidecum  public  în anii  1960. Sensul  principal  
era  declarația   personală  a  lui  
Gh. Fotino asupra caracterului decisiv al episodului istoric din `1916, asupra întregului său 
destin. Sunt convins că, dacă ar fi fost să fie ca Gh Fotino să se afle acum prezent printre noi,  ar 
fi exprimat acordul cu demersul prin care am putut descifra unele dintre secretele Convențiilor 
secrete din 1916. 
 Revenind la aceste secrete, trebuie să precizăm că ele nu s-au încheiat odată cu semnarea 
Convențiilor. Transmiterea documentelor și semnăturilor originale, oficiale, de importanță 
majoră, care angajau viitoarele desfășurări militare și politice de amploare, s-a făcut cu aceiași 
precauție maximă, la cererea expresă a lui I.I.C.Brătianu. Aceste operațiuni au fost încredințate 
atașatului militar al Rusiei în România, colonelul A.Tatarinov,  care a preluat documentele și s-a 
deplasat personal cu ele, însoțit de măsurile de siguranță adecvate, de la București la Ungheni. 
Numai de acolo era posibilă transmiterea lor în deplină siguranță secretă către Petrograd și mai 
departe către Londra și Roma, deoarece pentru Paris s-a prevăzut și o rută directă, pe cale 
diplomatică.  

Era apoi strict necesară asigurarea severă a secretului până la încheierea tuturor 
pregătirilor politice și militare ale intrării României în război. Data maximă a intrării României 
în război era stabilită cel mai târziu pentru ziua de duminecă 15/28 august 1916. România avea 
astfel la dispoziție un interval cât mai scurt, de maximum 10 zile, începând de joi, 5/18 august 
1916.  

Prima operațiune esențială a acestor pregătiri a fost chiar redactarea declarației de război 
a României împotriva Austro-Ungariei.  

Până duminecă 8/21 august 1916, Declarația era trimisă în siguranță la Viena prin 
maiorul Stârcea, cu ordin ca plicul să nu fie deschis de Edgar Mavrocordat, Ministrul României 
la Viena, decât în seara de sâmbătă 14/27 august 1916. În preajma evenimentului, faptul i-a fost 
destăinuit de Emanoil Porumbaru, Ministrul de externe, lui Nicolae Iorga, care l-a consemnat 
apoi în ale sale “Memorii. Însemnări zilnice”. 

 Asigurarea secretului desăvârșit a fost realizată în întregime, deoarece diplomația 
imperiului habsburgic nu a dat nici un semn de preocupare deosebită pe tot parcursul fazei finale 
a pregătirilor României. Comandamentele militare austro-ungare nu au luat nici o măsură 
specială de apărare față de România, fiind angrenate intens în luptele cu Rusia, îndeosebi în 
Galiția. În dimineața zilei de 14/26 august 1916, înainte de întrunirea Consiliului de Coroană, 
I.I.C.Brătianu îl mai asigura încă pe Czernin de neutralitatea României ! 

Toate celelalate  preparative obligatorii au fost accelerate și încheiate în intervalul celor 
10 zile finale. 

Cel mai important dintre ele a fost desigur istoricul Consiliu de Coroană de la Palatul 
Cotroceni, din ziua de sâmbătă 14/27 august 1916. Această reuniune de însemnătate politică 
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majoră poate fi considerată ca fiind cel mai mare Consiliu de Coroană în comparație cu celelalte, 
atât prin participarea cea mai numeroasă, reprezentativă, cât mai ales prin dezbaterea 
aprofundată, fără vreo limitare obiectivă a opțiunii. 

Regele Ferdinand a condus lucrările Consiliului de Coroană cu deosebită înțelepciune, 
elocvență și fermitate. Hotărârea Guvernului său, hotărârea Statului Român era luată prin cele 
două Convenții cu Antanta. Regele a afirmat-o și a reafirmat-o, precizând că întrunirea era 
menită nu să dee un sfat, ci să afirme sprijinirea marii cauze naționale. Consiliul de Coroană s-a 
încheiat la ora 13.00 

În aceeași zi, la ora 16.00, Decretul pentru declararea stării de război era afișat pe străzile 
Capitalei. În orele următoare s-a anunțat mobilizarea generală. 

România și-a respectat condiția înscrisă în Conventia cu Aliații, ca “mobilizând toate 
forțele sale terestre și maritime să atace Austro-Ungaria cel mai târziu la 15/28 august 1916”. 

Declarația de război a fost depusă de Ministrul României la Viena în seara zilei 
precedente a termenului, adică sâmbătă 14/27 august 1916, la ora 21.00, încredințată 
funcționarului superior de serviciu de la Ballplatz. Conform prevederilor Convenției militare, ea 
a intrat imediat în vigoare. 

În dimineața zilei următoare, duminecă 15/28 august 1916 au fost lansate cele două 
Manifeste Regale, Către Români și Către Ostași. 

Lupta armată pentru eliberarea Transilvaniei pornea sub auspicii promițătoare. Planurile 
militare erau încheiate, trupele române se aflau în dispozitiv, iar în ziua de sâmbătă 14/27 august 
1916 au primit ordinul de a trece frontiera la ora 21.00 și să atace inamicul. Primul comunicat 
oficial al Marelui Cartier General Român anunța că “În noaptea de 14/27 – 15/28 august, trupele 
noastre au atacat frontiera austro-ungară”. 

Decizia politică era așteptată de inamic, în mai multe variante. Ea a avut un efect deosebit 
în Germania care, fără a fi pusă în fața unei declarații de război a României împotriva sa, a 
procedat în virtutea alianței cu Austro-Ungaria, la lansarea propriei sale Declarații de război 
împotriva României, chiar în ziua de 15/28 august 1916. 

Efectele și aprecierile mai largi asupra intrării în râzboi a României vor fi tot mai 
obiective și cuprinzătoare pe măsura scurgerii timpului, cu desfășurările de amploare crescândă a 
evenimentelor, la proporțiile tragediilor și ale izbânzilor respective, îndeosebi ale rezultatelor lor 
finale. Aceste analize sau sinteze au oferit un bogat material documentar pentru elaborarea unor 
evaluări și concluzii istorice sau istoriografice.   

Decizia militară a intrării armatei române în război a avut însă un efect mai pronunțat și 
direct, cu elemente de surpriză asupra inamicului, îndeosebi datorită faptului că apărarea graniței 
austro-ungare era mult slăbită prin imensele concentrări militare ale Puterilor Centrale în teatrele 
de operațiuni militare de la Verdun și din celelalte fronturi în care erau intens angajate. 

Realitațile din teren, îndeosebi prin configurația sa muntoasă, precum și cele care 
decurgeau din dinamica raporturilor de forțe erau mult mai dure sau chiar severe, în comparație 
cu considerațiile tactice sau strategice. 

Armata română avea de realizat intrarea în Transilvania prin 18 trecători, zone sau 
puncte, pe un front de o lungime foarte mare, de la joncțiunea carpato-dunăreană din sud-vest 
(Oltenia-Banat) până în nordul Carpaților Orientali. 

 Cele mai dificile operațiuni militare au revenit Armatei I-a, pe un front ce se întindea de 
la Cerna până la linia vestică a masivului munților Făgăraș. Pe acest mare sector al desfășurării 
războiului aveau să se producă și cele mai crâncene bătălii din întorsătura tragică, în rezistența 
retragerii și apărării eroice, ce a urmat atât de curând (pe Jiu, Olt, Argeș, Neajlov și din fața 
Capitalei). 

În partea centrală a frontului, alocată Armatei a II-a, operațiunile militare au început în 
seara zilei de sâmbătă 14/27 august 1916, chiar puțin înainte de ora 21.00. Grupul de acoperire 
Predeal a ocupat gara, după o luptă scurtă dar violentă, la ora  20.15, trecând imediat la acțiune 
în partea superioară a Văii Timișului. Celelalte grupe de acoperire din zonă se pun în mișcare. 
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Regimentele 6 Vânători și 6 Mihai Viteazul încep coborârea pe Valea Timișului, concomitent cu 
acțiunile similare din trecătorile Branului, Bratocea, Doftana, Tabla Buții și Buzăului. 

Intrarea în acțiune a Armatei Române s-a făcut într-o atmosferă de mare însuflețire 
generală. Una din cele mai expresive dovezi în acest sens era înscrisă în cuvintele și melodia 
cunoscutului marș “Treceți batalioane române Carpații”, care ne emoționează și azi. Această 
stare de spirit era reprezentată în mod sugestiv în imaginea fotografică a înaintării unei coloane 
militare române intitulată “La război ca la nuntă !”, având în fruntea coloanei un lăutar în 
uniformă militară.  

Optimismul general s-a dovedit a fi mai mare decât era cazul. Trecerea munților, deși 
fără confruntări militare majore, a relevat și unele insuficiențe ale pregătirii, cu întâlniri între 
coloane în și din direcții diferite, provenite din lipsa experienței militare combatante montane. 
Apoi, pe măsura desfășurării luptelor, se cumulau lipsurile înzestrării armatei, deficiențe sau 
chiar greșeli de comandă, până la gravitatea copleșitoare a sacrificării României de către Aliați 
prin neîndeplinirea angajamentelor militare asumate de Antantă. 

Încă din noaptea de sâmbătă 14/27 spre duminecă 15/28 august 1916, începerea acțiunii 
militare române la Predeal și pe Valea Timișului ajunsese la cunoștința unor factori 
administrativi și informativi locali din Brașov. Rezistența militară ungară, îndeosebi cea 
secuiască, nu a reușit să arunce în aer tunelurile și podurile (cu excepția celui de la Dârste), dar s-
a regrupat rapid în punctul cel mai îngust al trecătorii, unde în dimineața zilei de duminecă 15/28 
august s-a desfășurat o confruntare mai energică, înlăturată de trupele române. Brașovul era 
cuprins de panica evacuării autorităților militare și civile, precum și a unei părți din populația 
săsească și maghiară. Populația românească simțea desigur bucuria apropierii momentului 
eliberator.  

În ziua de luni 29 august 1916 ora 13.00, o delegație a Consiliului Orășenesc, însoțită de 
doctorul Baiulescu, a ieșit în întâmpinarea trupelor române, predând orașul comandantului 
Regimentului 6 Mihai Viteazul, colonelul Darvari. Armata română a intrat în orașul vechi până 
la Piața Scheiului din fața bisericii “Sfântul Nicolae”, în aclamațiile și florile mulțimii. În Piața 
Sfatului din centrul orașului s-a oficiat un scurt serviciu religios, primit de militari și de toți 
civilii cu capetele descoperite. A urmat instalarea primului prefect român (Dr.Vecerdea) și a 
primului primar român al Brașovului (Dr.Baiulescu). 

Armata a II-a, din dispozitivul central al întregului front românesc, urma a fi pivotul 
principal al acțiunii, prin joncțiunea din partea stângă, spre  vest, cu  Armata 
 a I-a și cu cea dinspre nord, cu Armata a III-a. Aceste mișcări tactico-strategice de amploare au 
reliefat curând dificultățile cauzate de distanțele – unele apreciabile – dintre diferitele căi și 
trecători, peste masivele muntoase respective. 

Titlul lucrării ne obligă să ne rezumăm strict la momentele începutului luptelor de 
eliberare a Transilvaniei, îndeosebi la cele din zona centrală, fără a ne referi acum la cele din 
zona Armatei I-a și privind sumar numai un sector al Armatei de Nord. 

Trecătoarea Oituzului a fost abordată de grupuri și unități  speciale  încă  la 
 28 august, iar la 31 august era ocupat orașul Tg.Secuiesc. S-a acționat similar și în zonele Uz și 
Ghimeș. Divizia a 14-a a acționat în dificila zonă muntoasă dintre Bicaz și Tulgheș, până spre 
Bilbor. Un grup militar distinct a fost alocat pe direcția spre nord. 

În partea centrală și nordică a Carpaților Orientali au început să se resimtă efectele 
deficiențelor cooperării militare româno-ruse prevăzută în Convenția Militară și rămasă 
nerealizată. 

La 7 septembrie 1916 a fost ocupat orașul Gheorgheni, iar la 8 septembrie 1916 a fost 
ocupat principalul oraș al zonei secuiești, Miercurea Ciuc, deschizându-se astfel acțiunea pentru 
ocuparea văilor superioare ale Oltului și Mureșului. 

Zona municipiului Toplița de azi, cu statut de comună în 1916, ocupă un loc distinct în 
scurta perioadă a începutului luptei de eliberare din 1916. În primele zile ale lunii septembrie 
1916, “la aripa de nord, un detașament de  trupe  ale  diviziei 
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a 14-a, scoborând pantele munților Gherghiului au atacat Toplița, scotând pe dușman din toate 
pozițiile lui foarte bine întărite, fără ca artileria să poată interveni. La venirea serii, ungurii dau 
foc fabricilor de cherestea din oraș, aruncă în aer podurile și se retrag în direcția Călimanel. 
Detașamentul a pus stăpânire solidă pe ieșirea spre est a defileului Mureșului, aruncând pe 
dușman spre interior, apoi l-a urmărit pas cu pas, prin defileu, ocupând și coama ce desparte 
șesul Miclăușului – bazinul superior al Mureșului de bazinul mijlociu”. Spre a stăvili înaintarea 
românilor pe patru direcții spre Târnava Mică, Praid, Reghin, au fost concentrate toate trupele 
austro-ungare ce puteau fi dislocate, de mărimea a patru divizii. Obiectivul lor major era să 
supravegheze înaintarea unităților Armatei a III-a Române și a flancurilor Armatei  
a II-a. “La 11 septembrie 1916, Armata de Nord și-a oprit mișcarea de înaintare, în care reușise 
să pună complet mâna pe văile superioare ale Oltului și Mureșului și să stăpânească intrările 
dinspre est ale celui de al doilea șir de înălțimi ce separa acest bazin de șesul Mureșului 
mijlociu”. Au urmat luptele din munții Călimani, culminând cu ocuparea vârfului Pietrosul și a 
treia ofensivă a Armatei de Nord, cu bătălia de la Odorhei; “la 18 septembrie primarul acestuia a 
facut solemn predarea orașului” armatei române. 
 Dezastrul de la Turtucaia (5-6 septembrie 1916) și luptele din Dobrogea au obligat 
România să acționeze pe două fronturi, ceea ce a depășit decisiv posibilitățile susținerii 
războiului fără cooperarea militară aliată. 
 La sfârșitul lunii septembrie 1916 a început contraofensiva inamică a cărei comandă a 
fost preluată de generalul Falkenhayn, fostul șef al statului major german, acum în fruntea 
Armatei a IX-a germană. 
 În acești termeni înfățișează Constatin Kirițescu desfășurările operațiunilor militare din 
zonele menționate, în a sa remarcabilă și fundamentală operă în trei volume, Istoria războiului 
pentru întregirea României, 1916-1919, publicată în câteva ediții succesive, începând la scurt 
timp după încheierea războiului și a Conferinței de Pace. 
  Cercetarea Arhivelor Militare ale României, ar urma să ajungă până la Jurnalele de 
operațiuni ale unităților militare care au operat în zonă, cel puțin opt regimente. În aceiași ordine 
de idei putem aprecia și impozantul Mausoleu de la Secu, cu interesantul istoric al realizării sale, 
cu poziționarea sa sugestivă, care necesită întradevăr o inscripție explicativă mai clară și 
cuprinzătoare, așa cum a observat specialistul avizat în temă, istoricul Costel Lazăr. 
 Considerăm că nu ar fi de prisos să menționăm cu acest prilej, fie și în subsidiar, 
eforturile câtorva publiciști din unele gazete maghiare recente, orientate spre desconsiderarea 
istoriei și culturii poporului român, până la macularea inadmisibilă a luptelor eroice de  eliberare 
națională; desfășurarea operațiunilor militare din zona Topliței din aunl 1916 este larg utilizată 
pentru incitarea antiromânească a cititorilor, îndeosebi a tinerelor generații. 
 Luptele pentru eliberarea Transilvaniei nu s-au încheiat în 1916; intrarea României în 
război a marcat numai începutul lor. 
 Campania militară română din Transilvania s-a sfârșit dureros, prin retragerea încheiată la 
10-11 octombrie 1916, după grele bătălii in apărare, culminând cu cea de la Brașov. Restaurarea 
ocupației inamice a fost urmată de un mare val de represiuni extreme împotriva românilor. 
Armata Română avea acum de apărat trecătorile Carpaților și teritoriul Statului. La 6 decembrie 
1916 capitala Țării era ocupată de inamic, începuse marele refugiu in Moldova, ultimul colț de 
Țară, unde se va produce minunea de la Mărășești din august 1917. Inamicul german si austro-
ungar au impus României cea mai grea Pace din istoria ei, prin Tratatul de la Buftea-București (5 
mai 1918). 
 Evenimentele din Transilvania și Ungaria din octombrie-noiembrie 1918 au precipitat 
sfârșitul dominației străine, ridicând masele populare cele mai largi la acțiuni sociale, politice, 
naționale tot mai energice. Capitulările militare succesive ale inamicilor  au accelerat aceste 
transformări structurale. 
 România a reintrat în acțiune la 7 noiembrie 1918. Astfel a avut loc a doua trecere a 
Carpaților, inițial dinspre Moldova. Divizia a 7-a, sub comanda generalului Traian Moșoiu a 
avansat între 16/29 nov. – 20 nov./3 dec.1918 pe direcția Tulgheș, Borsec, Toplița și Ditrău, iar 
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Divizia 1-a de Vânători pe Valea Trotușului, la Miercurea Ciuc. La Toplița, în castelul 
Urmanczy, generalul Moșoiu a primit delegația orașului Târgu Mureș  condusă  de  profesorul  
Antalffy  Endre  în  ziua de  
1 decembrie. În urma acestei întâlniri, Armata Română a intrat în ziua următoare în Reghin și 
Târgu Mureș fără nici un incident, iar presa locală maghiară combătea zvonurile false lansate 
despre aceste evenimente. Brașovul era eleberat de Regimentul 6 Vânători, iar Clujul era eliberat 
la 24 decembrie 1918. 
 Liniile de demarcație stabilite succesiv prin condițiile armistițiului ungar și renegociate 
ulterior, au menținut o situație deosebit de periculoasă și nefirească îndeosebi după Hotărârile 
istorice de la Alba Iulia în zonele rămase dincolo de liniile de demarcație unde populația hotărâse 
unirea. S-a ajuns până la atrocități și chiar masacre antiromânești. Situația s-a agravat după 
instaurarea în Ungaria a regimului bolșevic condus de Bela Kun (21 martie 1919), ceea ce a 
determinat a treia intrare în acțiune a Armatei Române, în aprilie 1919, pentru eliberarea 
Bihorului, a Văii Crișului Repede, Sălajului, Sătmarului, Someșului și Maramureșului. Acestă 
campanie a fost continuată cu războiul efectiv româno-ungar peste Tisa, cu ocuparea Buda-
pestei, care a eliberat Ungaria de regimul de tip sovietic.  
 Acțiunile militare românești din primăvara și vara anului 1919 s-au desfășurat în timpul 
lucrărilor Conferinței de Pace, în condiții de complexitate politică deosebită. La toate acestea 
se adăugau înlăturarea complicațiilor produse prin ocuparea militară sârbă a Banatului, precum și 
faptul că toate desfășurările acestor evenimente aveau loc în condițiile când încă nu erau 
cunoscute liniile noilor frontiere ale României. 
 După grelele sacrificii și suferințe ale României începute în toamna anului 1916, sfârșitul 
războiului a adus înfăptuirea Marii Uniri prin hotărârile istorice ale națiunii române din anul 
1918. 
 În anul 1940, României i-au fost impuse grave amputări teritoriale, care au făcut necesară 
reluarea luptei armate, pentru recuperarea lor. 
 În toamna anului 1944, nordul Transilvaniei a fost din nou eliberat de sub ocupație 
străină. 
 Momentele principale ale eliberării naționale s-au constituit în valoroase tradiții ale 
luptelor armate, ale întregii istorii a poporului român. 
 La împlinirea unui secol de la începutul luptelor armate pentru eliberarea Transilvaniei, 
învățămintele lor istorice sunt deosebit de prețioase în zilele noastre, in spiritul european de 
înțelegere a învățămintelor istoriei universale. 
 
                                                                * 
 
 The present work emphasizes the period of the Romanian  neutrality (1914-1916) and it 
presents several new aspects concerning Its decision to take part in the war, the role and effects 
of this decision within the general framework of the war in 1916. They marked the beginning of 
the armed fight for the liberation of Transylvania. After the hard sacrifices and sufferings of 
Romania that started in the autumn of 1916, the end of the war brought about the 
accomplishment of The Great Union through the historic decision of the Romanian nation in 
1918. In 1940, Romania was subjected to severe territorial amputations which made necessary 
the resumption of the military fight to recover its territories. In the autumn of 1944 the north of 
Transylvania was liberated again from under the foreign occupation. The main stages of the 
national liberation are part of the valuable traditions of armed fights, of the entire history of the 
Romanian people. After a century from the beginning of the armed fights for the liberation of 
Transylvania, their historic teachings are particularly valuable nowadays, in the European spirit 
of comprehending the lessons of universal history. 
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POZIŢIA PUTERILOR DIN ANTANTA PRIVIND CONDIŢIILE 
INTRĂRII ROMÂNIEI ÎN RĂZBOI 

 
Conf. univ. dr. Gavriil Preda - Bucureşti 

 
 Declanşarea primului război mondial a pus societatea românească în fața unei grele 
alegeri: cu ce coaliție militară să participe la conflict pentru a îndeplini năzuințele aducerii la 
patria mamă a teritoriilor aflate sub stăpânirea marilor imperii vecine, știut fiind faptul că 
provincii istorice românești se aflau atât sub stăpânire țaristă, cât și austro-ungară.  
 Din punct de vedere militar și politic, România era semnatară a unui tratat de alianță cu 
Puterile Centrale încă din anul 1883. Pe de altă parte sentimentul public era mult mai ostil unei 
participări la război alături de Austro-Ungaria, un stat care desfășura o politică agresivă de 
deznaționalizare a românilor din Transilvania, Banat și Bucovina, decât față de Rusia. 
Sentimentul public de respingere a unei viitoare colaborări militare alături de Austro-Ungaria a 
fost viu afirmat în timpul crizei balcanice din anii 1912-1913  
 Unul dintre concluziile importante rezultate din implicarea României în criza balcanică 
din anii 1912 – 1913 a fost dezacordul major dintre viziunea Bucureștiului și cea a Vienei 
referitoare la păstrarea echilibrului de forțe din Balcani. Sprijinul militar acordat de România 
Greciei și mai ales, Serbiei, „adversarul cel mai înfocat al Monarhiei în Balcani”, a provocat 
suspiciune la Viena. Șeful Marelui Stat Major al Armatei austro-ungare își exprima neîncrederea 
într-o cooperare militară cu România într-un viitor război și nu excludea posibilitatea ca armata 
română să fie „chiar în rândurile inamicilor noștri”1.  
 Într-un document referitor la situația din Balcani, prezentat guvernului austro-ungar 
înainte de declanșarea războiului mondial, se arăta, printre altele, că Austro-Ungaria „vrea să-și 
amelioreze relațiile sale cu România prin explicații deschise, impunând (subl. ns.) Regatului 
alternativa, ori de parte Triplei Alianțe sau să rupă orice legătură cu Tripla Alianță”2. În 
continuare, în documentul respectiv se preciza că alianța cu România nu mai prezenta „o 
siguranță […] suficientă” pentru politica balcanică a Austro-Ungariei. Chiar dacă acțiunea 
politico-militară a României în timpul evenimentelor din Balcani din anii 1912 – 1913 a 
provocat tensiuni în cadrul raporturilor sale cu Austro-Ungariei și Germania, era evident că statul 
român nu putea să riște o ieșire din alianța cu Puterile Centrale în condițiile în care nu aveam 
garanții de securitate din partea celuilalt grup de mari puteri: Rusia, Franța și Anglia. În 
condițiile date, România și-a conservat statutul de stat membru al Triplei Alianțe, poziția aceasta 
fiind o opțiune pragmatică și necesară din punct de vedere militar și politic 
 Declanșarea primului război mondial a avut urmări importante pentru evoluția ulterioară 
a statului și a societății românești, în sensul că a determinat o schimbare radicală a politicii 
externe românești, care a fost construită ținând cont de interesele țării și de sprijinul popular 
pentru îndeplinirea lor.  
 Una dintre primele și cele mai importante hotărâri luate de guvernul român condus de 
I.I.C. Brătianu, imediat după începerea războiului, a fost declararea neutralității. Decizia luată în 
Consiliul de Coroană la 3 august 1914, în pofida opoziției regelui Carol I, a lui P. P. Carp și a lui 
Al. Maghilorman era în deplină concordanță cu spiritul tratatului de alianță.3 Declararea 
neutralității de către România a fost un act de înaltă responsabilitate a guvernului condus de 
Ionel I. C. Brătianu. Prevederea de „casus foederis”4 nu s-a activat pentru că Austro-Ungaria era 

                                                
1 1918 la români, vol. I, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983, p. 351 
2 Karl Kautsky, Documents allemands relatif á lʹorigine de la Guerre, Tom I, Paris, 1922, doc. 14 [Memoriul 
Guvernului Austro-ungar privind situația din Balcani în ajunul războiului mondial - 1914] 
3 România a semnat în anul 1883 un tratat secret de alianță cu Puterile Centrale. Despre existența tratatului respectiv 
au avut cunoștință doar regele Carol I și câțiva prim miniștri români din perioada 1883-1914.  
4 Casus foederis - Casus foederis (din latină „caz de alianță”) este un termen din dreptul internațional care definește 
situația în care un stat care s-a aliat cu un alt stat, trebuie să intre în război de partea statului aliat pentru a-și 
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statul agresor, iar România nu avea nici un interes să contribuie la victoria acesteia pentru că „ar 
fi fost sinuciderea noastră politică”5.  
 România a refuzat să se aventureze într-un conflict care era complet străin de interesele 
sale. Poziția de neutralitate binevoitoare a României a constituit un sprijin indirect dat puterilor 
Antantei. Chiar de la început factorii de decizie politică și militară de la București au fost 
convinși de faptul că neutralitatea nu era definitivă, ci doar răgazul necesar pregătirii politice, 
militare și sufletești a țării pentru încercarea cea mare. „Într-o vâltoare ca aceea a actualului 
război, în care toată lumea se preface, o țară ca a noastră, o țară cu aspirațiuni naționale, nu poate 
să rămână până la capăt neutră, fără a-și compromite viitorul ”avea să declare Ionel I C Brătianu 
în fața Consiliului de Coroană care a decis angajarea statului român în război la 17 august 1916. 
Marile principii susținute de Antanta: „acelea al independenței statelor mici și al libertății 
naționalităților” erau în deplin acord cu „toate sentimentele, toate interesele, toate sufletele 
României”, astfel încât „din acele momente tras era drumul, nu ne întrebam cu cu cine mergem, 
ne întrebam numai cum și când!”6 
 O politică identică a adoptat și Italia, stat cu aspirații de mare putere și semnatară a 
Triplei Alianțe încă din anul 1882. Poziția comună a Italiei și a României de dezangajare militară 
după începerea războiului, a fost un eșec pentru diplomația Puterilor Centrale. Motivul 
fundamental al unei atitudini simetrice, fără a fi fost premeditată sub nici o formă, l-a constituit 
obiectivul comun: înfăptuirea aspirațiilor naționale, urmărit atât de Italia, cât și de România. 
 Opțiunea pentru neutralitate a deschis trei posibile căi de acțiune în viitor: neutralitatea 
absolută pe durata întregului conflict european; intrarea în război alături de Puterile Centrale; 
intrarea în război alături de Antanta și confruntarea cu foștii aliați.  
 Autoritățile de la București erau foarte interesate de o apropiere de Italia și de o 
coordonare a acțiunilor lor viitoare, poziție care era „dorită” și de diplomația italiană7. În 
consecință, la 10/23 septembrie 1914, s-a încheiat la București un acord secret româno-italian 
prin care, cele două țări, își asumau obligația de a menține un contact permanent între ele și de a 
nu ieși din neutralitate fără a se informa reciproc cu 8 zile mai înainte.  
 În decembrie 1914, colonelul Vasile Rudeanu, șeful Direcției Superioare de Armament 
din Ministerul de Război a fost trimis într-o misiune specială în Italia. Ofițerul român a transmis 
un mesaj confidențial din partea șefului guvernului român, Ionel I. C. Brătianu către regele 
Victor Emanuel al III-lea și premierul Antonio Salandra conform căruia, România dorea să 
urmeze politica Italiei și, dacă va fi cazul, „să intre o dată cu ea în război”8. Trimisul român a 
transmis înalților demnitari italieini că intrarea României în război depindea de îndeplinirea a 
două condiții considerate „intangibile” de guvernul condus de Ionel I C Brătianu și anume: 
recunoașterea drepturilor teritoriale și istorice asupra provinciilor din componența imperiului 
austro-ungar și sprijinul militar al aliaților9. Autoritățile italiene au avut o poziție favorabilă față 
de cererile românești. Ca urmare, între 29 decembrie 1914 și 23 februarie 1915, au fost încheiate 
                                                                                                                                                       
îndeplini obligațiunile pe care și le-a asumat prin semnarea unui tratat de alianță, bilateral sau multilateral. 
Majoritatea alianțelor politico-militare au la bază acest principiu. Spre exemplu tratatul multilateral semnat de țările 
NATO prevede riposta membrilor aliați în cazul unei agresiuni din exterior asupra unuia dintre aliați. 
Un caz de casus foederis a fost invocat de Austria în primul război mondial față de Italia și România. Ambele țări 
semnaseră tratate de alianță cu Austria care prevedeau că atât Italia cât și România vor intra în război de partea 
Austriei în cazul în care aceasta ar fi fost atacată de alte națiuni. Totuși, atât Italia cât și România au refuzat să 
onoreze tratatul pentru că, așa cum a scria și Winston Churchill, nu a fost vorba de casus foederis pentru că atacurile 
împotriva Austriei nu au fost „neprovocate”, așa cum stipulau tratatele. 
5 Constantin Kirițescu, Istoria războiului pentru întregirea României, 1916 – 1919, vol. I, Ediția a II-a, Editura Casa 
Școalelor, București, 1926, p. 124.  
6 „Desbaterile Adunării Deputaților” Sesiunea ordinară 1919-1920, nr 14 din 30 decembrie 199, ședința din 16 
decembrie 1919, p. 158 
7  V. Fl. Dobrinescu, Ion Pătraru, Gheorghe Nicolescu, Relații politice, diplomatice și militare româno-italiene 
(1914 - 1947), Editura Intact, 1999, p. 15 
8 V. Rudeanu, Memorii din timp de pace și război. 1884-1929, Ediție îngrijită de D. Preda și Vasile Alexandrescu, 
Editura Militară, București, 1989, p. 126 
9 Ibidem, p. 129 
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un număr de patru contracte10 pentru achiziționarea a circa 50.000.000 cartușe și 100.000 
proiectile de artilerie. De asemenea, guvernul român a reușit să obțină de la Banca Italiană un 
împrumut de 10.012.000 lire pentru achitarea comenzilor de armament. Referitor la revendicările 
naționale cerute de România, ministrul de externe italian Sidney Sonnino, i-a declarat 
colonelului V. Rudeanu, că „revendicările teritoriale” erau „justificate”, însă aprecia că, în 
privința Bucovinei și Banatului, diplomația de la București va întâmpina „mari dificultăți”11.  
 Condițiile pe care reprezentantul guvernului român le-a făcut cunoscute în cadrul 
discuțiilor diplomatice avute cu autoritățile italiene, au reprezentat chintesența poziției României 
în negocierile purtate cu puterile Antantei în vederea întrării în război din perioada neutralității. 
 La 6 februarie 1915 s-a semnat la Roma un tratat de asistență mutuală între Italia și 
România, cu o durată de patru luni. Cele două părți semnatare se angajau să se susțină reciproc în 
cazul unui atac declanșat de Austro-Ungaria.  
 Tot în contextul raporturilor româno-italiene din toamna anului 1914 și prima parte a 
anului 1915, guvernul român a înregistrat și primul „gest inamical” venit din partea unui posibil 
aliat. La 26 aprilie 1915, Italia a semnat, la Londra, aderarea la Antanta, iar peste circa o lună, la 
20 mai 1915, intrarea în război împotriva Puterilor Centrale. Nerespectarea de către Italia a 
angajamentului asumat față de România a fost un avertisment pentru Brătianu referitor la 
onoarea și seriozitatea cu care puterile Antantei își respectau tratatele semnate. România dorea să 
aibă sprijinul diplomatic și material din partea unui stat neutru, dar important, precum Italia, cu 
care să își coordoneze politica în perioada neutralității. Chestiunea cooperării cu Italia neutră 
devenise și mai presantă pentru statul român după ce Turcia a intrat în război, la sfârșitul lunii 
octombrie 1914. Lecția „italiană” l-a făcut pe șeful guvernului român să fie mult mai prudent 
decât înainte în negocierile purtate cu puterile Antantei. 
 După intrarea în război, diplomația italiană și-a asociat demersurile cu celelalte puteri din 
Antanta pentru a forța România să intre în conflict. La 8 iulie 1915 Italia a comunicat 
Bucureștiului acordul său față de revendicările teritoriale ale României, informarea fiind făcută și 
celorlalte state din Antanta.  În timpul negocierilor dintre România și Antanta desfășurate în 
primăvara anului 1916, Italia a fost consecventă în susținerea revendicărilor teritoriale românești, 
iar diplomația de la Roma a urmat linia de acțiune a Franței.12 În fapt, prin sprijinul acordat 
solicitărilor românești, Italia își promova și propria sa politică de revendicări teritoriale cerută 
Antantei. După război România putea deveni un aliat interesant pentru Italia, fiind singurul stat 
latin într-un sud-est european dominat de o masa slavă.13 
 Poziția Angliei față de autoritățile de la București în perioada neutralității a fost dominată 
de calitatea relațiilor sale cu Franța și Rusia pentru că abordarea problemelor românești de către 
Londra s-a făcut ținând cont de pozițiile Parisului și Sankt Petersburgului. Anglia nu avea 
interese speciale privind   spațiul românesc, dar a susținut proiectul francez privind sud-estul 
european, pentru că o Românie întregită, cu un teritoriu mult mai mare devenea o barieră care 
îndepărta Rusia de slavii balcanici14.  
 La jumătatea lunii august 1914, ministrul de externe britanic, Eduard Grey, a făcut 
cunoscut la București că Anglia era de acord cu revendicările teritoriale românești față de 
Ungaria. Autoritățile engleze au considerat solicitările teritoriale ca fiind „firești și importante”15, 
poziție care a fost comunicată la Paris și la Sankt Petersburg. Încercările autorităților de la 
București, din primele luni ale anului 1915, de a se stabili Londra ca loc pentru desfășurarea 
negocierile dintre România și Antanta privind intrarea în război nu au găsit înțelegerea necesară 

                                                
10 Istoria politicii externe românești, coord. Ion Calafeteanu, EdituraEnciclopedică, București, 2003, p. 212 
11 V. Rudeanu, op. cit., p.134.  
12 I. G. Duca, Amintiri politice, vol. I, München, Ion Dumitru Verlag, 1981, p. 241 
13 Valeriu Fl. Dobrinescu, Ion Pătraru, Gheorghe Nicolescu, op. cit., p. 10 
14 Ibidem, p. 31 
15 România în timpul primului război mondial. Mărturii documentare, vol. 1, 1914-1916, coord. Dumitru Preda, 
Ștefan Pâslaru, Maria Georgescu, Marin Stănescu, Editura Militară, București, 1996, p. 57, apud Wiston Churchill, 
La crise mondiale, tome III, 1916-1918, Paris, 1930, p. 69.  
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din partea oficialilor britanici și francezi. Guvernul britanic a sprijinit solicitarea guvernului rus 
ca negocierile privind intrarea României în război să se desfășoare la Sankt Petersburg. În anul 
1915 Puterile Centrale au obținut importante succese militare și diplomatice precum: înfrângerea 
armatelor ruse pe frontul din Est soldată cu cucerirea Poloniei și Lituaniei (jumătate din 
efectivele combatante au fost pierdute de ruși: 151.000 de morți, 603.000 de răniți, 895.000 
prizonieri), intrarea Bulgariei în război alături de Austro-Ungaria, înfrângerea Serbiei, oprirea 
ofensivei franceze în Artois și în Champagne, blocarea Dardanelelor etc. 
 Înfrângerea Serbiei la sfârșitul anului 1915 a complicat situația geopolitică a României 
care era aproape încercuită de forțele Puterilor Centrale. Ocuparea Serbiei a însemnat pierderea 
legăturii terestre cu aliații, situație care a afectat grav importurile de tehnică de luptă și de muniții 
necesare înzestrării armatei române. Conjunctura creată făcea ca România să fie dependentă în 
totalitate de Rusia în chestiunea importurilor de război din statele neutre și ale Antantei.  
 În același timp, guvernul român a trebuit să facă față unei puternice ofensive diplomatice 
exercitate asupra sa de Puterile Centrale, mai ale Germania. Presiunile diplomatică erau 
favorizate de marea ofensivă declanșată de Germania, în februarie 1916, pe frontul francez, la 
Verdun. Tratativele dintre România și Antanta, desfășurate în primăvara și vara anului 1916, au 
scos la iveală faptul că puterile Antantei nu au avut puncte de vedere identice asupra condițiilor 
militare și politice cerute de guvernul de la București pentru intrare în război,  
 Poziția tot mai apropiată a Angliei de cea a Franței în cadrul negocierilor cu România a 
fost justificată de faptul că interesul politic și militar al acestor puteri de a vedea România 
angajată în război era mai mare decât al Rusiei. Intervențiile diplomatice engleze alături de cele 
franceze, au cunoscut o intensificare în lunile iunie-iulie 1916 și au influențat, în mod 
semnificativ, tratativele diplomatice ruso-române din vara aceluiași an. La 6 iulie 1916 a avut loc 
o întâlnire între Théophile Delcassé, ministrul de externe francez și Henry H. Asquith, premierul 
britanic, în urma căreia cele două puteri au ajuns la un acord privind satisfacerea cererilor 
guvernelor de la București în vederea aderării României la Antanta și intrării în război16. Trebuie 
precizat că acceptarea de către puterile Antantei a condițiilor politice și militare cerute de 
România s-a datorat evoluției nefavorabile a situației de pe fronturi, atât în Est cât și în Vest.  
 La 26 iulie 1916, Anglia, la solicitarea expresă a Franței, a acceptat cerința pusă de 
România referitoare la acțiunile trupelor aliate de la Salonic. Prezența armatei aliate de la Salonic 
și a ofensivei acestora împotriva Bulgariei a fost „una din cauzele determinante” ale intrării 
României în război a recunoscut în memoriile sale W. Churchill.17 În fapt era o recunoaștere a 
faptului că Anglia, doar la cererea Franței, a acceptat condițiile asiguratorii cerute de România în 
Balcani pentru a intra în război. La Londra se cunoștea faptul că valoarea operativă a armatei 
aliate de la Salonic era supraevaluată și că România nu era încă pregătită pentru război. Efortul 
de înzestrare pentru război al armatei române a întâmpinat o serie de obstacole din partea 
autorităților engleze în lunile iunie-iulie 1916. Anglia era mai interesată să sprijine 
aprovizionarea armatei ruse, aflată deja în conflict, decât pregătirea de război a României. Ca 
urmare a sprijinului direct acordat de guvernul și comandamentul francez, obstrucțiile de 
transport create de Anglia și Rusia au fost depășite și la jumătatea lunii iulie 1916 a fost deschisă 
linia de aprovizionare a armatei române prin Arhanghelsk.  
 Faptul că Anglia s-a aflat mereu, fie în siajul Franței, fie al Rusiei în chestiunile politice 
și militare ridicate de intervenția României în război se explică prin faptul că guvernul de la 
Londra a acordat o importanță secundară României ca aliat al Antantei. Surprinzător era faptul că 
Anglia evalua importanța intervenției României în conflict mai degrabă prin avantajele pe care le 
puteau obține Puterile Centrale în urma cuceririi/atragerii acesteia în alianța lor, decât prin 
recunoașterea valorii militare, economice și politice ca aliat al Antantei18. Politica Rusiei față de 
revendicările teritoriale ale României a fost, în general, una de „reticență”, de opoziție față de 
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orice dezvoltare teritorială a statului român. Rusia știa „de mult timp” că „unitatea integrală 
etnică a unei mari Românii” era „mobilul permanent, suprem și dominant al politicii de la 
București”19. 
 Dezvoltarea teritorială și consolidarea statului român prin unirea acestuia cu teritoriile 
românești aflate sub stăpânirea austro-ungară nu era agreată de Rusia pentru că procesul 
respectiv putea încuraja, ulterior, mișcarea de emancipare națională din Basarabia, provincie 
românească anexată de către împeriul țarist în anul 1812. Pe de altă parte Rusia era deosebit de 
interesată ca România să nu adere la alianța cu Puterile Centrale întrucât dezavantajele 
geopolitice erau majore și obliga Sankt Petersburgul la un efort militar suplimentar în partea de 
sud a frontului. O Românie neutră era cea mai avantajoasă situație pentru Rusia20.  
 Pentru a evita o posibilă angajare a României în război alături de Puterile Centrale, care 
promiteau unirea cu Basarabia și sudul Bucovinei, Rusia a desfășurat, în contrapartidă, o 
activitate diplomatică abilă. La 1 octombrie 1914, a fost semnată o convenție româno-rusă sub 
forma unui schimb de note între ministrul de externe rus Serghei D. Sazonov și ministrul 
României la Sankt Petersburg, Constantin Diamandy. În documentul respectiv, Rusia garanta 
României, în schimbul neutralității, integritatea teritorială, apărarea acesteia, recunoașterea 
drepturilor asupra teritoriilor locuite de români în Austro-Ungaria, posibilitatea ca statul român 
să participe la eliberarea lor atunci când va considera oportun să intre în conflict.21 Prin acțiunea 
respectivă Rusia căuta să blocheze o posibilă aderare a României la tabăra Puterilor Centrale 
făcând o promisiune teritorială tentantă care răspundea obiectivelor românești. Valoarea 
deosebită a acestui document rezidă din faptul că era pentru prima dată când o mare putere, 
respectiv Rusia, recunoștea, în mod oficial, dreptul României asupra teritoriilor din Austro-
Ungaria. Semnarea acordului ruso-român a avut efecte importante asupra raporturilor ulterioare 
ale României cu puterile Antantei pentru că i-a oferit un punct în susținerea condițiilor sale de 
ordin teritorial. În ultima parte a anului 1914 puterile Antantei au făcut presiuni asupra 
autorităților de la București pentru a intra în război, dar guvernul român și-a urmat, pas cu pas, o 
strategie proprie menită să consolideze poziția României ca aliat, să aibă recunoașterea 
drepturilor teritoriale legitime și să obțină garanțiile militare solicitate.  
 România nu dorea să negocieze doar cu Rusia intrarea în război, experiența 
comportamentului țarist din anul 1878 fiind foarte vie în mintea și sufletul românilor. 
Demersurile diplomatice ale Bucureștiului la Paris și Londra pentru a stabili condițiile intrării în 
război au provocat nemulțumire la Sankt Petersburg. Pentru Rusia firesc era ca toate chestiunile 
referitoare la România să fie negociate la Sankt Petersburg motivând că interesele dintre cele 
două state erau deosebit de „strânse”. Franța, Anglia și Italia au admis punctul de vedere al 
Rusiei care a preluat inițiativa tratativelor cu România. În luna mai 1915, guvernul Rusiei a 
înaintat un proiect de alianță cu contrapropuneri care au fost respinse de responsabilii politici și 
militari de la București. Tratativele au continuat greu. Rusia considera ca fiind „exagerată”22 
mărirea teritorială cerută de România și era „nemulțumită” de faptul că guvernul de la București 
urmărea ca la intrarea în război să obțină asigurări „împotriva tuturor riscurilor.23   
 Situația de pe fronturi din vara aceluiași an și poziția fermă a guvernului român au 
provocat divergență de opinie între puterile Antantei. Sub presiunea evoluțiilor de pe fronturi, 
Puterile Antantei au acceptat cererile guvernului de la București privind teritoriile românești din 
componența Austro-Ungariei și au cerut României să intre în război. Premierul Ionel I. C. 
Brătianu a reiterat faptul că România este hotărâtă să intre în război dar nu în orice condiții, ci 
numai după încheierea unei convenții politice - menită să reglementeze chestiunile teritoriale - și 

                                                
19 România în timpul primului război mondial. Mărturii documentare, op.cit, p. 57, apud Wiston Churchill, La crise 
mondiale, tome III, 1916-1918, Paris, 1930, p. 70. 
20 bidem, p. 374, apud Serghei Dimitrievici Sazonov, Les années fatales, Souvenirs (1910-1916), Paris,1927, p. 287. 
21 Ion Agrigoroaiei, România în relațiile internaționale. 1916 – 1918, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2008, p. 14.  
22 România în timpul primului război mondial. Mărturii documentare, op.cit, p. 373 
23 Ibidem, p. 141, apud Youri Danilov, La Russie dans la guerre mondiale (1914-1917), Paris, 1927. 
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a unei convenții militare referitoare la cooperarea militară de comandament și asigurarea 
sprijinului logistic.  
 În august 1915, Rusia a înaintat României un proiect de convenție ale cărei principale 
prevederi includeau: recunoașterea drepturilor României asupra Transilvaniei, Banatului și 
Bucovinei; participarea României la acțiunile de eliberare a teritoriilor revendicate; 
obligativitatea României de a interzice tranzitul de armament german către Turcia; controlul 
Rusiei asupra respectivei obligații; participarea unui delegat al guvernului român la elaborarea de 
către Antanta – în fapt Rusia – a convenției militare prin care se stipula data și condițiile intrării 
României în război. Analiza prevederilor din documentul propus de partea rusă arăta că 
României i se atribuia un statut de inferioritate față de celelalte puteri aliate din Antantă. Întrucât 
documentul trimis la București nu a răspuns așteptărilor părții române, guvernul român a decis 
păstrarea neutralității. Intrarea Bulgariei în război, urmată de scoaterea din război a Serbiei a 
modificat semnificativ situația militară din Balcani în favoarea Puterilor Centrale. La începutul 
anului 1916, Puterile Centrale aveau două mari opțiuni: fie concentrarea efortului principal în 
vest împotriva Franței și Angliei, fie mutarea efortului în sud-est, pentru a înfrânge definitiv 
Rusia și să determine România să se alăture Germaniei și Austro-Ungariei.24  
 Sub raport militar, Rusia nu avea nici un motiv să „aclame ” intrarea României în război 
având în vedere obiectivele politice ale Sankt Petersburgului lungimea noului front creat şi 
gradul nesatisfăcător al pregătirii armatei române pentru război. Interesele politice şi militare 
urmărite de Rusia în sud-estul continentului făceau dificile negocierile cu România. Rusia avea 
pretenţii teritoriale asupra Bucovinei şi urmărea să atribuie Banatul în întregime Serbiei. Din 
aceste motive Rusia nu dorea ca la sfârşitul războiului România să se afle la masa tratativelor 
alături de statele învingătoare. Negocierile Rusiei cu România au fost cunoscute momente de 
tensiune ridicată în lunile iunie-iulie 1916. Constantin Diamandy, unul dintre cei mai implicați 
diplomați români în tratativele cu Rusia, avea să mărturisească că negocierea a fost o luptă în 
care au fost apărate „pas cu pas” interesele și demnitatea noastră și au fost evitate „toate piedicile 
și toate cursele care ni le întindeau și ceea ce părea ca un simplu tratat cu câteva articole este 
rezultatul unei lupte continue”25. Rusia a acceptat semnarea convenției politice și a convenției 
militare numai la cererea expresă a Franţei, căreia i s-au alăturat Anglia şi Italia. Serghei D. 
 Sazonov a considerat drept o „greșeală” acceptarea de către guvernul rus a acțiunii româ-
nești pentru că Rusia epuizată de doi ani de război, nu avea resursele necesare să ajute trupele 
române. Esența atitudinii Rusiei privind intrarea României în război a fost exprimată de același 
diplomat rus care, mai târziu, avea să scrie că evoluția evenimentelor „a dovedit cât de prețioasă 
ne-ar fi fost conservarea neutralității României și cât de nefastă ne-a fost intrarea ei în război”26.  
 Franța, care de la începutul războiului a suportat cu greu presiunea forțelor germane - cele 
mai puternice trupe din tabăra Puterilor Centrale - avea nevoie de intervenția în conflict a noi 
aliați. Strategia diplomației franceze a vizat angajarea statelor neutre în conflict și deschiderea de 
fronturi secundare, ceea ce însemna disiparea forțelor adverse și slăbirea presiunii asupra 
frontului din vest. Politica guvernului francez față de România s-a înscris în această strategie de 
atragere a neutrilor de partea Antantei. Autoritățile franceze au înțeles foarte bine plusul de 
valoare economică, politică și militară pe care România îl aducea efortului de război al Antantei. 
Responsabilii politici și militari francezi au găsit modalitățile diplomatice și politice cu ajutorul 
cărora au convins Rusia și Anglia să aibă o abordare mai rațională și realistă față de condițiile 
militare și politice cerute de România pentru intrarea sa în război27. Anul 1915 s-a caracterizat 
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prin lupte foarte grele duse pe cele două mari fronturi, cu mențiunea că inițiativa strategică a fost 
deținută de armatele Puterilor Centrale. Deschiderea frontului de la Salonic nu a dus la 
rezultatele anticipate. Mai mult poziția Puterilor Centrale în Balcani s-a consolidat prin intrarea 
Bulgariei în război și zdrobirea Serbiei în decembrie 1915. Evoluția situației militare de pe 
fronturi de la începutul anului 1916 demonstra un lucru cert: ambele tabere beligerante erau 
profund interesate de atragerea României în conflict. Pentru Franța intervenția României 
prezenta „un interes vital” și astfel se explică eforturile făcute de diplomația franceză pentru a 
convinge pe aliați să accepte condițiile puse de guvernul român.28 
 Trebuia precizat foarte clar un aspect: Franța nu sprijinit România dezinteresat, ci s-a 
luptat pentru propriile sale interese. La 11 august 1916, cu doar șase zile înainte de semnarea 
Tratatului de alianță dintre România și puterile Antantei, Franța și Rusia au încheiat un acord 
secret pe seama României. Cele două puteri s-au înțeles asupra deciziilor pe care urmau să le ia 
referitor la România la viitoarele negocieri de pace precum: neadmiterea statului român cu titlu 
egal la tratativele de pace; teritoriile care urmau să revină României după război etc. și alte 
prevederi care practic anulau angajamentele luate de puterile Antantei față de statul român.29 
 Acțiunea respectivă demonstra încă o dată cinismul marilor puteri față de soarta statelor 
mici și lipsa de respect pentru angajamentele asumate în fața acestora. 
 La 17 august 1916 s-au semnat la București Tratatul de alianță și Convenția militară 
dintre România, pe de o parte și Rusia, Franța, Anglia și Italia, pe de altă parte. În documentele 
respective erau incluse condițiile angajării României în războiul împotriva Austro-Ungariei, 
condiții care asigurau înfăptuirea idealului național și o cooperare militară eficientă cu Aliații. 
 Valoarea deosebită a documentelor semnate a fost aceea că, pentru prima dată într-un act 
oficial internațional, au fost recunoscute condițiile politice formulate de România asupra 
dreptului său de a-și realiza unitatea națională prin unirea cu patria mamă a teritoriale locuite de 
români aflate sub stăpânire străină.  
 Angajarea în război alături de puterile Antantei în condițiile politice și militare solicitate 
de un stat mic precum România a fost o reușită politică și diplomatică a guvernului român din 
anii neutralității. Această performanță de negociere a deranjat, a produs iritare în rândul marilor 
cancelarii ale Antantei, care nu puteau accepta ca o țară mică să ceară și să obțină un statut de 
partener egal. Indiscutabil că meritul îi aparține prim ministrului român Ionel I C Brătianu și 
colaboratorilor săi care au dovedit patriotism și responsabilitate. Negocierile dificile desfășurate 
în perioada neutralității i-au întărit convingerea lui Ionel I. C. Brătianu că fiecare stat din 
Antanta, chiar dacă lupta într-o alianță, se angajase în conflict pentru apărarea intereselor proprii 
și apoi ale aliaților. Angajarea țării în război punea în joc, în fapt, însăși existența sa. Modul 
strălucit în care a condus tratativele privind intrarea țării în război a arătat că Ionel I C Brătianu a 
acționat ca un adevărat exponent al intereselor naționale, a ascultat de „instinctul național” 
pentru înfăptuirea idealului unirii și a înțeles că sacrificiul de sânge și bunuri pe care țara urma 
să-l facă pentru întregirea sa aveau un rost și o necesitate morală. 

 

                                                          * 
 After the outbreak of the First World War Romania has adopted a position of neutrality 
towards the warring coalitions. Romania's objective was the achievement of national unity. The 
Romanian government understood that the national unity could not be achieved without 
participation in the World War. The conditions required by Romania for taking part in the war 
were the recognition of its rights over the Austro-Hungarian territories inhabited by Romanians 
and the military support of the Entente Cordiale. Between August 1914 - August 1916 Romania 
conducted difficult negotiations with Russia, France, England and Italy in order to persuade the 
great powers to accept its political and military conditions. The fact that Romania engaged in the 
war only upon its political and military conditions being accepted was a real political and 
diplomatic performance of the years of neutrality. 
                                                
28 Ion Agrigoroaiei, op.cit., p.17 
29 Istoria politicii externe ...., op. cit., p. 218 
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VASILE STOICA, VICTIMA SERVICIILOR DE INFORMAțII AUSTRO-

UNGARE (1914) 
 

                                                           Dr. Alin Spânu - Bucureşti  
 

Serviciile de informații au în arsenalul lor și arme care provoacă victime fără a face 
zgomot. Între acestea la loc de frunte s-a aflat dezinformarea, o armă extrem de rafinată, utilizată 
pentru derutarea adversarului, mai ales în epocile modernă și contemporană. Alături de 
dezinformare s-au aflat și alte acțiuni subversive – alarmism, defetism, compromitere ș.a. – toate 
făcând parte din acele acțiuni extrem de eficiente, dar puțin vizibile, desfășurate de statele care 
au înțeles arta și puterea informațiilor. În vederea eliminării unui inamic serviciile de informații 
au acționat, de regulă, pentru discreditarea, decredibilizarea și marginalizarea acestuia. Dacă 
aceste acțiuni nu reușeau se trecea la alte planuri, unele care să includă (pseudo)sinucideri, morți 
subite sub aparența unor afecțiuni medicale, răpiri sau chiar dispariții, unele neelucidate 
niciodată. Adversarul poate fi un inamic militar sau un alt stat – vecin sau nu – în care există 
anumite interese. Primul Război Mondial a ridicat toate aceste arme care nu miros a praf de 
pușcă la rang de artă, rafinându-le și perfecționându-le. 

Un asemenea caz s-a petrecut în spațiul românesc în anul izbucnirii Marelui Război, 
iar victima nu era altcineva decât viitorul mare diplomat Vasile Stoica30 (născut la 1 ianuarie 
1889 în Avrig, comitatul Sibiu). Acesta a trecut munții în septembrie 1914 pentru a se alătura 
cauzei naționale de la București. Avea experiența politicii fiind membru al Partidului Național 
Român (din 1909) și președinte al organizației culturale „Petru Maior” a studenților români din 
Budapesta (1913). Cunoscător a 14 limbi străine s-a angajat profesor la Școala de fete a Astrei 
din Sibiu (1913-1914) și redactor la cotidianul „Românul” din Arad (august-septembrie 1914). A 
intrat în atenția serviciilor de informații austro-ungare, care au declanșat împotriva sa acțiuni de 
șicanare, izolare și marginalizare, și au culminat cu intenția de a-l trimite pe front. După trecerea 
sa în România acțiunile au continuat la un alt nivel, unul care arată că analiștii serviciilor de 
informații de la Viena și Budapesta au intuit potențialul și impactul pe care Vasile Stoica îl poate 
avea în societatea românească și în regiunile locuite de români din interiorul arcului carpatic. 

În jurul datei de 20 septembrie 1914 ardeleanul a trecut granița fără acte și s-a dus la 
primul post de jandarmi din România. A fost trimis la Prefectura Vâlcea, unde a fost interogat și 
a primit un act de identitate. A declarat că îi cunoaște în țară pe Bogdan Duică, cel care i-a 
înlesnit un ajutor financiar pentru studii, pe Coriolan Babeș, student la Facultatea de medicină, 
Petre Hanea, profesor la Liceul „Mihai Viteazu”, Aurel Esca, funcționar la banca „Albina” și 
Iosif Șchiopul. La rândul său, părintele Vasile Lucaci a fost chestionat despre tânărul Stoica și a 
răspuns că „îl cunoaște ca un om cumsecade”31. 

La 24 septembrie 1914 agentul de siguranță nr. 28 din Brigada I Informațiuni și 
Controlul Străinilor din Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale (DPSG) a informat că la 
Hotelul Union a descins pasagerul Vasile Stoica „de loc din Avrig, Transilvania. Numitul nu are 
pașaport. Pretinde că e profesor. (…) Se zice că e dispensat de serviciul militar din Ungaria și că 
a fugit de acolo pe chestii politice”32. În Capitală îl cunoștea pe E. Ciuceanu cu care a vorbit la 
telefon și au stabilit să se întâlnească. A doua zi, seara, atașatul militar austro-ungar la București, 
maiorul   Randa,  a  solicitat   de   urgență   o   întrevedere   cu   ministrul  de  Interne,  Vasile  G.  

                                                
30 Pentru mai multe detalii despre viața și activitatea sa, în: Ioan Opriș, Vasile Stoica în serviciul României, Editura 
Oscar Print, București, 2008. 
31 Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare: ANIC), fond Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale (în 
continuare: DPSG), dosar 119/1914, f. 8. 
32 Ibidem, f. 1. 
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Morțun33. Primit, a afirmat că a fost trimis de ministrul plenipotențiar al Imperiului,  Ottokar 
Theobald Otto Maria graf (conte) Czernin von und zu Chudenitz, pentru următoarea comunicare: 
„Un om numit Vasile Stoica a venit din Ungaria pentru a asasina pe M. S. Regele. Știrea este 
foarte sigură. Stoica trebuie să se întâlnească cu tovarășii săi la Buzău, pe b-dul Brătianu nr. 17. 
Este posibil ca acum să fie în București”34. Complicii săi ar fi anarhiștii Maiorescu, d-ra Elena 
Ionescu și Margot din Moscova, care se aflau în Buzău. În secunda următoare structurile de 
securitate au intrat în alertă. Morțun l-a informat pe premierul Ion I. C. Brătianu, iar la ora 11 
noaptea a fost anunțat dl Corbescu, prefectul Poliției Capitalei, pentru a întări măsurile de 
siguranță în jurul reședințelor regale și a membrilor familiei domnitoare care se aflau în 
București. De asemenea, s-a telegrafiat la Sinaia inspectorului Wili Georgescu, șeful pazei 
regale, pentru a întări protecția monarhului, iar comisarul Costescu și o echipă de agenți au fost 
trimiși la Buzău pentru cercetări. Pentru o mai bună imagine a situației și formarea unei impresii 
personale asupra „atentatorului”, DPSG l-a invitat pe Vasile Stoica la sediu, la 26 septembrie 
1914, sub pretextul rezolvării unor probleme în legătură cu actele sale. Între altele, tânărul 
ardelean a declarat care au fost motivele pentru care a venit în România: „fiind împiedicat să-mi 
continui profesiunea cât și activitatea ziaristică, din cauza supravegherii strânse exercitate de 
autoritățile ungare, care mă taxau drept un cetățean ce lucrează în contra monarhiei, am găsit cu 
cale că este mai potrivit să vin aici”35. 

În urma denunțului privind posibile acțiuni teroriste la adresa regelui s-au derulat 
cercetări pentru identificarea complicilor. A fost identificată o doamnă Elena Popescu în Buzău, 
pensionară și văduvă, care avea două fete, dintre care una se numea tot Elena, dar puse în 
supraveghere „nu s-a constatat nimic suspect”36. Nici monitorizarea lui Stoica nu a adus mai 
multe confirmări în caz. El avea legături cu publiciști cunoscuți și după ce a renunțat să mai stea 
la Hotel Union a închiriat o cameră mobilată împreună cu Aurel Esca în str. Primăverii nr. 15. 
Cei cu care se afla în contact îl apreciau și îl considerau „înzestrat cu alese calități sufletești, o 
vie inteligență și o cultură intensă față de vârsta sa”37. Nu s-a lăsat întreținut de prieteni și s-a 
angajat ca suplinitor la Institutul Franco-Român, apoi a obținut o catedră de limbă latină la 
Liceul „Mihai Viteazu”. Și-a reluat activitatea publicistică și primele articole publicate în 
cotidianul „Adevărul” – „Infanteristul ungur”, „Războiul și românii din Ardeal” și „Tragedia din 
Ardeal” – au produs „oarecare senzație”38 în opinia publică. 

Pe baza verificărilor efectuate timp de o lună DPSG a întocmit, la 21 octombrie 
1914, un raport către ministrul de Interne cu elementele constatate în caz. Practic, nu s-a confir-
mat nimic din denunțul binevoitor al autorităților austro-ungare la adresa refugiatului transilvă-
nean. După citirea raportului Vasile G. Morțun a decis încetarea urmăririi lui Vasile Stoica, însă 
Ion Panaitescu, directorul general al DPSG, a cerut Brigăzii I Informațiuni și Controlul Străinilor 
să se intereseze „din când în când de numitul, de activitatea și atitudinea sa”39. Acesta părea să 
fie finalul unei acțiuni de dezinformare îndreptată contra lui Vasile Stoica, un român ce era 
considerat important de Imperiul austro-ungar din moment ce au alocat resurse umane și 
materiale pentru discreditarea sa.  

Dar povestea nu se termină aici. Stoica era perceput drept un pericol major pentru în-
vechitul Imperiu dualist. Scrierile sale, atitudinea sa, toate îl evidențiau ca un formator de opinie 
în rândul conaționalilor săi și în mass-media românească. Plecarea în România a fost, inițial, de 
bun augur, dar dezinformarea practicată de la cel mai înalt nivel diplomatic a arătat cât se poate 

                                                
33 Vasile G. Morțun (n. 30 noiembrie 1860, Roman – d. 30 iulie 1919, Broșteni, Neamț), publicist, deputat socialist 
(1888, 1891, 1894), trece la liberali (1899) și devine parlamentar PNL (din 1901). Este ministrul Lucrărilor Publice 
(martie 1907-decembrie 1910) și ministru de Interne (ianuarie 1914-decembrie 1916). 
34  ANIC, fond DPSG, dosar 119/1914, f. 3. 
35  Ibidem, f. 61. 
36  Ibidem, f. 62. 
37  Ibidem. 
38  Ibidem. 
39 Ibidem, f. 61. 
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de clar dorința de marginalizare și crearea unei breșe de neîncredere a autoritățile la adresa sa. 
Evident că serviciile de informații austro-ungare au monitorizat cu atenție activitatea 

și acțiunile lui Vasile Stoica în România și aveau în intenție o reducere a sa la tăcere. Cum acest 
lucru era destul de greu a fost pusă la cale o acțiune diversionistă, al cărei final trebuia să fie 
arestarea, judecarea și condamnarea sa, totul pentru a arăta transilvănenilor că mâna lungă a 
Imperiului ajunge peste tot. Pretextul a fost intenția lui Vasile Stoica de a-și recupera cărțile și 
manuscrisele din casa părintească, fapt pentru care a rugat un prieten, notarul I. David din 
Porcești, să le aducă. Între hârtii se aflau și cercetări efectuate la Viena și în Ungaria asupra 
literaturii române vechi și „copie a unor manuscrise românești de pe la 1640-1650 care conțineau 
peste 120 de poezii românești calvine”40. David a venit cu ele la graniță, însă autoritățile n-au 
permis trecerea în România și le-au înapoiat la Sibiu. O a doua tentativă trebuia făcută de părinții 
lui Vasile, care au venit personal la graniță. Îngrijorat de situația părinților și a bagajului Stoica a 
luat inițiativa să meargă personal la Câineni și Râul Vadului, să se intereseze dacă cei dragi lui 
au ajuns. La Câineni este primit de locotenentul de grăniceri I. Teodorescu, care îi oferă toate 
informațiile și sprijin în acțiunea sa și manifestă disponibilitate în a-l ajuta. La 6 noiembrie 1914 
tânărul intelectual ardelean, agentul vamal Petre Moldoveanu (care avea domiciliul la Râul 
Vadului) și plutonierul de grăniceri Luca Stanciu (trimis de locotenentul Teodorescu) s-au urcat 
într-un tren la Câineni pentru a merge la halta Pârâul Frate. Trenul venise de la Verestorony 
(Turnu-Roșu) și se întorcea gol înapoi. În el nu se mai aflau călători, ci doar câțiva agenți vamali 
unguri, funcționari ai căilor ferate ungare (finanți) și un comisar de poliție de graniță. Acțiunea 
care urmează pare desprinsă dintr-un film, însă este cât se poate de reală. O să lăsăm 
documentele ulterioare să vorbească despre ce s-a întâmplat.  

„După ce trenul s-a pus în mișcare – menționează raportul semnat de Romulus P. 
Voinescu, inspectorul general al Polițiilor, la jumătatea lunii noiembrie 1914  – finanții unguri, 
șeful stației Verestorony, cum și comisarul König, care se aflau și dânșii în acest tren, au început 
a supraveghea compartimentul în care se găsea Vasile Stoica împreună cu agentul vamal și 
plutonierul de grăniceri. După câtva timp comisarul König intrând în compartiment s-a adresat 
lui Vasile Stoica întrebându-l dacă este Vasile Stoica. În primul moment Vasile Stoica și-a 
tăgăduit identitatea, pe urmă însă și-a declarat numele netemându-se că i s-ar putea întâmpla 
ceva pe teritoriul românesc și o conversație cu totul afară de orice bănuială a început între dânșii. 
Când trenul era aproape de stația română Râul Vadului comisarul König declară în numele legii 
arestat pe Vasile Stoica, postând în același timp o gardă de finanți la ușa compartimentului. În 
timpul conversației plutonierul Luca Stanciu, bănuind intențiile comisarului König, ieșise din 
compartiment pe sală și când trenul micșorase viteza pentru a intra în gara Râul Vadului, auzind 
și cuvintele de arestare ce se adresase lui Vasile Stoica, sare jos din tren și alergând la 
conductorul mașinii postează un grănicer cu ordinul de a nu lăsa pe mașinist a merge mai departe 
și ca măsură de precauție roagă pe impiegatul de mișcare din gara Râul Vadului a deplasa acul 
schimbător de linii pentru a nu mai putea pleca trenul. După aceasta se întoarce la vagonul în 
care se afla Vasile Stoica, unde găsind ușile închise somează pe cei dinăuntru a-i deschide și 
când vede că nu i se răspunde, amenință că sparge ușa. După această amenințare și mai mult cu 
forța plutonierul reușește a deschide ușa, intră pe sala vagonului și somează pe cei care arestaseră 
pe Vasile Stoica a-l libera, dar somația nu are efect decât după ce-i amenință cu sabia și astfel 
poate scăpa Vasile Stoica din mâinile comisarului și finanților unguri și-l coboară din tren. În 
timpul absenței plutonierului, comisarul König împreună cu finanții unguri au întrebuințat 
violențe asupra lui Vasile Stoica pentru a-l menține arestat și o luptă de apărare a început din 
partea acestuia ca să scape”41. Raportul a fost înaintat ministrului de Interne spre a decide 
măsurile pe care le va considera de cuviință. Chiar și victima atacului a dat o declarație privind 
atacul asupra sa, folosind un stil literar care îi era familiar. El a văzut totul cu ochii unui literat, 
iar declarația sa are un aer beletristic. „Mă ridicai deci – își începe confesiunea Vasile Stoica 

                                                
40 Ibidem, f. 69. 
41 Ibidem, f. 67-68. 
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despre acțiunea ungurilor asupra sa. În clipa aceasta König mă declară arestat, iar ceilalți 7 – 8 
năvăliră asupra mea. Zadarnic protestam eu că n-au drept, că suntem pe pământ românesc, că 
trenul nu-i extrateritorial. Ei începură să mă bată cu pumnii și picioarele, îmi rupseră hainele. 
(…) Eu mă zbăteam. Izbutisem să-i scot o dată din compartiment și să-mi deschid drum. Mă 
covârșiră însă și mă aduseră înapoi. Încuiară apoi și ușile vagonului și al compartimentului. Patru 
inși se încuiară cu mine și cu Moldoveanu, iar patru rămaseră pe coridor. Temându-mă să nu 
plece cumva trenul și să mă treacă pe coridor unguresc, unde cu siguranță aș fi fost împușcat ca 
„trădător de patrie”, mă hotărâi să scap cu orice preț. Revolverul mi-l mutasem încă de la început 
în palton. Aveam trei gloanțe într-însul. Mă hotărâi, deci, să culc pe trei inși, să-l dobor cu mâna 
pe al patrulea și sau să sar pe fereastră sau să smulg sabia unui finanț și să-mi fac drum. Îi 
aruncai, deci, într-un colț, sării înapoi pe canapea și punând mâna pe armă zisei lui Moldoveanu 
să deschidă geamul. Atunci însă sosi plutonierul. (…) Astfel am scăpat, grație energiei 
plutonierului Luca Stanciu și celor doi grăniceri care îl întovărășeau”42. 

Cazul a ajuns și la urechile opiniei publice, care a luat imediat atitudine. Primul a fost 
cotidianul „Dimineața”, care la 9 noiembrie 1914 a publicat pe prima pagină cu litere mari „O 
nouă obrăznicie ungurească”, apoi cu litere puțin mai mici „Polițaiul din Turnu-Roșu încearcă să 
aresteze pe teritoriul nostru pe ziaristul transilvănean Vasile Stoica”. Articolul semnat de I. 
Rusu-Abrudeanu se încheia astfel: „Nu putem s-avem decât cuvinte de laudă pentru șeful vămii 
și pentru grănicerii români care în această împrejurare au dat dovadă că știu să apere cinstea și 
demnitatea României. Ceea ce nu înțelegem este cum de nu s-au arestat imediat, pe loc, cei cinci 
zbiri ungurești, a căror cutezanță întrece orice închipuire omenească”. A doua zi același cotidian 
a inserat pe prima pagină un nou articol pe acest subiect: „Ungurii încep să opereze pe teritoriul 
României. Arestarea dlui Vasile Stoica la Râul Vadului. Amănunte culese de la dl Stoica”. Alte 
ziare au alocat spații mai sau mai mici criticând acțiunea poliției ungare în spațiul românesc. 

Lucrurile nu s-au oprit aici. DPSG a inițiat cercetări pentru a identifica 
persoana/persoanele care l-au urmărit în România și denunțat pe tânărul transilvănean 
autorităților imperiale. După aproximativ o săptămână de verificări au fost identificați vinovații. 
Aceștia erau Adolf Erlich, reprezentant al Casei de cereale Moritz&Cohn din Craiova și Albrecht 
Karoly, comisar intendent al armatei austro-ungare și însărcinat să asiste la predarea grâului în 
gara Câineni. Primul l-a urmărit pe Stoica în România și s-a arătat prea curios de „chestiuni 
referitoare la armata noastră”43, iar al doilea l-a denunțat pe fostul redactor de la „Românul” 
comisarului König. Măsura luată împotriva acestora a fost interzicerea „de a mai sta în 
localitatea Câineni”44 pentru motive legate de siguranța statului. Romulus P. Voinescu a mers și 
mai departe și a raportat ministrului Morțun că asemenea indivizi bântuie toate gările de 
frontieră, mai alea Predeal „și o măsură luată împotriva lor pentru a-i izgoni ar fi nimerită în 
împrejurările actuale”45. Morțun a luat cunoștință de măsurile luate și s-a arătat de acord cu cele 
propuse de inspectorul general al Polițiilor. 

În pofida resurselor alocate și acțiunilor informative și represive desfășurate, bătrânul 
imperiu habsburgic, denumit «închisoarea popoarelor», a făcut implozie în 1918, iar națiunile 
oprimate și-au ales singure destinul. La destrămarea monarhiei dualiste și-au adus contribuția și 
patrioții români din Transilvania. Între aceștia, la loc de cinste, s-a aflat și Vasile Stoica. Istoria 
și-a urmat cursul și Vasile Stoica a ajuns un diplomat care a reprezentat cu cinste România și un 
istoric care a iubit românii din interiorul și exteriorul statului unitar. 

                                                                   * 
Vasile Stoica, Romanian professor and journalist from Transylvania, came in Romania 

to support the national cause. The Austro-Hungarian intelligence services considered him 
dangerous because of his writings and tried to silence him. First, they launched a disinformation 
action against him and then they tried to kidnap him from Romania.  
                                                
42 Ibidem, f. 71-72. 
43 Ibidem, f. 80. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
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NICOLAE IORGA ŞI RĂZBOIUL DE REÎNTREGIRE NAŢIONALĂ 
 

Prof. Vasile Stancu - Sfântu Gheorghe 
 

Mulţi istorici români folosesc sintagma „războiul de întregire naţională” uitând, voit sau 
nu, că a existat un Mihai Viteazul care a întregit pentru prima dată cea mai mare parte a acestui 
spaţiu românesc sub o unică conducere statală acum mai bine de 416 ani, voievod care s-a 
intitulat la 27 mai 1600, în aşezarea de scaun a Moldovei, Iaşi, „Domn al Ţării Româneşti, 
Ardealului şi Moldovei”. Desigur unirea a rezistat pentru o scurtă perioadă de timp datorită 
contextului internaţional şi al intereselor marilor puteri din spaţiul central şi răsăritean al 
Europei: Imperiul Habsburgic, Polonia şi Imperiul Otoman. 

 Aşa cum însăşi Iorga afirma, ideea unirii celor trei ţări româneşti a trăit permanent după 
moartea Viteazului: De la 1600 nici un român n-a mai putut gândi unirea fără uriaşa lui 
personalitate, fără paloşul său, securea lui ridicată spre cerul dreptăţii, fără chipul lui de curată 
şi desăvârşită poezie tragică. Practic, Mihai Viteazul a devenit pentru generaţiile următoare 
simbolul Unirii tuturor românilor într-un stat unitar. În continuare, referindu-se la situaţia 
românilor în contextul începutului de sec. XX, Iorga spunea: Al uita pe dânsul acum şi 
întotdeauna, ar fi să ne uităm pe noi înşine, să părăsim menirea noastră1. Mai mult, în cărţile 
sale fundamentale, N. Iorga a evocat impresiile sale din ţinuturile româneşti, aflate înainte de 
1918 sub stăpâniri străine, exprimându-şi credinţa că cea care fusese cândva trebuia să fie din 
nou: „o ţară românească întreagă”.2 Deci să redevină, să se reîntregească! 

Împlinirea a 100 de ani de la intrarea României în marele război de reîntregire naţională 
şi aniversarea centenarului Marii Uniri este şi un bun prilej de a aduce un omagiu celor care au 
contribuit decisiv la făurirea unităţii statale a românilor printre care savantul Nicolae Iorga deţine 
un loc fruntaş. Datorită activităţii şi implicării sale excepţionale în conştientizarea opiniei publice 
româneşti din ţară şi teritoriile aflate sub ocupaţie străină precum şi a factorilor de răspundere ai 
autorităţilor statale româneşti privind necesitatea intrării României în Marele Război de partea 
Antantei, Nicolae Iorga este un exemplu de primă mărime, situându-se între marii făuritori ai 
statului naţional unitar român. Câteva concluzii enunţate de oamenii de ştiinţă şi istoricii vremii 
sale, sau de mai târziu,  stau mărturie a  realei staturi politice şi ştiinţifice naţionale şi mondiale a 
savantului român. Opera sa ştiinţifică, prin dimensiunea excepţională, circa 1.260 de volume, 
monografii şi sinteze şi în jur de 25.000 de studii şi articole, ca şi prin valoarea ei 
incomparabilă, onorează România şi, totodată, umanitatea, scria Ştefan Ştefănescu în 2006,  şi, 
continua, citându-l pe profesorul John L. Gering de la prestigioasa Universitate Columbia din 
New York, că Nicolae Iorga este cel mai reprezentativ intelectual dacă nu cea mai de seamă 
personalitate a lumii moderne.3 Barbu Theodorescu, unul dintre cei mai mari biografi ai 
istoricului, avea să remarce că Iorga este „savantul care a scris cel mai mult, nu numai dintre 
români, dar chiar dintre toţi cărturarii lumii. În ori ce caz, nu există o altă bibliografie 
individuală mai vastă şi mai variată decât aceasta ... Potrivit datelor care ne-au rămas, scrie şi 
publicista Raluca Constantinescu, Nicolae Iorga a scris în şapte limbi şi a vorbit în 16 limbi, iar 
biblioteca savantului a numărat 80.000 de volume (cea mai mare bibliotecă particulară din 
România), fiind donată Academiei Române de către profesor din timpul vieţii.4 

                                                
1 N. Iorga, Scrieri Istorice, Ediţie îngrijită şi tabel cronologic de Barbu Theodorescu, Studiu introductiv de Aurelian 
Sacerdoţeanu, vol. I, Ed. Albatros, Colecţia Lyceum, Bucureşti, 1971,  p. 339-340;  
2 Coord. Constantin Buşe, Constantin Gaucan, Nicolae Iorga 1871-1940, Studii şi documente, vol. VIII, ed. 
Universităţii din Bucureşti, 2009, în art. „Nicolae Iorga – „România care trebuie să fie” de Ştefan Ştefănescu, p. 
311; 
3 Ibidem, p. 312 
4 Revista Eroii Neamului, An III, nr. 4 (9), dec. 2011, în art. „Nicolae Iorga în conştiinţa europeană” de Raluca 
Constantinescu, p.43; 
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  Mulţi contemporani de-ai noştri, îndeosebi politicieni, dar, mai cu seamă „şlefuita 
intelectualitate europeană”, îl citează şi vorbesc despre N. Iorga cu diferite ocazii, fiind departe 
de cunoaşterea operei sale. 

S-a născut la 5/17 iunie 1871 la Botoşani. La şase ani citea, în original, „Orientalele” lui 
Victor Hugo, fabulele lui Florian şi Letopiseţele lui Kogălniceanu. În clasa a IV-a învăţătorul ,,îl 
punea să facă o lecţie de istorie”. La 13 ani scria primul său articol în ziarul „Românul” al 
unchiului său dinspre mamă, Emanoil Arghiropol, „privind politica germană a lui Bismark”. 
Termină cinci clase de liceu la Botoşani, „totdeauna cu premiul I” colegii săi fiind convinşi că 
elevul Iorga ştia franceza, greaca şi elina tot atât de bine ca şi dascălii săi”..Înscris în clasa a VI-a 
la Liceul Naţional din Iaşi, „se distinge la elină şi istorie şi e socotit un elev înzestrat de natură în 
mod excepţional, prin memorie, putere de muncă şi judecată. E primul din clasă şi şcoală ... fiind 
considerat de către colegi şi profesori „de cel mai bun elev pe care l-au avut şcolile ieşene” şi un 
„devorator de cărţi”.  Bacalaureatul, care pe atunci se ţinea la Iaşi cu absolvenţii liceelor din 
întreaga Moldovă, l-a promovat pe locul I împunându-l atenţiei lumii universitare ieşene.  

Va intra, pe 27 septembrie 1888 (17 ani şi trei luni), la Universitatea din Iaşi, facultatea 
de istorie şi literatură unde obţine diploma de licenţă la 19 decembrie 1889, la vârsta de 18 ani şi 
jumătate, după numai un an şi trei luni de frecvenţă la facultatea de istorie, fiind sărbătorit într-
un banchet iniţiat de profesorul său, istoricul A.D. Xenopol. După un scurt stagiu de profesor de 
latină la liceul din Ploieşti, în toamna anului 1890 primeşte din partea statului român bursa de 
studii „Iosif  Nicolescu”, „pentru patru ani, în Franţa şi Germania”. Iniţial, în aprilie-iunie 1890, 
vizitează Italia după care se înscrie la Paris la „Ecole Pratique des Hautes Etudes” (Şcoala 
Practică de Înalte Studii)  dedicâdu-se şi studiului limbilor străine (engleza, daneza, norvegiana, 
suedeza, olandeza). În 1892 „depune lucrarea de diplomă” la „Ecole Pratique des Hautes Etudes” 
iar după continuarea studiilor la Berlin şi Leipzig, la 4 august 1893, la vârsta de nici 23 de ani, 
obţine diploma de doctor al Universităţii din Leipzig. După doctorat rămâne în străinătate pentru 
„a depista documente” despre români în arhivele din Dresda, Munchen, Nurnberg, Innsbruck, 
Veneţia, Milano, Torino, Florenţa, Genua, Pisa, Roma şi Neapole pe lângă documentele 
depistate în timpul studiilor în arhivele din Paris, Londra, Oxford, Viena, Modena, Bolognia  şi 
Ferrara.  

La 27 septembrie 1894 revine în ţară, stabilindu-se la Bucureşti unde în urma unui 
concurs va primi suplinirea catedrei de istorie universală de la Universitatea din Bucureşti, iar, în 
anul următor, tot prin concurs, devine profesor titular la Universitatea bucureşteană. La 7 aprilie 
1897, la nici 26 de ani, N. Iorga este ales „membru corespondent al Academiei Române, cu 18 
voturi pentru şi două contra, fiind socotit „un neobosit cercetător de documente”5 iar la 40 de ani, 
în 1911, devine membru titular al Academiei Române.  

Aş mai adăuga faptul că din vasta sa operă fac parte: Istoria Românilor în 10 volume, 
Izvoare şi Documente din Istoria Românilor – 31 de volume, Studii şi documente – 25 de 
volume, Istoria lui Mihai Viteazul – două volume, Istoria biserici româneşti, Istoria armatei 
româneşti, Istoria comerţului românesc, Locul şi rolul românilor în Istoria universală – 3 volume, 
Istoria literaturii române, Istoria Imperiului Otoman – 5 volume, Istoria Bizanţului – 3 volume. A 
mai scris literatură – teatru, poezie - şi volume memorialistice.  

A fost „Doctor Honoris Causa” a Universităţilor din Oxford (1930), Paris (1931), Roma 
(1933). La aflarea veştii asasinării sale 47 de Universităţi şi Academii din întreaga lume au 
arborat drapelul în bernă. 

Mircea Eliade afirma că: Nicolae Iorga prin viaţa şi opera sa reprezintă o „veritabilă 
civilizaţie”. (Eroii Neamului, An III, nr. 4/9, dec. 2011, p. 45). 

Ce a făcut în sprijinul Unirii?  

                                                
5 N. Iorga, Scrieri Istorice, Ediţie îngrijită şi tabel cronologic de Barbu Theodorescu, Studiu introductiv de Aurelian 
Sacerdoţeanu, vol. I, Ed. Albatros, Colecţia Lyceum, Bucureşti, 1971,  p. 260-264; 
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Reputatul istoric prof. univ. dr. Petre Ţurlea afirma faptul că la începutul secolului al XX-
lea Nicolae Iorga a devenit treptat cel mai cunoscut făuritor de conştiinţă naţională, ajungându-
se a i se spune „apostol al Neamului”.6 În „apostolatul său”  putem evidenţia două perioade 
distincte, aş spune etape, privind  influenţarea opiniei publice româneşti în scopul realizării 
unităţii naţionale: etapa premergătoare intrării României în prima mare conflagraţie mondială şi 
a II-a etapa, cea a participării României la Marele Război de reîntregire naţională. 

Această comunicare se referă la prima perioadă a activităţii sale, etapa premergătoare 
intrării României în război şi din cadrul acesteia, deoarece cuprinde o vastă activitate practică, 
teoretică şi de cercetare asupra unui domeniu al trudei  titanului istoriografiei naţionale, se va 
ocupa numai despre activitatea  tipografiei „Neamul Românesc”,  prima instituţie de cultură 
creată de Nicolae Iorga la Vălenii de Munte.  

În făurirea credinţei posibilităţii unităţii statale, spunea profesorul Petre Ţurlea, Nicolae 
Iorga  a luptat cu armele profesorului, ale istoricului, ale ziaristului şi ale omului politic.7 În 
acest sens căile şi metodele folosite de Iorga au fost cele mai eficiente ale timpului său - cuvântul 
oral şi scris în rândul celor mai diverse medii sociale şi politice. Profesorul a folosit cuvântul la 
cursurile Universităţii Populare de la Vălenii de Munte şi în numeroasele sale conferinţe publice 
din toate oraşele şi orăşelele României şi din teritoriilor româneşti de sub ocupaţie străină; 
istoricul a cercetat faptele neamului său din tot spaţiul locuit de români şi a publicat numeroase 
lucrări din Istoria lor, ziaristul a menţinut trează ideea unităţii naţionale a tuturor românilor iar, 
omul politic, prin discursurile parlamentare şi influenţa sa asupra oamenilor politici ai timpului a 
luat parte activă, alături de cele mai înalte autorităţi româneşti, la hotărârile cele mai importante 
pentru viitorul ţării: intrarea României în război împotriva Austro-Ungariei cât şi a desfăşurării 
ulterioare a războiului. 

 Tipografia din „Cetatea Culturii”  lui Nicolae Iorga. 
 Prima instituţie de cultură creată în „Cetatea Culturii” cum se obişnuia a i se spune 

localităţii Vălenii de Munte după mutarea aici a profesorului, istoricului şi publicistului N. Iorga 
a fost tipografia, urmate de înfiinţarea Cursurilor de vară -  Universităţii Populare (1 iulie) şi a 
Bibliotecii Populare (august), şi sălilor de citit, toate în acelaşi an, 1908.  

Actul constitutiv al tipografiei purta numărul, 3739/28 martie 1908 fiind autentificat de 
Tribunalul Ilfov, cu titulatura înscrisă în acte: „Neamul Românesc”. Societate cooperativă pe 
acţiuni pentru comerţul şi industria de tipografie, cartonage şi editură. Capital social 100.000 lei. 
Bucureşti – Vălenii de Munte având drept scop, înscris în statutele societăţii, „să editeze scrieri 
cu cuprins naţional şi moral”.8 Inaugurată oficial la 21 mai 1908 (devine intreprindere personală 
a lui N. Iorga, la 25 mai 1914, datorită pierderilor băneşti şi achitării acestora de către istoric), 
tipografia avea două sarcini esenţiale: tipărirea publicaţiilor periodice conduse de istoric; 
tipărirea cărţilor acestuia, a unor opere literare şi ştiinţifice româneşti de valoare. Atât 
periodicele, cât şi cărţile erau răspândite în Ţară şi în imperiile vecine, îndeplinindu-şi astfel 
rolul naţional.9 

 Publicaţiile periodice imprimate aici au fost: Neamul Românesc (13 apr. 1908); Neamul 
Românesc Literar (25 dec. 1908, la început cu apariţii lunare, apoi săptămânale); Neamul 
Românesc pentru Popor (destinat ţărănimii). Între anii 1910-1914, cu o întrerupere în perioada 5 
iulie-20 august 1913, datorită concentrării istoricului în cel de-al II-lea război balcanic, „Neamul 
Românesc” apărea zilnic cu două excepţii: miercurea, în locul său, apărea „Neamul Românesc 
pentru Popor” şi sâmbăta „Neamul Românesc Literar”. Tot aici au fost publicate calendarele 
anuale ale Ligii Culturale şi  cotidianului „Neamul Românesc” iar din ianuarie 1913 revista 

                                                
6 Coord. Conf. univ. dr. Gavriil Preda, 1916 Un an hotărâtor pentru Istoria Românilor, Ed. Universităţii Petrol-
Gaze, Ploieşti, 2006, studiu „Nicolae Iorga şi războiul pentru întregirea statului Român” de prof. univ. dr. Petre 
Ţurlea”, p. 11;  

7 Ibidem 
8 Petre Ţurlea, Nicolae Iorga la Vălenii de Munte, Ed. România Pur şi Simplu, Bucureşti, 2008, p. 31; 
9 Ibidem, p.36-37; 
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literară Drum Drept în locul „Neamului Românesc Literar”. Până în 1940 au fost tipărite şi alte 7 
periodice dar, dintre toate, cea mai importantă tribună de luptă politică a istoricului a fost 
Neamul Românesc care era din ce în ce mai mult citit atât în România cât şi în teritoriile 
ocupate ... pentru că promova o idee foarte populară, aceea a solidarităţii naţionale; pentru că 
spunea adevăruri de care alte publicaţii se fereau.10 

Publicaţia era urmărită cu foarte mare interes, în primul rând de autorităţile româneşti, ea 
fiind considerată ca un mijloc de propagandă al lui Nicolae Iorga după intrarea acestuia în viaţa 
politică. (În martie 1907 Iorga scrise în ziarul, de curând înfiinţat (1906), Neamul Românesc, 
articolul „Dumnezeu să-i ierte”, articol deosebit de virulent împotriva celor care au împuşcat 
primii ţărani în timpul răscoalei din Moldova ca apoi, pe timpul desfăşurării răscoalei, să ia 
apărarea acestora prin articole şi conferinţe dar, şi ajutând material şi financiar pe ţărani, 
atitudine pentru care va fi ales deputat în Parlamentul României).  

Publicaţia era şi mai atent urmărită de către autorităţile imperiilor vecine, care stăpâneau 
teritorii româneşti, pentru că propagarea ideii unităţii culturale a românilor era considerată 
subversivă. Astfel Ioan Lupaş trimitea, din Seghedin, pentru a fi publicată în „Neamul 
Românesc”, o prezentare a presei româneşti de peste munţi, materialul fiind semnat cu 
pseudonimul „Bănăţeanul”. Autorul scrisorii îşi motiva anonimatul: „Cunoscând 
dumneavoastră  foarte bine situaţia strâmtorată în care mă aflu eu faţă de Guvernul politic, cât 
şi faţă de cel bisericesc – prea puţin românesc şi acesta – veţi înţelege pentru ce nu pot iscăli cu 
numele meu. Aş ajunge în primejdie, de aceea, vă rog pentru cea mai deplină discreţie, în caz de 
publicare”.11 

Valeriu Bologa, ajuns profesor la Universitatea din Cluj, scria la 28 decembrie 1926: 
„Neamul Românesc” era lectura noastră cea de toate zilele. Eu cred că duhul pornit din el a 
făcut ca fraţii „braşoveni” să dea cel mai mare procent ... al acelora care un moment n-au 
pierdut credinţa.12 

Vizând publicarea cărţilor, Tipografia „Neamul Românesc” a urmărit în mod deosebit 
tipărirea operelor lui Nicolae Iorga „fără întârzieri şi costuri mari” şi publicarea operelor 
clasicilor literaturii româneşti. Potrivit istoricului Petre Ţurlea numai în primele 7 luni de la 
deschiderea tiografiei se tipăriseră peste 30 de volume, din care 12 aparţineau lui Nicolae Iorga: 
Istoria Românilor, Istoria Evului Mediu, Istoria Bisericii Româneşti, Cultura naţională şi politica 
naţională, Un martir străin al păcatelor noastre, Vecinii noştri, A cui e Dunărea?, Originile 
naţionalismului român, Trecutul unei reşedinţe regale, La un vechi vad de vrăjmăşie între 
români, Îndreptăţirea celor ce stăpânesc, Unirea Principatelor. În 1909 Iorga scoate de sub tipar: 
Istoria universală sau Istoria lumii (1476-1648), Istoria românilor pentru Poporul românesc, În 
era reformelor, Istoria literaturii româneşti (vol. III), Către fraţii din Ungaria, Ţara românilor. 1 
România. 1 Jud. Prahova13, iar în anul 1910: Istoria armatei româneşti (vol. I), Istoria românilor 
pentru poporul românesc, Viaţa Femeilor în trecutul românesc, Ştefam cel Mare şi mănăstirea 
Neamţului.14 Pentru 1911 Catalogul cărţilor tipărite cuprindea la rubrica „Istorie, ştiinţă, 
politică” 43 de titluri, iar la rubrica „Literatură şi felurite” 33 de titluri. Din totalul acestora 23 de 
titluri aparţineau lui Nicolae Iorga. La 25 septembrie 1912 sunt înscrise în catalog titluri noi ale 
tipăriturilor lui Iorga: noile ediţii ale Istoriei Românilor şi Istoriei lumii, Istoria armatei, Studii şi 
documente (vol. XX şi XXI), Viaţa şi domnia lui Vodă Ştirbei, Generalităţi cu privire la studiile 
istorice, Scrisori domneşti, Scrisori boiereşti, Chestiunea Rinului, Trei lecţii de istorie, Basarabia 
noastră, Trei drame, Mănăstirea Horezului, O genealogie a Basarabilor, Pagini despre Basarabia 
de astăzi, Portul popular românesc, Să părăsim ortodoxia?, Cugetări, Serbările de la Blaj, Partea 

                                                
10 Ibidem. p. 37-38; 
11 Ibidem, p. 40; 
12 Ibidem, p.46; 
13 Ibidem, p. 44; 
14 N. Iorga,  Istoria lui Mihai Viteazul, Ediţie îngrijită de Nicolae Gheran şi Victor Iova, Editura Minerva, Bucureşti, 
1979, p. XL; 
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românilor ardeleni în cultura românească, Tulburări bisericeşti, Radu Vodă Şerban şi altele în 
limba franceză15. Alături de scrierile lui Iorga, pe cărţile tipărite la „Neamul Românesc” se 
întâlnesc semnăturile lui: Gh. Asachi, arhimandritului Iuliu Scriban, Vasile Alecsandri, D. 
Bolintineanu, Costachi Caragiali, I. Agârbiceanu, Mihai Eminescu, A.C. Cuza, M. 
Kogălniceanu, Ioan Rusu-Şirianu, C. Dron, S. Pârvulescu şi mulţi alţii.  

Asemenea publicaţiilor şi cărţile lui N. Iorga de la Vălenii de Munte au trezit un puternic 
ecou în teritoriile ocupate,  fapt privit cu mare îngrijorare de către autorităţile austro-ungare care 
au impus măsuri „punitive” printre care cea mai importantă era cenzura la ganiţă16, care 
interzicea pătrunderea cărţilor editate la Vălenii de Munte. Pentru trecerea cărţilor, mai ales cele 
de istorie, se folosea metoda coperţilor cu titluri false. Primind o astfel de carte, Ion Clopoţel, 
elev la Liceul din Braşov, viitorul scriitor şi director al Bibliotecii Universitare din Bucureşti, 
transmitea lui Nicolae Iorga ,,sincerele mulţumiri ale studenţimii de aici pentru ,,De-ale-
noastre”. Sub titlul menţionat se ascundea un manual de Istoria Românilor. Pentru acelaşi 
manual s-a folosit şi titlul fals „Noul mod de cultivare a cartofului”, cu indicaţia „Traducere din 
limba maghiară”. Metoda a fost foarte eficientă, din ediţia a doua a manualului respectiv, 
apărută în 1910, în Transilvania fiind trimise aproape 10.000 exemplare17. 

 Eficienţa acestor cărţi, în puţine cuvinte, ne este prezentată de Ion Pelivan, unul dintre 
conducătorii basarabenilor aflaţi sub dominaţia Imperiului Ţarist: Cea mai mare operă a lui 
Nicolae Iorga, care a contribuit la trezirea conştiinţei naţionale şi la luminarea sufletelor 
românilor din Basarabia încătuşată, a fost „Basarabia noastră” adevărată evanghelie de 
mângâiere şi încurajare a românilor basarabeni, tipărită în 1912 la Văleni18. 

În concluzie, ne însuşim cele spuse de istoricul Petre Ţurlea, a cărei lucrare „Nicolae 
Iorga la Vălenii de Munte” a stat la baza redactării acelei părţi a comunicării noastre de astăzi 
privitoare la înfiinţarea şi activitatea primei instituţii de cultură de la Vălenii de Munte.: 
Tipografia „Neamul Românesc” şi-a îndeplinit ţelul principal pentru care fusese creată: a 
contribuit la realizarea unei culturi naţionale a românilor, a consolidat ideea unităţii acestei 
culturi; a contribuit la realizarea solidarităţii de neam; a consolidat încrederea în valorile 
proprii. Toate acestea au dus la ideea îndreptăţirii formării unui singur stat naţional românesc. 
Asfel, Tipografia de la Vălenii de Munte se plasează printre ctitorii României Mari, pe care a 
pregătit-o în conştiinţa românilor19. 

Intrarea României în marea conflagraţie mondială împotriva Austro-Ungariei,  
desfăşurarea ulterioară a evenimentelor şi înfăptuirea României Mari au dovedit justeţea 
previziunilor lui Nicolae Iorga că primul război mondial poate fi transformat, prin conştiinţa, 
voinţa, înţelepciunea şi lupta neamului românesc şi a conducătorilor săi, într-un real război de 
reîntregire naţională. 

Închei citându-l pe părintele Nicolae Steihardt: E de neconceput, citindu-i bibliografia, să 
crezi că a mâncat, a dormit, a întemeiat o familie, a alcătuit un „ministerium” (a fost prim 
ministru apr. 1931 – iunie 1932 n.n.), a ţinut jurnale şi a predat cursuri, n-a lipsit de la nici o 
şedinţă parlamentară ori academică, de la nici o comemorare, de la nici o împărţire de premii, 
că a fost prezent „sub trei regi” în toate domeniile de activitate şi gândire, nu s-a dat în lături de 
a ţine vreun discurs ori a publica o broşură, că a străbătut lumea şi a uimit-o20. 

 
 

 

                                                
15 Petre Ţurlea, Op. cit, p. 45; 
16 Ibidem, p. 47; 
17 Ibidem p. 48; 
18 Ibidem p. 50; 
19 Ibidem p. 50; 
20 Revista Eroii Neamului, An III, nr. 4 (9), dec. 2011, în art. „Nicolae Iorga în conştiinţa europeană” de Raluca 
Constantinescu, p.45. 
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                                                                  * 
 
The 100 year anniversary since Romania joined the war of national reunification and the 

centennial of the Grand Union is also a good opportunity to pay tribute to those who have 
effectively contributed to the birth of the Romanian state. One of the most prominent 
personnalities of the era, the scholar Nicolae Iorga, remains a leader due to his involvement and 
his exceptional participation in the raising of public awareness both in Romania and in the 
occupied territories, as well as that of the  Romanian authorities concerning the importance of 
Romania joining the Great War alongside the Allied Powers. The first part of the talk presents 
biographical data about the family, the studies and the work of the grand historian. The second 
part addresses his involvement with the raising of awareness of the public opinion concerning 
the achievement of national unity, by using the printing house Neamul Romanesc – the first 
cultural institution founded by Nicolae Iorga in Valenii de Munte. This activity took place prior 
to the entrance of Romania in World War I.  
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CONSECINŢE ALE OCUPAŢIEI STRĂINE ÎN DOBROGEA  
ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL 

 
Conf. univ. dr. Ştefan Vodă - Constanţa 

 
      După eliberarea Dobrogei de sub stăpânirea otomană şi intrarea ei în componenţa statului 
român, această provincie a cunoscut o puternică dezvoltare economică şi o evoluţie favorabilă în 
planul vieţii sociale şi culturale. După cum sublinia publicistul Constantin Moisil într-un articol 
publicat în „Arhiva Dobrogei”: ,,România, îndeplinind în Dobrogea o operă de civilizaţie, de 
care poate fi mândră pe drept cuvânt, şi-a câştigat drepturi noi asupra acestei provincii, cari se 
adaugă celor de ordin geografic, istoric şi economic”1. În opinia sa, Dobrogea „ ... este 
piedestalul pe care se sprijină întreg teritoriul de la sudul Carpaţilor”2 
      Până la intrarea României în Primul Război Mondial, în Dobrogea a fost promovat cu 
consecvenţă un curent favorabil realizării unităţii românilor din toate provinciile istorice. În 
presa vremii din această parte de ţară, personalităţi de seamă şi-au manifestat totala adeziune la 
acest ideal naţional. 
      Între anii 1913-1916, la Constanţa, a apărut revista „România Mare”, care a publicat 
articole şi producţii literare animate de idealul luptei pentru Marea Unire, ce avea să se 
înfăptuiască în anul 1918, această revistă constituind: „ ... un ferment extrem de activ al ideii de 
unire în această parte a ţării, o tribună cu o certă forţă de dezbatere a problemelor şi de 
mobilizare a energiilor în sensul dorit”.3 Într-o petiţie adresată primarului Constanţei, în 
primăvara anului 1916, comitetul acestei reviste menţiona, printre altele: ,, Avem legitima 
mândrie de a fi fost cei dintâi noi, constănţenii, care am aruncat sămânţa cu care am aprins 
candele pentru deşteptarea în veghie a realizării dorinţelor neamului nostru”.4 
      După ce România a intrat în Primul Război Mondial, pentru teritoriul dintre Dunăre şi Marea 
Neagră, a început calvarul care va provoca pierderi teritoriale, suferinţe şi umilinţe greu de 
suportat de către populaţia Dobrogei. 
      În lucrarea de faţă, ne propunem să abordăm succint câteva aspecte legate de declanşarea 
ostilităţilor şi desfăşurarea operaţiunilor militare pe Frontul de Sud, scoţând în evidenţă, cu 
precădere, grelele încercări şi tragediile duse până la limita supravieţuirii, pe care populaţia 
română paşnică din Dobrogea a fost nevoită să le îndure sub ocupaţie străină. Detalii referitoare 
la evoluţia operaţiunilor militare pe teritoriul Dobrogei, între anii 1916-1918, sunt abordate atât 
în ample lucrări de istorie, cât şi în diverse studii, sau articole.5 
      În paralel cu pregătirea operaţiunilor militare ale armatei române pentru Frontul de Sud, s-au 
cristalizat şi exprimat, cu hotărâre fermă, opiniile ce veneau din partea autorităţilor civile în 
sprjinul intereselor naţionale. Astfel, în Constanţa, în primele zile de război, a apărut o 
Proclamaţie către naţiune şi către armată, în care se aminteşte despre grelele încercări ale 
înaintaşilor, despre jertfa lor pentru unitatea românilor şi se adresează îndemnul de a lupta pentru 
realizarea idealurilor poporului nostru de a trăi în pace şi prosperitate într-o Românie întregită şi 
liberă.6 

                                                
1 Const. Moisil, Lupta pentru apărarea drepturilor româneşti asupra Dobrogei, în: Arhiva  Dobrogei, vol. II, 1919, 
Bucureşti, 1920, p. 179.  
2  Idem, p. 163. 
3  Enache Puiu, ,Istoria literaturii din Dobrogea, Ex Ponto, Constanţa, 2005, p. 129. 
4  A. Lăpuşan, Şt. Lăpuşan, Constanţa. Memoria oraşului, vol. I 1878-1940, Editura  ,,Muntenia”, Constanţa, 1997, 
p. 223. 
5  Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, Istoria Dobrogei, Editura Ex Ponto, Constanţa, 1998; Istoria Românilor, vol. 
VII, tom II, de la Independenţă la marea Unire (1878-1918), coord. Acad. Gh. Platon, Editura Enciclopedică, 
Bucureşti, 2003: Titu Georgescu, Istoria Românilor, Editura Fundaţiei ,,România de mâine”, Bucureşti, 1997; Keith 
Hitchins, România 1866-1940,  ediţia a II-a, Humanitas, Bucureşti, 1998; Leonida Moise, Confruntări militare în 
Dobrogea. Operaţiile Armatei a III-a Române pe frontul din Dobrogea din anul 1916, ,,Paideia”, Bucureşti, 2002. 

6 A. Lăpuşan, Şt. Lăpuşan, op. cit. p. 226. 
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      Documentele istorice consemnează faptul că bulgarii se pregăteau să se răzbune pentru 
consecinţele Conferinţei de Pace de la Bucureşti ( din 1913 ), în urma căreia au pierdut teritoriul 
din Sudul Dobrogei. Edificator în acest sens este şi Ordinul emis pentru trupele bulgare ce 
operau în zona de conflict, ordin în care, printre altele, ei îşi exprimau adevăratele intenţii, 
cerând ca: ,, ... aceste mâini murdare de valah trebuie să cadă tăiate şi duşmanul perfid trebuie 
să simtă ura noastră necruţătoare şi vârful ascuţit al baionetelor noastre...”7 
      Pentru a contracara argumentele de ordin istoric pe care le vehiculau bulgarii în sprijinul 
pretenţiilor lor asupra Dobrogei publicaţiile vremii au editat numeroase materiale prin care era 
exprimat adevărul istoric privind apartenenţa acestei provincii la statul român. Unul dintre 
acestea este un articol publicat în revista ,,Arhiva Dobrogei”, în care autorul, analizând o serie 
de aspecte de ordin geografic, economic şi cultural, afirma că: ,, ... Dobrogea reprezintă pentru 
ţară nu numai o întindere de pământ unde românismul a reclădit viaţa de civilizaţie şi muncă, pe 
care a moştenit-o de la strămoşi, dar şi un factor de mare importanţă în dezvoltarea viitoare a 
României, prin faptul că ea deschide calea mărilor şi înlesneşte, în mare măsură, comerţul 
nostru cu ţările apusene.  .... Dobrogea trebuie să intervie azi ca un factor potenţial de energie şi 
vitalitate în economia ţării; ... această provincie reprezintă locul de scurgere a produselor 
noastre în alte ţări şi a mărfurilor din afară, necesare pentru consumul intern; de asemenea, ea 
va fi şi rezervoriul de bogăţii pentru tranzit între răsăritul Mediteranei şi Ţările Baltice.” 8  
      În aceeaşi revistă a apărut şi articolul intitulat ,,Lupta pentru apărarea drepturilor 
româneşti asupra Dobrogei”, în care publicistul Constantin Moisil subliniază  faptul că 
Dobrogea ,,... este piedestalul pe care se sprijină întreg teritoriul de la Sudul Carpaţilor. 
Posesiunea acestei provincii constituie pentru România o condiţie esenţială de dezvoltare 
economică, căci este singura eşire ce ţara noastră o poate avea la mare ...”9.  Autorul articolului 
consideră că România şi-a câştigat dreptul asupra acestei provincii prin vasta operă de 
culturalizare, desfăşurată în această zonă. 
       Renumitul geograf Constantin Brătescu a publicat o serie de articole în ,,Arhiva Dobrogei”, 
precum şi în ziarul ,,Neamul Românesc”, prin care susţinea dreptul legitim al statului român 
asupra Dobrogei. 
      Evenimentele şi-au urmat cursul lor, astfel că la scurt timp după ce s-a luat decizia ca 
România să intre în război alături de Antanta şi după ce feldmareşalul Mackensen a fost numit 
comandantul suprem al armatei germano-bulgaro-turce din Nord-Vestul Bulgariei, la 30 aug.- 1 
sept.1916, Germania, Bulgaria şi Turcia au declarat război României.10  
      În prima etapă, forţele bulgaro-germane au reuşit să cucerescă capetele de pod Turtucaia şi 
Silistra. În ciuda superiorităţii tehnice deţinute de adversari, ostaşii români, spijiniţi de nave 
fluviale de pe Dunăre, au opus o rezistenţă dârză şi astfel au obţinut o serie de succese, prin 
cucerirea unor poziţii importante, dar acestea au fost de scurtă durată. Sistarea trecerii Dunării a 
forţelor de sub comanda generalului Averescu, din cauza agravării situaţiei de pe Frontul de 
Nord, a permis trupelor germano-bulgare să treacă la ocuparea treptată a Dobrogei. 
      Unii cercetători menţionează drept cauze ale înfrângerilor suferite de armata română în 
operaţiunile din Dobrogea: pregătirea precară a trupelor, modul defectuos de organizare a 
unităţilor şi a marilor unităţi, insuficienţa mijloacelor de transport, lipsa de cooperare dintre 
armata română şi cea rusă, eficienţa discutabilă a acţiunilor efectuate de trupele ruse şi, nu în 
ultimul rând, unele acte de trădare.11  
      Cercetătorul Leonida Moise consideră că, pe lângă ducerea unor acţiuni de luptă  

                                                
7 A. Rădulescu, I. Bitoleanu, op. cit. p. 384. 
8 J. Stoenescu Dunăre, Însemnătatea Dobrogei în economia naţională în: Arhiva Dobrogei. Revistă pentru 
cercetarea şi studierea Dobrogei... , vol. II – 1919, Bucureşti, 1920, p. 89;  93; 95. 
9 Arhiva Dobrogei ... , p. 163. 
10  A. Rădulescu, I. Bitoleanu, op. cit. p. 384: Istoria Românilor vol. VII, tom II, Bucureşti, 2003, p. 423. 
11  C. Băniţă, Cucerirea Dobrogei în toamna anului 1916, în: ,,CAMARAZII”, an II, nr. 1 (5), martie , 2006, 
Constanţa, p. 14-15. 
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,, ...în totală discordanţă cu realitatea câmpului de luptă ...”, cauza principală a gravelor 
consecinţe pentru armata română din confruntarea cu trupele germano-bulgare a fost:  
,, ... lipsa de clarviziune în a surprinde adevăratele intenţii ale vecinului nostru de la Sud 
referitoare la motivaţia intrării sale în război, care era una simplă şi clară: redobândirea 
Cadrilaterului şi apoi cucerirea întregii Dobroge”.12  
      Ţinta  principală a trupelor aliate germano-bulgare era Constanţa. La 6 oct. 1916, avioane 
germane au lansat asupra oraşului bombe de mare calibru cu scopul distrugerii unor edificii 
importante. Au fost bombardate: Cazinoul, localul Şcolii Normale, ce funcţiona ca spital, navele 
ruseşti aflate în rada portului Constanţa, cărora li se încredinţase misiunea apărării litoralului 
românesc, printre care şi cuirasatul ,,Rostislav”, care, în urma atacurilor aeriene, s-a retras spre 
Odessa şi Sevastopol, fapt ce a avut drept consecinţă diminuarea forţei de apărare a litoralului 
românesc.13  
      În aceste condiţii, panica a cuprins întreaga populaţie a oraşului Constanţa. Familii disperate 
fugeau din calea invadatorilor, în timp ce tirurile artileriei grele ale inamicului erau îndreptate 
asupra şoselelor pline de refugiaţi, asupra gării şi a trenurilor. Având în vedere scenele petrecute 
atunci în Constanţa, se poate afirma că: ,, ... nici unul din oraşele României nu a avut atât de 
suferit în timpul ocupaţiei, mai mult decât acest oraş martirizat”14 Nu numai destinul oraşului 
Constanţa, ci al întregii provincii s-a schimbat radical. 
      La 9/22 oct. 1916, coloane de trupe germano-bulgare îşi făceau intrarea în Constanţa, 
devastată de bombardamente şi pustie, autorităţile şi populaţia locală fiind în prealabil evacuate. 
Timp de doi ani oraşul Constanţa a cunoscut (ca întreaga Dobroge, Oltenia, Muntenia şi o parte a 
Moldovei ) calvarul invaziei trupelor Puterilor Centrale.15 
       

           
Sosirea feldmareşalului Mackensen                                    Trecerea în revistă a gărzii de onoare 

          la Constanţa.                                                                      în faţa gării Constanţa. 
 
      Intrând sub administraţie bulgară, Dobrogea avea în frunte un guvernator în persoana  
fostului prefect al Poliţiei din Sofia, având reşedinţa în Constanţa. A fost instituit sistemul de 
impozite şi mărci poştale ale statului bulgar, iar limba oficială pentru autorităţile publice şi 
judecătoreşti a devenit limba bulgară. Au fost schimbate inscripţiile de pe instituţiile publice; pe 
frontispiciul primăriei din Constanţa, a apărut inscripţia: Regatul Bulgaria. Comuna urbană 
Constanţa.16 Ocuparea oraşului a fost un episod tragic, nedemn de regulile războiului şi de 
acordurile internaţionale, în vigoare la acea dată, referitoare la teritoriile ocupate şi la populaţia 
civilă. 
      Din dispreţ şi ură faţă de limba română, soldaţii bulgari au recurs şi la gesturi oribile, greu de 
imaginat. La intrarea în oraş, ei omorau pe oricine le ieşea în cale şi nu ştia să vorbească în limba 
bulgară sau turcă. Casele românilor au fost jefuite, femeile şi fetele au fost batjocurite. Au fost 
                                                
12  L. Moise, Confruntări militare în Dobrogea, colecţia  ,,Paideia”, Bucureşti, 2002, p. 92-93. 
13 A. Rădulescu, I. Bitoleanu, op. cit., p. 386 ; A, Lăpuşan, Şt. Lăpuşan, op. cit. , p. 228. 
14 A. Radulescu. I. Bitoleanu, op. cit., p. 386. 
15 https://ecomareaneagra.wordpress.com/litoralul-romanesc/constanta/ 
16 A. Rădulescu, I. Bitoleanu, op. cit. p. 387. 
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cazuri când femei însărcinate erau spintecate de aceste bestii cu chip omenesc, punând pariuri să 
vadă dacă pruncul din ele era băiat ori fată.17  
      Consecinţe grele pentru Dobrogea au existat şi în plan social-economic prin practicarea 
sistemului de rechiziţii şi raţionalizare a produselor, aplicându-se un sistem de cartelare. În acest 
fel, locuitorii au fost deposedaţi de cantităţi mari de îmbrăcăminte şi încălţăminte. O mare parte 
din bunurile jefuite au fost transportate în Bulgaria. Din portul Constanţa, au dispărut 
remorchere, locomotive şi material rulant. Calea ferată dintre Constanţa şi Cernavodă a fost 
demontată în întregime. Multe din localurile publice din oraşul Constanţa au fost transformate în 
cazărmi sau grajduri. Mobilierul unor instituţii publice, inclusiv al şcolilor româneşti, au fost 
transformate în lemn de foc. O parte din arhive au fost jefuite sau incendiate. 
      Pe lângă actele de vandalism, s-a adus ofensă unor monumente cu semnificaţie importantă 
pentru cultura noastră naţională. A fost distrus monumentul ,,Avântul ţării”, ce fusese ridicat 
pentru a comemora Războiul Balcanic din 1913, în urma căruia România a primit Cadrilaterul. A 
fost doborâtă de pe soclu statuia poetului latin Ovidiu, opera renumitului sculptor Ettore Ferrari, 
ce fusese ridicată în anul 1887 din iniţiativa prefectului Remus Opreanu, devenită un monument 
emblematic pentru oraşul  Constanţa. Ea trebuia să fie dusă în Bulgaria, ca pradă de război, 
urmând să fie topită, dar a fost repusă pe soclu de soldaţii germani la ordinul general-
locotenentului Kurt von Unger.18  A fost devastat Muzeul Şcolii din Hârşova, ce cuprindea 
exponate de mare valoare referitoare la istoria teritoriilor dobrogene. La Tulcea, au fost distruse: 
Monumentul Independenţei, statuia lui Mircea cel Bătrân şi bustul scriitorului Ioan Neniţescu.19 
 

 
 

                                                Statuia lui Ovidiu doborâtă de pe soclu 
 
      În încercarea de a stăvili avalanşa de abuzuri de tot felul practicat de bulgari, abuzuri ce 
compromiteau interesele comune ale Puterilor Centrale şi creau o încordare cu aliatul lor bulgar, 
s-a decis ca teritoriul din centrul Dobrogei să fie încredinţat administraţiei germane, iar nordul 
provinciei limitrofe Dunării să rămînă sub stăpânire bulgară. Dar şi germanii, cu spiritul lor de 
ordine, au trecut la o exploatare metodică a resurselor din teritoriile pe care le administrau. Ei au 
manifestat interes pentru folosirea materiei prime din silozurile din port, dar şi pentru rezervele 
de petrol şi benzină. Au recurs şi la deposedarea bisericilor de clopote, pentru a le transforma în 
tunuri.20 

                                                
17 A. Lăpuşan, Şt. Lăpuşan, op. cit., p. 247. 
18 https://ecomareaneagra.wordpress.com/litoralul-romanesc/constanta/ 
19 Detalii în: A. Lăpuşan, Şt. Lăpuşan, op. cit. p. 232; A. Rădulescu, I. Bitoleanu, op. cit. p. 387-388. 
20 Cf: A. Rădulescu, I. Bitoleanu, op.cit, p.389; A. Lăpuşan, Şt. Lăpuşan, op.cit., p.223 
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      Pentru germani, pe lângă interesele de ordin economic, un rol important îl aveau interesele 
strategice, în timp ce pentru bulgari interesul iredentist era definitoriu.21  
      Propaganda bulgară pentru Dobrogea nu a fost încurajată de administraţia militară germană, 
fapt evidenţiat de poziţia germană exprimată cu ocazia desfăşurării ,,Congresului popoarelor” de 
la Babadag, din dec. 1917. La rândul său, Turcia îşi manifestă nemulţumirea faţă de Bulgaria 
datorită neliniştii populaţiei musulmane din Dobrogea în legătură cu propaganda bulgară de 
anexare a Dobrogei. 22  
      În articolul ,,De sub ocupaţia germană în Dobrogea”, publicat  de C. Brătescu în ,,Arhiva 
Dobrogei”, se menţiona că: ,,Scopul principal al prezenţei etapelor germane în Dobrogea era 
procurarea de cereale şi materii prime pentru industrie, mai ales pentru cea de război...”23  
      O sursă importantă pentru reconstituirea faptelor şi evenimentelor petrecute în acea perioadă 
o reprezintă documentele întocmite de Administraţia Germană de Etapă în Dobrogea, printre 
care este cel intitulat ,,Memoriu al administraţiei germane de etapă din Dobrogea, întocmit la 
mijlocul lui aprilie 1917”, semnat de generalul-locotenent Kurt (Curt) von Unger – inspector al 
acestei circumscripţii militare şi administrative. Documentul respectiv a fost publicat în ediţie 
bilingvă la Constanţa în anul 2012, prin grija editorilor: Valentin Ciorbea, Constantin 
Cheramidoglu şi Walter Rastatter.24  
      După cum remarca istoricul Valentin Ciorbea: ,,Editarea după 95 de ani, în ediţie bilingvă de 
la publicarea în limba germană a puţin cunoscutului Memoriu ..., indiscutabil, va umple un gol 
de documentare, pe care cercetătorii perioadei 1916-1918 din istoria provinciei dintre Dunăre 
şi Marea Neagră îl resimt... În aceeaşi măsură, documentul va contribui la cunoaşterea 
regimului de ocupaţie militară a Puterilor Centrale în teritoriul românesc.”25  
      Surse bibliografice consemnează faptul că, pe lângă jaful din viaţa economică, ocupanţii au 
pus monopol şi pe viaţa culturală din spaţiul dobrogean. Dintr-un document apărut în anul 1934, 
cu ocazia Congresului Uniunii Ziariştilor Profesionişti din Dobrogea, aflăm că, în anii ocupaţiei 
(1916-1918), s-a editat la Constanţa pentru soldaţii Kaizerului ziarul ,,Der Dobrudscha Bote”, 
mai întâi în limba germană, apoi au apărut suplimente în limbile bulgară şi turcă. Abia din 
decembrie 1918, a apărut şi ziarul ,,Curierul Dobrogei”, redactat în limba română de către 
indivizi ,, ... cumpăraţi de către cotropitori în schimbul unor beneficii personale meschine ...”, 
pentru a servi interesele inamicilor, iar, prin materialele publicate ,, ... turnau şi mai multă 
deznădejde în sufletele cernite ale amărâţilor de români ...”26  
      Întreaga perioadă de ocupaţie străină din Dobrogea din anii Primului Război Mondial a 
constituit una din cele mai negre pagini din istoria României, deoarece atunci s-au produs, în 
teritoriile româneşti, adevărate drame, fapte greu de imaginat asupra populaţiei române, despre 
care aflăm din documentele apărute fie în anii războiului, fie ulterior. În arhivele din judeţele 
Constanţa şi Tulcea, precum şi în Biblioteca Judeţeană ,,I. N. Roman” din Constanţa există 
documente referitoare la umilinţele şi ororile la care a fost supusă populaţia română din 
Dobrogea ca urmare a ocupaţiei germano-bulgare, precum şi la modul barbar în care cotropitorii 
loveau în valorile spirituale ale românilor, precum şi la distrugerea bunurilor materiale. 
      În articolul ,,Din istoria fără fard a Constanţei”, publicat în revista ,,România de la Mare”, 
în anul 1992, istoricul Stoica Lascu pune la dispoziţia cititorilor unul din documentele inedite din 
fondul Primăriei, aflat la filiala Arhivelor Statului din Constanţa. Este vorba despre ,,Memoriul 
asupra pagubelor făcute de inamic în oraşul Constanţa”, document întocmit de Primăria 

                                                
21  N. Ursu ... Divergenţe germano-bulgare în chestiunea regimului de ocupaţie din Dobrogea (1916-1918), în: 
Anuarul Muzeului Marinei Române, tom VI, 2003, p. 395. 
22 Idem, p. 398. 
23 Arhiva Dobrogei, vol. II-1919 ... p. 110. 
24 Documentul a fost publicat în limbile germană şi română, sub egida  Universităţii ,,Ovidius”- Constanţa şi a 
Bibliotecii Naţionale a României, la Editura Ex Ponto, Constanţa, 2012. 
25 Coperta IV a documentului menţionat. 
26 A. Lăpuşan, Şt. Lăpuşan, op. cit., p. 244. 
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oraşului şi înaintat Ministerului de Interne la începutul anului 1919.27 Autorul articolului 
precizează că extrasele publicate reprezintă doar o treime din întregimea sa, iar documentarea  a 
fost posibilă datorită faptului că Arhiva Constanţei a fost salvată în cea mai mare parte şi 
transportată la Brăila. Ulterior, din ordinul germanilor, ea a fost readusă la Constanţa şi 
adăpostită în beciurile şi podurile Comendaturii de etapă. Cu toate acestea, multe dintre dosare 
au fost vândute comercianţilor, pentru a fi folosite ca ambalaj pentru mărfuri.28  
      Din articolul menţionat, aflăm multe detalii despre distrugerea clădirilor din oraş, precum şi a 
mobilierului multor instituţii publice, despre deposedarea de bunuri a populaţiei româneşti, 
despre vinderea acestora, sau trimiterea lor în Bulgaria. 
      Cel mai dureros capitol din Memoriul amintit este cel referitor la crimele, violurile şi 
silniciile la care a fost supusă populaţia paşnică de etnie română din partea soldaţilor bulgari. 
Sunt prezemtate în detaliu zeci de cazuri de jafuri, bătăi schingiuiri, desfigurări, de violuri 
sălbatice asupra unor femei de toate vârstele (chiar şi a unor fetiţe de 4-5 ani).29 
      Despre faptele oribile săvârşite de către ocupanţi, cuprinse în Memoriul întocmit de 
autorităţile constănţene au consemnat, în lucrarea lor şi autorii A. Lăpuşan şi Şt. Lăpuşan, 
amintind faptul că acea parte a populaţiei româneşti rămasă în viaţă după masacrele produse a 
fost supusă la ,, ... cele mai crude vexaţiuni şi înjosiri”.30  
      Locuinţele de vază ale oraşului au fost ocupate cu forţa, iar în cartierele româneşti cca. 1000 
de case au fost distruse. Şcolile româneşti au fost închise, iar când un grup de cetăţeni au cerut 
redeschiderea unui liceu, bulgarii i-au ameninţat cu moartea şi cu aruncarea în aer a localului. În 
clădirea Şcolii Primare nr. 1, s-a instalat Comandamentul bulgar, unde aveau loc bătăi, acte de 
tortură şi insulte la adresa românilor.31  
      N-au fost cruţate nici lăcaşurile de cult din Constanţa. Catedrala Ortodoxă a fost transformată 
în biserică catolică, iar Bisericii ,,Adormirea Maicii Domnului” i s-a adus o incredibilă jignire 
chiar în noaptea din Vinerea Paştelui din anul 1918, când bulgarii, intrând în sfântul lăcaş, i-au 
insultat pe preoţi, i-au bătut pe enoriaşii români,alungându-i afară şi şi-au făcut closet în 
interiorul bisericii, de unde, în noaptea ce a urmat, au furat sfintele odoare.32  
      Având în vedere fărădelegile şi abuzurile comise de trupele de ocupaţie pe parcursul a mai 
bine de doi ani, se poate concluziona că: ,,Nici cea mai măiastră pană nu ar fi în stare să descrie 
ororile făcute aici de bulgari, turci şi germani. Fiecare din aceşti duşmani avea modul lui de a 
proceda”.33  
      Despre invazia barbară din Dobrogea din anii Primului Război Mondial a scris şi colonelul 
Ionescu Dobrogianu din Tulcea un amplu articol, publicat în ,,Arhiva Dobrogei”, în anul 1920, 
în care sunt menţionate o serie de atrocităţi comise de cotropitori. Autorul afirmă că: ,, ... 
bulgarii dobrogeni conduceau jafurile, distrugerile şi violurile, aţâţând bestialitatea soldaţilor... 
Clădirile publice şi chiar bisericile n-au fost scutite de distrugeri... În multe, s-au instalat 
grajduri ..”.34 Cetăţeni nevinovaţi şi lipsiţi de apărare sunt nevoiţi să îndure crime, violuri şi 
schingiuiri, ce întreceau orice  închipuire omenească. Au fost împuşcaţi locuitori români pentru 
fapte imaginare, numai din pofta sălbatică de a omorî. Copii între 2 şi 5 ani au fost bătuţi până la 
moarte... Foarte multe femei au murit din cauza violurilor repetate ale cetelor de soldaţi 
bulgari.35  
      La Jurilovca, germanii au pus la plug în ziua de Paşti pe femeile veteranilor români. Ele  au  
mai fost întrebuinţate în locul cailor pentru a trage căruţele.36  Turcii batjocureau bisericile; astfel 
                                                
27 Detalii în: ROMÂNIA DE LA MARE, anul I, nr. 1, 1992, p. 28 
28 Idem , p. 29. 
29 Ibidem. 
30 A. Lăpuşan, Şt. Lăpuşan, op. cit. p. 245-246. 
31 Idem, p. 245. 
32 Ibidem, p. 246-247. 
33  Ibidem. 
34 I. Dobrogianu , Invazia barbară din 1916-1918, jud. Tulcea, în: Arhiva Dobrogei ... , p. 182-183. 
35 Idem, p. 187. 
36 Ibidem , p. 188. 
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la biserica din Alibeichioi, bulgarii priveau nepăsători cum turcii scoteau ochii sfinţilor de pe 
icoane.37  
      În acelaşi articol, autorul a publicat o listă ce cuprinde actele de rară cruzime comise de 
militarii bulgari, precizând că acestea: ,,... să rămâie document istoric pentru generaţiile ce vor 
veni, ca material pentru caracterizarea psihologiei etnice a poporului bulgar şi ca veşnică 
ruşine, ca un păcat a lui Cain, pe conştiinţa morală a acestui popor barbar, care se pretinde 
creştin şi civilizat în veacul al XX- lea al luminii”.38  
      Folosind surse inedite referitoare la stăpânirea bulgară în judeţul Tulcea, între anii 1916-
1918, cercetătoarea Lavinia Dumitraşcu consemnează faptul că nu doar autorităţile bulgare, ci 
mai ales bulgarii tulceni – inclusiv ,,doamnele” - ,organizaţi în ,,comitete bulgăreşti de 
distrugeri”, unii dintre aceştia fiind reprezentanţi ai autorităţilor de ocupaţie, au contribuit 
benevol şi ,,cu toate forţele”, la samavolniciile comise de oficiali.39  
      Spre sfârşitul Primului Război Mondial, Dobrogea s-a confruntat cu o situaţie complexă, 
determinată de pretenţiile Bulgariei asupra întregii provincii transdanubiene şi de prezenţa 
trupelor aliate în zonă. Această stare de fapt deriva din prevederile Tratatului semnat la Bucureşti 
de guvernul român, împreună cu noul ministru de externe al Austro-Ungariei şi delegaţii bulgar 
şi turc, tratat prin care Bulgaria lua Dobrogea de Sud, până în apropierea liniei ferate Cernavodă-
Constanţa, iar restul Dobrogei rămânea condominium al celor patru puteri învingătoare, până 
când Bulgaria şi Turcia vor ajunge la o înţelegere.40  
      Dorinţa Bulgariei de a i se acorda întreaga Dobroge a fost de scurtă durată, deoarece la 16/29 
sept. 1918, Bulgaria semna la Salonic actul de capitulare, în condiţiile în care armatele Puterilor 
Antantei din Balcani au rupt frontul bulgar, îndreptându-se spre Sofia.41 Prăbuşirea Bulgariei în 
urma înfrângerii suferite pe frontul de la Salonic a schimbat atitudinea lui Mackensen, care se 
arăta dispus acum să admită modificarea Tratatului de la Bucureşti în favoarea României.42  
      Datorită schimbării raportului de forţe în dezavantajul Puterilor Centrale, guvernul român a 
adresat miniştrilor Antantei de la Iaşi un memoriu, în care afirma că România  
,, are dreptul să înfăptuiască revendicările ei” şi cere anularea tratatului de la Bucureşti. 
Concomitent a fost remisă lui Mackensen o declaraţie de război contra Germaniei cerândui-se să 
evacueze ţara. La 30 oct./12 nov., Mackensen a început retragerea.43 În aceste condiţii, 
Comandamentul Militar Interaliat a cerut retragerea armatei bulgare, Dobrogea urmând a fi 
ocupată de trupele franceze şi engleze de pe frontul din Balcani. Cu statutul de condominium, 
Dobrogea a rămas până la încheierea definitivăa păcii. La scurt timp, autorităţile administrative 
civile ale judeţelor Constanţa, apoi Durostor şi Caliacra s-au reîntors în oraşele de reşedinţă ,, ... 
pentru a asista în mijlocul ruinelor şi dezastrului general, la reîntregirea României ...”44  
      După încheierea războiului, Marile Puteri exprimau păreri diferite în stabilirea apartenenţei 
Dobrogei, fapt ce a determinat numeroase reacţii atât în ţară, cât şi în străinătate. Printre 
intelectualii patrioţi care au susţinut o atitudine corectă faţă de drepturile românilor din Dobrogea 
a fost şi I. N. Roman, care, în lucrarea sa ,,Drepturile, sacrificiile şi munca noastră în 
Dobrogea faţă de pretenţiile bulgarilor asupra ei”, afirma că: ,,La 1916, când am intrat în 
război, proprietatea privată dobrogeană era de circa 700.000 ha. iar românii o stăpâneau în 
proporţie de peste 70 la sută.”45  
      I.N. Roman a fost unul dintre iniţiatorii Congresului Refugiaţilor, care a avut loc în 26 oct. 
1918 la Galaţi, în cadrul căruia a fost adresat un Memoriu către Rege, Guvern şi Corpurile 
                                                
37 Ibidem, p. 190. 
38 Ibidem, p. 193. 
39 Lavinia Dacia Dumitraşcu, Fapte de arme ale armatei bulgăreşti de ocupaţie a Dobrogei (1918-1919), în lumina 
unor documente inedite, în: Studii şi articole de istorie, LXXV, Constanţa, 2009, p. 133. 
40 Istoria poporului român, sub red. acad. Andrei Oţetea, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p. 318. 
41 Anuarul Muzeului Marinei Române, tom VI, 2003, p. 399; Istoria Românilor VII, Bucureşti, 2003. p. 252. 
42  Istoria poporului român, sub red. acad. A. Oţetea ... , p. 320. 
43 Idem. 
44 A. Rădulescu, I. Bitoleanu. Op. cit., p. 392. 
45 A. Lăpuşan, Şt. Lăpuşn, op. cit. p. 249. 



 
 

198 

Legiuitoare, prin care se cerea crearea condiţiilor pentru revenirea la casele lor a locuitorilor care 
au fost nevoiţi să fugă din calea năvălitorilor şi acordarea acestora a drepturilor ce li se cuvin. 
Memoriul a fost prezentat şi delegaţiilor austro-germane, dar n-a fost luat în seamă, motiv pentru 
care a fost tradus în limbi străine şi înaintat Marilor Puteri.  
      La 29 mai 1919, a avut loc o amplă manifestare a locuitorilor constănţeni aparţinând 
diverselor etnii (români, musulmani, greci ş.a.), în cadrul căreia se cerea integritatea Dobrogei. 
Documentul adoptat cu acest prilej a fost expediat miniştrilor Franţei, Angliei, Statelor Unite ale 
Americii şi Italiei. Preşedintelui Franţei Clemenceau i s-a trimis o telegramă, în care se menţiona 
faptul că: ,, ... marea majoritate a populaţiei, compusă din turci şi tătari nu consimt la nici o 
trunchiere a acestui ţinut, stăpânit astăzi de România”.46  
      Luările de poziţie în favoarea revenirii Dobrogei în cadrul statului român au fost puternic 
mediatizate în mai multe ţări, în special în Franţa; un rol semnificativ în aceste demersuri l-au 
avut o serie de intelectuali români, dar şi străini. O intervenţie în favoarea României a avut-o şi 
un savant elveţian, care a publicat în ,,Journal de Geneve”, la 12 martie 1918, un articol, în care 
îşi exprimă clar convingerea că Dobrogea se cuvine României.47  
      Ca urmare a sprijinului acordat de Franţa şi a demersurilor energice ale guvernului român, în 
luna mai 1919, au sosit în Dobrogea primele regimente formate din fiii provinciei, în timp ce 
ultimele unităţi franceze au evacuat regiunea la 3 decembrie a aceluiaşi an.48  
      După retragerea trupelor de ocupaţie şi reinstalarea administraţiei româneşti, teritoriile dintre 
Dunăre şi Marea Neagră scoteau la iveală un tablou sumbru, cauzat de dezastrele produse în cei 
doi ani în care: ,, ... regimul a fost terorist, iar jaful organizat în detalii ...”49  
      Despre consecinţele tragice ale acelor ani s-a scris în numeroase documente aflate în arhivele 
dobrogene, precum şi în publicaţiile din acel timp. După cum remarca istoricul Valentin Ciorbea, 
citând din revista ,,Farul”, nr. 1, din 1 mai 1919: ,, Dintre toate regiunile româneşti, devenite 
victime ale ostilităţilor militare, Dobrogea se prezenta, la sfârşitul primului război mondial, 
după mai bine de doi ani de ocupaţie, într-o situaţie de-a dreptul dezastruoasă, ca urmare a 
faptului că a fost cea dintâi provincie călcată de duşman şi tot ea a scăpat cea din urmă de 
mânia lui”.50  
      În aceeaşi revistă, din 31 iulie 1919, a fost publicat un articol, în care, printre altele, se 
menţiona faptul că: ,,Nici o provincie a ţării româneşti n-a cunoscut ororile războiului cum le-a 
cunoscut Dobrogea. Nimic n-a fost cruţat, totul s-a prefăcut în cenuşă, pe unde au trecut 
trufaşele trupe bulgaro-prusiene ...; case întregi s-au volatilizat, au dispărut ca prin farmec, 
chiar un cartier întreg nu mai există decât în amintirea locuitorilor”.51  
      Satele prin care treceau refugiaţii în drum spre casele şi proprietăţile lor ofereau o imagine 
dezolantă, situaţie despre care au relatat documentele acelei perioade. În revista ,,Arhiva 
Dobrogei”, vol.II, din anul 1919, în capitolul introductiv intitulat ,,După război”, Constantin 
Brătescu, profund ataşat de aceste meleaguri natale, consemna că la întoarcerea sa în Dobrogea, 
a găsit un ţinut în care trona jalea, ţinut distrus în urma rupturii lui vremelnice din trupul patriei-
mamă. ,, Satele stau aproape pustii, ca nişte cimitire învechite. Am regăsit ogoarele năpădite de 
buruieni sălbatece, căminurile sparte, mii de orfani rămaşi pe drumuri, averile risipite şi 
prădate, frigul şi vânturile triste ale mării şuierând peste stepa pustiită printre ruine. Am simţit 
atunci că barbaria ce a trecut peste cea mai nefericită dintre provinciile româneşti ne-a întors 
până aproape de anul 1877 şi că ni se cere o nouă muncă titanică spre a reda României, 
grădina fericită de odinioară.”52 Descriind dezastrele pricinuite de către ocupanţii străini, C. 

                                                
46 Conform revistei ,,Farul”, nr. 31, din 1 iunie 1919, citat în lucrarea: Istoria Dobrogei, p. 392. 
47 A. Lăpuşan, Şt. Lăpuşan, op. cit., p. 251. 
48 A. Rădulescu, I. Bitoleanu, op. cit., p. 393. 
49 Istoria Românilor, vol. VII, ..., p. 450. 
50 V. Ciorbea, Aspecte ale situaţiei Dobrogei la sfârşitul primului război mondial, în: Anuarul Institutului de Istorie 
şi Arheologie ,,A.D. Xenopol XXXIV, Univ. ,,A.I. Cuza”, Iaşi,1987, p. 221. 
51 A. Lăpuşan, Şt. Lăpuşan, op. cit. p. 234. 
52 Arhiva Dobrogei ... vol. II, 1919, p. 1-2. 
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Brătescu îşi exprima dorinţa şi speranţa că, prin ajutorul fiilor României, Dobrogea va putea 
renaşte, iar: ,, ... Constanţa este predestinată a ajunge unul din cele mai mari şi mai frumoase 
oraşe ale României - nouă.... Constanţa trebuie să devie şi un centru cultural de mâna întâi. Aici 
trebuie să se concentreze forţele intelectuale ale României trans-dunărene şi de aici trebuie să 
pornească razele oricărei iniţiative culturale dobrogene”.53  
      Într-adevăr, în anii care au urmat, s-au făcut eforturi uriaşe pentru repararea daunelor produse 
în perioada ocupaţiei străine, Dobrogea reuşind să reintre pe un făgaş favorabil evoluţiei sale 
economice şi culturale. De pe urma dezastrului produs, cele mai mari suferinţe le-a îndurat 
populaţia, care, pe lângă nevoia de locuinţe, era lipsită de hrană, îmbrăcăminte şi încălţăminte. 
Dificultăţi mari erau în aprovizionarea cu energie electrică şi apă potabilă. Un sprijin real a 
primit populaţia Dobrogei, în special copiii orfani, de la cele trei misiuni americane, care, prin 
fondurile Crucii Roşii a S.U.A., a acordat acestora alimente şi îmbrăcăminte.54  
 
      Prezentarea, chiar şi succintă, a unor situaţii dramatice petrecute în spaţiul dobrogean, în 
timpul Primului Război Mondial, ne demonstrează faptul că dorinţa de acaparare teritorială este 
însoţită de distrugeri, jafuri, manifestări barbare, cu suferinţe greu de suportat. Istoria ne oferă 
nenumărate exemple similare cu cele petrecute în Dobrogea, pe timpul altor confruntări militare 
ce au avut loc în spaţiul românesc, fapt ce ne îndeamnă la reflecţii profunde în acest sens. 
Poporul nostru a cunoscut, în diferite perioade istorice, consecinţe dramatice cauzate de diverşi 
cotropitori, care au jinduit la  cucerirea unor teritorii pe care le-am moştenit de la strămoşii noştri 
şi pe care le-am apărat cu preţul unor mari sacrificii. 
      Chiar dacă, în anumite perioade, au existat rezerve, sau chiar restricţii impuse în redarea unor 
evenimente petrecute în teritoriile româneşti, recurgându-se la denaturarea sau mascarea 
adevărului, istoria trebuie să fie cartea noastră de căpătâi, pe care să o studiem cu discernământ 
pentru a cunoaşte adevărul, fapt ce ne oferă posibilitatea să înţelegem şi să apreciem corect 
realităţile din trecut, precum şi cele contemporane şi să găsim modalităţile prin care să asigurăm 
integritatea şi independenţa spaţiului geografic românesc şi unitatea neamului nostru. 
 
                                                                         * 
 
      In this work are expounded some consequences as a result of occupation of Bulgarian, 
German and Turkish troops in Dobrudja at the time of the first World War. 
      We tried to underline atrocious acts, that invaders commited against the Romanian peaceful 
population. We also specified abuses and destructions that was made by the invaders in the 
economical and cultural fields in the period of the two years of military occupation in Dobrudja. 
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EMINESCU: CERNĂUŢI- BLAJ, 1866, UN DRUM INIŢIATIC – 150 
 

Nicolae Băciuţ – Târgu-Mureş 
 
De ce continuă să trezească interes un traseu de tinereţe al lui Eminescu, nu doar, cu predilecţie, 

acum, la un rotund aniversar, 150 de ani de la primul drum important din viaţa poetului? Aş vrea să 
cred că acest drum poate fi echivalent cu un drum iniţiatic, cel mai semnificativ drum din acei ani, 
pentru că poetul nu mai era îngrădit de angajamente, cum fusese în 1864, între 1 iulie şi 21 
septembrie, la 14 ani, când însoţise trupa de teatru a lui Fani Tardini Vlădicescu, ajungând prima oară 
la Braşov, unde, în sala de festivităţi a gimnaziului „Andrei Şaguna” (pe atunci ,,Şcolile centrale 
române”) sunt prezentate mai multe piese de teatru, între care şi ,,Răzvan şi Vidra” a lui B.P. Hasdeu, 
în care tânărul Eminovici joacă rolul „Ciobanului”. 

Iată, pe scurt, traseul existenţial până la anul 1866, pe care îl avem în vedere, pe segmentul 
Cernăuţi – Blaj, excurs necesar pentru a putea revela în ce context biografic se petrece acest 
eveniment crucial pentru tânărul poet. 

Copilăria şi-a petrecut-o la Botoşani şi Ipoteşti, primele două clase primare sunt urmate probabil 
la o şcoală particulară, ca apoi, între 1858 – 1860, să urmeze, cu intermitenţe, cursurile școlii 
primare National Hauptschule (Școala primară ortodoxă orientală) la Cernăuți. Frecventează aici și 
clasa a IV-a în anul şcolar 1859/1860. Între 1860 și 1861, a fost înscris la Obergymnasium din 
Cernăuți. Clasa a doua o repetă, iar în aprilie 1863, părăseşte cursurile şcolii din Cernăuţi. 

După turneul cu trupa de teatru, la 5 octombrie 1864, Eminovici a intrat ca practicant 
la Tribunalul din Botoșani, apoi, peste puțin timp, a fost copist la comitetul permanent județean. La 5 
martie 1865, demisionează din acest post. În aceeaşi primăvară, pleacă la Cernăuţi, iar în toamnă îl 
găsim în gazdă la Aron Pumnul, de a cărui bibliotecă se îngrijea, Aron Pumnul fiind profesor la 
catedra de română de la Obergymnasium. 

Cursurile şcolare şi le urmează în acea perioadă scurtă ca privatist. 
Din nefericire, protectorul său, profesorul de limba română Aron Pumnul, se stinge din viaţă în 

12/24 ianuarie 1866. Elevii săi tipăresc cu această ocazie o broșură, Lăcrămioarele învățăceilor 
gimnazişti (Lăcrimioare... la mormântul prea-iubitului lor profesoriu), în care apare și poezia La 
mormântul lui Aron Pumnul, semnată M. Eminoviciu, privatist.  

Nu mult după aceea, la 25 februarie/9 martie (stil nou), are loc şi debutul lui în revista Familia, 
de la Pesta, a lui Iosif Vulcan, cu poezia De-aș avea.  

Iosif Vulcan îi pecetluieşte identitatea literară, schimbându-i numele în Eminescu, nume acceptat 
nu doar de tânărul poet, ci mai apoi de alţi membri ai familiei sale. 

În același an, îi mai apar în Familia alte cinci poezii.: în nr. 14 din 15/27 mai, apare cea de-a doua 
poezie semnată Mihai Eminescu, O călărire în zori, apoi Din străinătate (nr. 21 din 17/29 iulie 
1866), La Bucovina (nr. 25 din 14/26 august 1866), Speranţa (nr. 29 din 11/23 septembrie 1866) şi 
Misterele nopţii (nr. 34 din 16/28 octombrie 1866). 

 
„Eminescu hoinar” 
 

Decizia de a vedea Blajul, la puţine luni de la moartea lui Aron Pumnul, poate fi înţeleasă şi ca 
urmare a mărturisirilor lui Aron Pumnul despre Blaj, de care acesta era legat, ca fruntaş al mişcării 
paşop-tiste, organizator al Adunării Naţionale de pe Câmpia Blajului din 1848, nevoit apoi să se 
refugieze la Cernăuţi, din cauza autorităţilor. Însufleţirea lui Aron Pumnul nu se poate să nu-l fi 
contaminat pe tânărul Eminovici la acea vreme, să nu-i insufle idealuri sociale şi naţionale. 

Drumul lui Mihai Eminescu de la Cernăuţi la Blaj din vara lui 1866, înainte de a-şi fi încheiat 
situaţia şcolară, are mai ales necunoscute, probabil de aceea şi interesul multor cercetători de a 
descâlci iţele. 

Referindu-ne la anul 1866, Gala Galaction îi dedică un capitol  „Eminescu hoinar – 1863-1869” – 
în lucrarea sa, Eminescu, București, 1914, 109 p. (ed. a II-a: Viața lui Eminescu, București, 1924, 94 
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p.,  Mihai Eminescu, în colecţia Eminesciana, Iaşi, 1967). Gala Galaction pune sub semnul pribegiei 
câţiva ani din adolescenţa poetului, ajungând la concluzia că „Anul 1867 este cel mai obscur din cei 
şase din viaţa de pribeag a lui Eminescu”.  

Dar şi 1866 are destule necunos-cute, zone despre care nu se ştiu cu precizie detalii, dând loc 
ipotezelor, mai mult sau mai puţin fanteziste.. 

Şi cel mai temeinic şi temerar cercetător al vieţii poetului, George Călinescu, care şi-a 
materializat căutările sale în volumul Viaţa lui Mihai Eminescu, operă monumentală, cum o califica 
Garabet Ibrăileanu, apărut în numeroase ediţii, din 1932 încoace, face trimiteri la anul 1866, oferind 
date decisive pentru reconstituirea unor episoade biografice. Dar nici reputatul istoric literar n-a putut 
veni cu date certe. Despre 1866, şi în Istoria literaturii române de la origini până în prezent (1941), 
George Călinescu ne spune destul de vag că: „În vară, Eminescu părăsi Cernăuţii. O luă pe jos, cu un 
băţ în mână şi unul de-a umăr, spre Ardeal, coborând probabil (s.n.) pe valea Dornei, se lăsă pe apa 
Mureşului până la Tg. Mureşului” (p.444). 

În Viaţa lui Mihai Eminescu,  Călinescu îl descrie pe drumeţ aşa cum şi l-a imaginat el: 
„Eminescu îşi luă ca orice drumeţ de ţară un băţ, petrecu după el un straiţ, şi când căldura verii 
începu să dogoare, o porni la drum îndelungat, fără de nimic altceva decât mândria de a fi poet, care 
îi umfla mai tare pieptul, şi un carneţel spre a-şi însemna impresii şi cuvinte”. 
Mândria de poet pe care o invocă George Călinescu poate fi interpretată drept conştiinţa de poet, 
condiţie pe care şi-a asumat-o fără echivoc tânărul de 16 ani! 

 Ecouri ale acestei plecări se regăsesc şi în romanul lui Eminescu, Geniu pustiu: „Într-o zi 
frumoasă de vară, îmi făcui legăturica, o pusei în vârful băţului şi o luai la picior pe drumul cel mare 
împărătesc. Holdele miroseau şi se coceau de arşiţa soarelui… eu îmi pusesem pălăria în vârful 
capului, astfel încât fruntea rămânea liberă şi goală şi fluieram alene un cântec monoton, şi numai 
lucii şi mari picături de sudoare îmi curgeau de pe frunte de-a lungul obrazului”. 

 
Dorul de Blaj – teze şi ipoteze 

 
De unde ardoarea adolescentului Eminescu de a vedea Blajul? Să fi fost dorinţa de a identifica 

obârşia numelui de Eminescu, cum crede Dumitru Vatamaniuc? (Manuscriptum nr. 1 /1976). Mi se 
pare neverosimil, pentru că la acea dată poetul abia se obişnuise cu numele de Eminescu, iar nu-mele 
acesta nu-l putea duce şi spre posibilele sale obârşii transilvane, chiar dacă unele surse invocă 
existen-ţa numelui Eminescu în zona Blajului. 

Zoe Dumitrescu-Buşulenga are propriul ei punct de vedere, diferit de celelalte: „Şi Eminescu a 
plecat pe jos ca un pelerin pasionat, de la Cernăuţi la Blaj, mânat parcă de o pioasă datorie refăcând 
în sens invers drumul cărturarilor ardeleni refugiaţi din locurile lor de baştină tocmai în nordul 
Moldovei de teama autorităţilor habsburgice după eşuarea revoluţiei de la ‘48. Calea i-a fost atât de 
dragă, încât aproape nu i-a simţit greutăţile, altminteri foarte mari.  

Un cercetător târgumureşean, Valeriu Niţu, consideră că „Eminescu, adolescentul, parcurge 
întâiul iti-nerar transilvan ispitit nu de o extra-vagantă aventură romantică, ci convins că trebuie să 
simtă, palpabil, locurile unde se dezlănţuise revoluţia şi pentru că intuiţia lui de artist precoce căuta 
scenele, momentele, zbuciumul istoriei poporului.” (în Steaua roşie, cotidian mureşean, 1966). 

G.Bogdan-Duică, în volumul Eminescu. Studii şi articole, colecţia „Eminesciana 24”, ed. 
Junimea, Iaşi 1981, apreciază că „Eminescu a trecut în Ardeal, fiindcă avea iubire pentru 
Transilvania /…/În societatea lui Aron Pumnul a găsit el ecoul iubirii pentru ardeleni. V. Bumbac şi 
Buliga i-au inspirat ideea de a merge la Blaj” (p.44). Idee pe care o întăreşte cu o altă afirmaţie: 
„Toate peregrinările sale pe pământ  românesc sunt numai prilejuri de îmbogăţire sufletească.” 
(p.87). 

E o supoziţie care restrânge emoţional motivaţiile. În 1866, nu era la prima sa descindere în 
Transilvania, după cum se ştie. 

„Hoinarul” Eminescu nu şi-a refuzat plecări în largul zării, având aceste porniri încă din 
copilărie: „Fiind băiet, păduri cutreieram”.  
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Sigur că nu rămăsese insensibil la tot ceea ce însemna Transilvania, cu istoria şi oamenii ei, care 
i-au fost scoşi în cale. Decisiv în luarea unei astfel de decizii nu putea fi decât Aron Pumnul. Pentru 
că, spune Perpessicius, Aron Pumnul ,,a comunicat elevilor săi, odată cu ştiinţa limbii şi literaturii 
române şi propriul său patriotism”. 

 
Drumul spre Blaj - certitudini şi incertitudini 

 
Drumul spre Blaj, de la Cernăuţi, din 1866, începe, probabil, după mijlocul lui mai. O dată exactă 

a plecării nu a fost identificată şi nici cât a durat acest drum. Se ştie doar când a ajuns la Târgu-Mureş 
(1 iunie) şi când a ajuns la Blaj (3 iunie). De aceea ni se pare hazardantă afirmaţia lui Horea 
Teculescu, că poetul, „vreo 3 săptămâni, a colindat prin regiunea Murăşului…” 
Traseul pe care şi l-a ales poetul de  la Cernăuţi la Blaj este nedetectat nici acum cu certitudine. Ce e 
sigur, e traseul prin Târgu-Mureş-Oşorhei, Diciosânmartin (Târnăveni), Blaj. 

Posibilele variante de drum, „pe drumul împărătesc”: „Mihai Eminescu porneşte direct spre Blaj 
prin Vatra Dornei, Bistriţa, Reghin, Târgu-Mureş, Târnăveni, Mediaş, Blaj (s.n. N.B.), fără a 
mai trece pe la Ipoteşti, unde, în acea perioadă era o mare epidemie de holeră”, susţine Nicolae Iosub, 
în articolul Pe urmele lui Mihai Eminescu (XXIII): Mihai Eminescu la Blaj, publicat în revista 
Luceafărul din 15 februarie 2011. Dar Mediaşul, în opinia mea, nu are ce căuta pe acest traseu, 
presupunând un ocol inutil. 

 Aceeaşi sursă mai spune că: „Drumul cel mare împărătesc, drum strategic construit de austrieci 
în perioada 1786-1808, pe ruta: Snyatin, Cernăuţi, Storojineţ, Vicov, Margi-nea, Solca, Gura 
Humorului, Câmpu-lung, Vatra Dornei, (187 km! - s.m., N.B.) era un drum militar construit de 
populaţia satelor pe care le traversa şi era principala cale de comunicaţie din Bucovina. Pe acest 
drum va călători şi Mihai Eminescu în anul 1866”. 

Din aceeaşi sursă mai aflăm că „Drumul său (al lui Eminescu – n.n.) a fost destul de greu, 
mergând când pe jos, când luat în căruţele unor negustori, mâncând şi dormind pe unde putea: ,,Zi de 
vară pân-în seară am tot mers, spune Eminescu, fără să stau de fel. Soarele era la apus, aerul începea 
a se răcori, holdele păreau că dorm din freamătul lor lung, de-a lungul drumului de ţară oamenii se-
ntorceau de la lucrul câmpului, cu coasele de-a spinare, fetele cu oale şi doniţe în amândouă mâinile, 
boii trăgeau încet în jug şi carul scârţâia… Ascuns în maluri, dormea Murăşul, pe el trosnea de căruţe 
podul de luntri, pe care-l trecui şi eu. De departe se vedeau munţii mei natali, uriaşi bătrâni cu 
frunţile de peatră, spărgând nourii şi luminând ţepeni, suri şi slabi, asupra lor.” 

Întrebarea e dacă această perspectivă a „munţilor natali”, cu Mureşul în apropiere, e din Reghin 
sau nu? Astefel s-ar confirma varianta aceasta de traseu, care ar urma din Vatra Dornei prin Bistriţa, 
până la Reghin. De la Vatra Dornei până la Topliţa sunt 155 de km pe rutele de acum. Traseul 
exclude însă trecerea prin Bicaz, care însemna un ocol inutil. De la Topliţa la Reghin sunt 70 km, iar 
de aici până la Târgu-Mureş, 30 km. 

Până la Vatra Dornei traseul pare a fi cert, dar de acolo putea să o ia prin pasul Tihuţa spre 
Bistriţa-Reghin, ori  pe o variantă mai scurtă, care l-a adus pe Valea Mureşului. Nici măcar George 
Călinescu, în monumentala sa lucrare „Viaţa lui Eminescu”, nu ne oferă date concrete: „Ceea ce e 
aproape sigur e că la un moment dat Eminescu s-a lăsat pe Mureş la vale şi a luat-o după cursul 
său (s.n. N.B.) până la Târgul-Mureşului”. Care a fost acel „la un moment dat”? Nici pasajele din 
Geniu pustiu nu ne pot lămuri pe deplin, în ciuda detaliilor care ar putea duce la localizări geografice.  

Dan Toma Dulciu, în articolul Eminescu Peregrinul: Itinerarium humanae vitae, din revista 
Vacanţe şi Călătorii, Nr. 155-157 - Iunie - August 2013, menţionează: „Un alt studiu (v. N. Triboiu, 
Drumurile şi popasurile tânărului Eminescu în Transilvania, Editura "Dragoş-Vodă", Cluj-Napoca, 
1998, p. 87) acreditează un scenariu documentar privind traseul lui Eminescu spre Blaj: "Probabil că 
pasiunea pentru opera şi personalitatea lui Şincai îl va fi făcut pe pelerinul de numai 16 ani să 
schimbe itinerariul său spre Blaj, din vara anului 1866, fiindcă el se deplasează de la Gherla spre 
Ţaga (s.n. N.B.), satul unde a locuit Şincai în perioada 1797–1803, ca profesor al copiilor familiei 
Daniel Vass. Ţaga se află pe drumul care leagă oraşul Gherla de pe Valea Someşului, de 
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Reghin, de pe Valea Mureşului (s.n. N.B.). Având Ţaga ca prim obiectiv al călătoriei sale spre Blaj, 
ne putem explica lungul ocol pe care l-a făcut până la Deda – Reghin – Târgu-Mureş."  

Aici geografia joacă feste cerce-tătorului, pentru că, dacă ar fi urmat traseul prin Ţaga, devine 
aiuristic un traseu prin Deda! 

Şi încă o versiune, a unei autorităţi în materie, redutabilul eminescolog Dimitrie Vatamaniuc: 
„Între-prinde în aprilie-octombrie prima călătorie în Transilvania, pe urmele străbunilor săi. Îl 
însoţeste pe Ioan Neamţu din Feldru, elev la Şcoala reală greco-ortodoxă din Cernăuţi. Intră în 
Transilvania prin pasul Tihuţa, coboară pe Valea Someşului şi ajunge la Dej, de unde îi scrie 
lui Iosif Vulcan că se află în drum spre Blaj (s.n. N.B.). La sfârşitul lui mai ajunge la Târgu-
Mureş, îi cunoaşte pe Ioan Cotta şi Teodor Cojocaru, studenţi la teologie, şi călătoresc împreuna pâna 
la Blaj  (...) Avem în această privinţă numai mărturii orale, nu şi documente” (s.n. N.B.), 
(Dimitrie Vatamaniuc, în „Viaţa lui Mihai Eminescu”. www.mihaieminescu.ro/bio3_4.htm). 

Sigur, dacă ar exista scrisoarea lui Eminescu către Iosif Vulcan, expediată din Dej, lucrurile s-ar 
mai lămuri, altfel... 
 
Eminescu, la Deda? 

 
Relatările despre Eminescu, după ce a ajuns la notorietate şi popularitate, au generat şi numeroase 

falsuri, fantezii, ori ipotetice situaţii. 
Scenariile nu mai au însă nimic în comun cu rigoarea ştiinţifică, cât cu ardoarea de a-i şti 

biografia poetului legată de un loc sau altul.  
„Ca mai întotdeauna, spune Dan Toma Dulciu (în articolul Eminescu Peregrinul: Itinerarium 

humanae vitae, din revista Vacanţe şi Călătorii, Nr. 155-157 - Iunie - August 2013) posteritatea 
transformă un itinerar banal într-unul mitic, locurile atinse de paşii pelerinului încep să fie 
venerate, iar memoria apocrifă hiperbolizantă, are tendinţa de a include şi alte locuri pe 
drumul parcurs de erou, spre gloria postumă (s.n. N.B.). 

Între ipotezele legate de traseul lui Eminescu de la Cernăuţi la Blaj includ varianta traseului pe 
Valea Mureşului, deci prin Topliţa – Deda...  

Astfel, la Deda, localnicii relatează următoarea legendă (s.n. N.B.): "În 1866, de Sânziene, în 
drumul lui de la Cernăuţi spre Blaj, Eminescu s-a grăbit să îi întâlnească pe doi colegi ai săi din 
Deda, Teodor Ceontea şi Andrei Ghidiu, pentru a merge împreună mai departe. Cei doi plecaseră 
deja, aşa că Eminescu s-a oprit la casa lui Teodor Ceontea, o gospodărie plină de copii. A dormit în 
fân, a stat de vorbă cu părinţii. A urcat pe lângă şcoală pe Dealul Popii, a admirat peisajul care l-a 
inspirat, pare-se, când a scris Sara pe deal”. 

Peste ani, Iosif Ceontea spunea poveşti halucinante despre Eminescu, arătându-le curioşilor şi 
patul în care a dormit Eminescu în casa lui! Dar, să admitem că Eminescu a trecut prin Deda şi că a 
fost găzduit, o noapte, în casa lui Teodor Ceontea. Casa în care a dormit Mihai Eminescu nu putea fi 
însă cea invocată - întrucât aceasta nu exista la acea dată, fiind construită mai târziu. 
Să admitem, prin absurd, şi ipoteza că, totuşi, Eminescu a dormit în acea casă. Aceasta nu-i putea 
aduce nicidecum statutul de „casă memorială”, cum s-au grăbit unii îndată după 1990 să decreteze! 
De altfel, primăria Deda însăşi ne-a confirmat că această casă nu a avut niciodată statutul de... „Casă 
memorială” 

Ea a fost o simplă casă de locuit, a lui Iosif Ceontea, casă pe care însă, Uniunea Scriitorilor a pus 
o „Placă memorială” în 1990.  

Totul a plecat de la istoricul Vasile Netea, originar din Deda, care scria în revista Luceafărul, nr. 
13/1964, că: "Un izvor nou asupra acestui itinerar am descoperit noi într-o scrisoare de familie din 
anul 1950, a unui bătrân învăţător, de la Târgu-Mureş, Grigore Ceontea, care-şi informează nepoţii 
din comuna Deda, pe baza unei amintiri orale, moştenită de la unchiul său, profesorul Teodor 
Ceontea, despre popasul făcut de Eminescu la Deda, în primăvara (s.n.) anului 1866". 

Între timp, „casa memorială” a fost demolată, şi un grup de frustraţi au început să reclame în gura 
mare „tragedia”. Şi, fireşte, tăierea cape-telor vinovate.  
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Nici Reghinul nu este un punct cert al traseului, fiindcă drumul spre Târgu-Mureş ar fi putut fi 
scurtat, ocolindu-se oraşul. 

Repere sigure sunt însă Târgu-Mureşul şi Târnăveniul.  
Pe „drumul împărătesc”, prin Câmpulung, Vatra Dornei şi de aici la Topliţa, Reghin, Târgu-

Mureş, distan-ţa ar fi de 442 km, pe rutele de acum, iar de la Târgu-Mureş la Blaj, mai sunt 75 de 
km, deci un total de 517 km, pe drumurile „oficiale”. Dar cine poate şti pe ce scurtături a luat-o 
poetul?! Prin Pasul Tihuţa, Bistriţa, Reghin, Târgu-Mureş, Târnăveni, Blaj, ar fi fost circa 440 km, 
deci traseul cel mai scurt. 

 
Eminescu, la Târgu-Mureş 
 

Despre popasurile la Târgu-Mureş (unde a ajuns la 1 iunie) şi Târnăveni (2 sau 3 iunie), există 
do-vezi certe. Iar două plăci memoriale de marmoră marchează acest traseu, pe imobilul în care în 
1866 era hanul „La calul alb”, unde i-a întâlnit pe seminariştii Ioan Cotta din Bicaz şi Teodor 
Cojocaru din Corbu, şi cu care şi-a continuat drumul, cu căruţa la Blaj) şi pe imobilul din Târnăveni, 
unde a poposit cu cei doi seminarişti amintiţi,  în 2/3 iunie 1866. 

La Târgu-Mureş, Eminescu a fost adăpostit de protopopul Partenie Trombitaş, dar a dormit în 
clopotniţa bisericii, după cum însuşi poetul spu-ne în „Geniu pustiu”: ,,M-am covrigat în clopotniţă 
cu dinţii clănţănind şi muiat până la piele; părul meu cel lung îmi cădea peste ochi, mânuţele mele 
slabe şi reci le băgam în mâne-cile ude. Aşa am stat toată noaptea”. 

E greu să-l judeci pe părintele Trombitaş, dar e greu de înţele cum de unui drumeţ, creştineşte, nu 
i s-a oferit un adăpost mai bun, să-şi uşte şi hainele, probabil că-l prinsese ploaia pe drum, şi să-i dea 
ceva cald de mâncare… Dar nu judecăm circumstanţe despre care nu avem informaţii, deşi târgu-
mureşenii nu pot fi foarte mândri de felul în care a fost primit tânărul drumeţ, indiferent ce se ştia 
despre el la acea dată. 

Întâlnirea cu cei doi seminarişti de la Blaj îi va simplifica drumul în continuare, pentru că vor 
merge îm-preună cu căruţa la Blaj. „Pe când stăteam la masă, intră în odaia noastră un tânăr negricios 
şi se recomandă Eminescu. Ocupând loc la masa noas-tră, îndată începe a-şi povesti necazu-rile, 
suferinţele şi lipsa de mijloace ce a avut a îndura în desperata lui călătorie, condus de dorul fierbinte 
de a putea vedea Blajul, după cum zicea, de unde a răsărit soarele românismului. Ne-a povestit 
toată călătoria sa, de la Cernăuţi până în Moroş-Oşorhei: m-am uitat că pe unde şi-a făcut călătoria 
până acolo, dar prin Bicaz el n-a fost”, îşi aminteşte Ioan Cotta despre întâlnirea cu Eminescu la 
hanul „La calul alb”.  

Aici, a fost pusă în 1936 o placă memorială, pe care scrie: „Aşezatu-s-a această placă 
comemorativă pe acest edificiu, fost odinioară hanul „La Calul alb”, astăzi, 13 septembrie 1936, întru 
amintirea popasului făcut aici în vara anului 1866, acum 70 de ani, de către marele nostru poet Mihai 
Eminescu, în trecerea prin Târgu-Mureş. Vizionar de 16 ani atunci, a devenit mai târziu cea mai 
înaltă expresie a poeziei româneşti şi a aspiraţiilor de unitate naţională a neamului românesc. 
Admiraţie şi recunoştinţă nemuritorului poet”. 

(Am propus, cândva, ca acest imobil să fie achiziţionat de administraţia locală şi amenajt ca 
spaţiu muzeal dedicate lui Eminescu, dar propunerea mea au înţeles-o prost unii, iar alţii au ignorat-o 
complet, deşi în judeţul Mureş nu există nicio casă memorială!) 

Deci, dacă nu a fost prin Bicaz, şi nici nu avea de ce să ocolească prin Bicaz, e pusă sub semnul 
întrebă-rii/îndoielii şi ruta prin Vatra Dornei-Topliţa-Reghin şi de aici la Târgu-Mureş. 

Dacă Eminescu a dormit în clo-potniţa bisericii de lemn în noaptea de 1 iunie, ne punem 
întrebarea ce a făcut în intervalul de timp până în 3 iunie, când ajunge la Târnăveni. E posibil să fii 
plecat din Târgu-Mureş în 2 iunie, să fi călătorit şi peste noapte, deşi distanţa de 38 de kilometri 
putea fi parcursă în mai puţin de o zi. Nu există niciun fel de date în acest sens.   

Nu e lipsită de sens nici între-barea: cine o fi fost cel care a mânat caii şi dacă s-a întors apoi cu 
căruţa acasă, la Bicaz/Corbu, de unde erau cei doi seminarişti aduşi de la Blaj?  

La Târnăveni, cei trei au poposit la un han, “Hanul lui Mănasă”. Şi spune George Călinescu, în 
Viaţa lui Mihai Eminescu: “La Dicio-Sînmartin, stând împreună cu seminariştii la masă, le-a 
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declarat, în sfârşit, fără afectare: “Domnilor, eu sunt poet şi vreau să-mi adun material”, spre marea 
mirare a acestora, care, cu ochii, căutau să împace purtarea drumeţului, cu hainele sale…”.  

Cu siguranţă însă, afirmaţia ros-tită în faţa celor doi “Domnilor, eu sunt poet şi vreau să-mi adun 
material” îl situeză pe Eminescu într-un alt orizont de aşteptare.   

Nu cred că aceştia (seminariştii) fuseseră foarte conştienţi de personalitatea puternică a tânărului 
ale cărui vestminte erau contrastante cu înălţimea idealurilor sale. Ca dovadă e faptul că nici nu au 
mai rămas în legătură după ajungerea la Blaj. 

Prin afirmaţia de la Târnăveni se clarifică însă scopul călătoriei sale, interesul pentru a aduna 
material, pentru a se documenta. Îl interesează locurile, istoria, oamenii, obiceiurile, tradiţiile, 
folclorul în ansamblul său. Ce o fi fost reţinut în însemnările sale e greu de intuit. Dar, cu siguranţă, 
că cele  peste 14.000 de pagini de manu-scris, adunate în 46 de volume, vor fi reţinând idei, imagini, 
ecouri ale acestui traseu. 

La 16 ani, Eminescu avea con-ştiinţă literară şi conştiinţă naţională. Prima fotografie din 1869, 
trei ani mai târziu, realizată la Praga şi devenită emblematică, e proba unei maturităţi precoce. La fel 
cum ultima fotografie, cea din 1887, îl arată, doar la cei 37 de ani ai poetului, ca la o ipotetică 
bătrâneţe. 

 
La Blaj 
 

De la Târnăveni, unde ajunge în 2/3 iunie, în aceeaşi căruţă cu cei doi seminarişti blăjeni, la Blaj, cei 
41 de kilometri puteau fi parcurşi în aceeaşi zi, de 3 iunie. Probabil că au călătorit peste noapte şi au 
ajuns până în vremea prânzului la destinaţie. Blajul primeşte salutul tânărului poet ca pe o 
binecuvântare, ca pe o pecete. De pe hula Blajului, de la umbra unui tei, panorama fusese 
impresionantă,  

  Există şi ipoteza că Eminescu ar fi venit la Blaj şi pentru a-şi da examenele restante din anul III, 
abandonate la Cernăuţi. A stat patru luni aici, găzduit fiind de Ştefan Cacoveanu aproape două luni 
de zile, pe Calea Oţelului, la văduva Laura lui Goszi, unde mai locuiau şi Georgiu Bucşă, Teodor 
Toleş şi Ion Paul, viitor profesor universitar de estetică. 

Ştefan Cacoveanu, cel care l-a găzduit la Blaj în iunie şi iulie, spu-nea că: ,,Nu bea, nu fuma, nu 
juca cărţi, era ca o fată mare. Când se încingea însă câte o discuţie, şi aceasta nu era rar, lua parte cu 
plăcere; dar adesea era de altă părere, pe care şi-o apăra vorbind cu o siguranţă, parcă ar fi citit din 
carte. Se vedea că ieşise din biblioteca Pumnului, unde studia în bună voie, după placul inimii, fără a 
fi conturbat de cineva. Când voia cineva să-i impună păreri contrare dânsului, jumătate cu durere, 
jumătate cu tristeţe repeta mereu: «lasă-mă frate, lasă-mă în pace»!”. 

Prezenţa lui Eminescu la Blaj e relatată într-un amestec de adevăr şi legendă. Relatările că ar fi 
fost primit cu entuziasm („e aici Eminescu! e aici Eminescu!”, vezi luceafarul.net) mi se par cel 
puţin exagerate, pentru că Eminescu avea publicate doar poemul dedicat lui Aron Pumnul, La 
mormântul lui Aron Pumnul, poezia De-aş avea, în revista Familia. În a-ceeaşi revistă nr. 14, 15/27 
mai 1866, i-a mai apărut poezia O călărire în zori. E greu de crezut că cele trei poeme ar fi putut să-i 
aducă atâta notorietate, într-un timp atât de scurt, având în vedere şi circulaţia revistelor la 1866. Iar 
cât a stat la Blaj, i-au mai apărut doar trei poeme în Familia. Eminescu nu putea fi decât tot aşa ca 
într-o caracterizare a aceluiaşi Ştefan Cacoveanu: modest şi discret. (Ştefan Cacoveanu, Eminescu la 
Bucureşti în anul 1869/69, Luceafărul IV, 1905). 

Despre şederea la Blaj mai aflăm că: „Pe 15 iulie, Ştefan Cacoveanu plecă din Blaj şi a vrut să-l 
ia şi pe Eminescu la el acasă, în satul Cacova. Cum Eminescu nu a vrut să-l însoţească la ţară, 
rămâne la Blaj şi este găzduit într-o odăiţă a seminarului teologic, împreună cu Iacob Onea, Ion 
Gorun şi G. Dragoş, credenţier la masa profesorilor. Acesta îi oferea şi lui Eminescu să mănânce ce 
rămânea de la masa teologilor. Obişnuia să meargă la piaţă şi să ia diferite fructe cu care îşi 
astâmpăra foamea: ,,îşi umplea căciula cu poame şi apoi mâncând sta de o parte râzând de 
ştrengăriile studenţilor de prin piaţă, fără a lua însă parte la ele vreodată”. 

Oricum, dincolo de condiţiile destul de precare, s-a purtat cu fer-voarea statutului declarat la 
Târnă-veni. A cules folclor, a cercetat limba populară din zonă, a participat la manifestări ale şcolii 
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blăjene, ba, mai mult, în august, a participat, la Alba Iulia, la cea de-a şasea adunare a ASTREI 
(Asociaţia Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român), unde a participat la 
dezbateri culturale, apoi a făcut un popas la hanul „La Istrătoaie“.  

De la Blaj  pleacă în octombrie la Sibiu, unde fu prezentat lui N. Densuşianu, iar de aici la 
Bucureşti. 

Blajul nu a fost pe măsura aş-teptărilor sale, nici nu i-a adus vreun spor şcolar, existând şi 
versiunea ratării unui examen la limba greacă. 

A avut şi câţiva apropiaţi, între care Filimon Ilea şi Gregoriu Dra-goşiu. Lui Filimon Ilea, îi va şi 
dedica poezia Amicului F[ilimon)] I[lea], scrisă la scurt timp după ce a părăsit Blajul. 

Totodată, el şi l-a apropiat pe Nicolae Mihu, un sacagiu care, spun izvoarele vremii, era o sursă 
inepui-zabilă de poveşti, basme şi snoave, care erau pe placul lui Eminescu. 

Din 1866 până în 1869, poetul pribegeşte pe traseul Cernăuţi-Blaj-Sibiu-Giurgiu-Bucureşti.  
În 1868, revine în Transilvania, ca sufleur în trupa lui Mihail Pascaly, aflată în turneu. 
Apoi, la 19 ani, (1869) pleacă să studieze la Viena, urmează în 1872 Berlinul, de unde se întoarce 

la Iaşi, în 1874, ocupând diferite funcţii, ca din 1877 să se stabilească la Bucureşti şi să lucreze până 
în 1883, ca redactor mai întâi, apoi ca redactor-şef, la „Timpul”. 

 
În loc de concluzii 
 

Dacă e să tragem linia, pentru „hoinarul” Mihai Eminescu, anul 1866 este  unul al primelor 
manifes-tări ale elanurilor sale creatoare, ale entuziasmului său auctorial, an al debutului, al câştigării 
încrederii în scrisul său, al primei manifestări a nevoii sale de a cunoaşte lumea ro-mânească la ea 
acasă, în specificitatea transilvană. 

Nevoia elucidării traseului vine din dorinţa de a umple un gol într-o perioadă decisivă pentru 
poet, una care deschide un drum pe care-l va urma, învingând neajunsuri, privaţiuni, dar mereu atent 
la ceea ce se întâmplă în jurul lui, nu doar ca poet, ci şi ca redutabil jurnalist. 

E legitimă dorinţa de a cerceta traseele biografice ale poetului, pen-tru că, cu siguranţă, acestea i-
au influenţat în mod decisiv atitudinea lui faţă de valorile româneşti, i-au format percepţii şi 
convingeri în privinţa unor realităţi. Totodată, trecerile lui prin diverse locuri au lăsat urme, chiar şi 
în anii de adolescent, despre care s-au scris istorii, mai mult sau mai puţin imaginare.  
 

    
Casa lui Aron Pumnul din Cernăuţi, aşa cum arăta în 1910 

Bustul lui Eminescu din Câmpulung Moldovenesc 
Bustul lui Eminescu din Reghin 
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Casa din Deda pe care unii au botezat-o „Casa memorială Mihai Emi-nescu”, deşi ea nu exista 

în 1866 
Biserica de lemn din Târgu-Mureş 

 
 

   
Hanul de altădată “La  calul alb” 

Placa memorială de pe fostul Han „La calul alb”, Târgu-Mureş 

    
La “Teiul lui Eminescu” de pe hula Blajului – scriitori mureşeni, pe urmele Eminescului, 2 

iunie 2016.  (Ni se spune, în 1866 erau mai mulţi tei, iar dintre aceia, a fost ales cel care, emblematic, 
a intrat în conştiinţa publică drept “Teiul lui Eminescu”.) 

Centrul de altădată al Blajului, cel pe care l-a cunoscut şi Eminescu. 
Blaj, casa în care Ştefan Cacoveanu  l-a găzduit pe Mihai Eminescu 
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ASOCIAŢIA ROMANO-CATOLICILOR DIN MOLDOVA „DUMITRU 
MĂRTINAŞ” LA 15 ANI (2001-2016) 

   
Ing. Gheorghe Bejan - Bacău 

 
                                                                   

În anul 2016 se împlinesc 15 ani de la înfiinţarea Asociaţiei Romano-Catolicilor din 
Moldova „Dumitru Mărtinaş”. Încă de la înfiinţare, Asociaţia s-a manifestat ca o promotoare a 
identităţii româneşti a catolicilor din Moldova.  

Demersurile Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş” au vizat o 
multitudine de aspecte: realizarea unor întâlniri, seminarii, conferinţe pentru stimularea 
solidarităţii creştine; organizarea unor schimburi de experienţă şi colaborare cu alte asociaţii 
non-guvernamentale din ţară şi din străinătate; mobilizarea creştinilor catolici la procesul de 
dezvoltare a comunităţilor lor; susţinerea unităţii în credinţă între membrii comunităţii catolice 
din Dieceza de Iaşi, precum şi promovarea spiritului ecumenic; efectuarea de activităţi caritabile 
în folosul membrilor comunităţii aflaţi în dificultate; antrenarea membrilor în acţiuni care au ca 
scop ridicarea nivelului de cultură; cultivarea şi transmiterea culturii şi civilizaţiei populare 
strămoşeşti; cunoaşterea şi apărarea propriei identităţi, pornind de la adevărul istoric şi al 
valorilor specifice, răspunzând astfel pe plan naţional şi internaţional celor ce atribuie peiorativul 
termen „ceangău” catolicilor moldoveni; informarea instituţiilor laice din ţară şi din afara ţării cu 
privire la starea de fapt existentă în cadrul comunităţii romano-catolicilor din Moldova, 
promovând astfel adevărul istoric asupra originii şi apartenenţei identitare româneşti a catolicilor 
din Dieceza de Iaşi; publicarea de materiale ştiinţifice referitoare la istoria şi etnografia 
comunităţii romano-catolicilor din Moldova; realizarea unor spectacole, manifestări culturale şi 
expoziţii prin intermediul cărora să fie prezentate tradiţiile folclorice şi obiceiurile romano-
catolicilor din Moldova; promovarea unei imagini corecte a acestei comunităţi în presa scrisă şi 
audio-vizuală din ţară şi străinătate etc. 

Fireşte, nu ne propunem să trecem în revistă aici toate acţiunile organizate de Asociaţia 
noastră de-a lungul celor 15 ani. Menţionăm selectiv, în cele ce urmează, câteva dintre cele mai 
importante. 
 
I. Participări la manifestări culturale şi ştiinţifice naţionale şi internaţionale 
 
2001 
- Adunarea generală de constituire a Asociaţiei Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaş”, 17. 03. 
2001. 
- Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, Simpozionul Internaţional „Cercetare şi Istorie într-un 
nou mileniu”, 3-5 mai 2001 (Anton Coşa). 
- Centrul European De Studii Covasna-Harghita, Sf. Gheorghe, Simpozionul „Relaţiile 
interetnice şi integrarea europeană”, 12 mai 2001 (Anton Coşa). 
- Academia Română, Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie (filiala Iaşi), şedinţa din 
15 mai 2001 (Anton Coşa). 
- Universitatea de Vară Izvoru Mureşului, 12-20 august 2001 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Al XI-lea Congres de Genealogie şi Heraldică, Iaşi, 20-23 septembrie 2001 (Anton Coşa). 
- Muzeul de Artă şi Etnografie Bacău, Sesiune de comunicări, 5 octombrie 2001 (Anton Coşa). 
- Muzeul Judeţean de Istorie Bacău, Simpozionul Naţional „Vasile Pârvan”, 6 octombrie 2001 
(Anton Coşa). 
- A IV-a ediţie a Simpozionului Internaţional „Drepturile omului. Dimensiune spirituală şi 
acţiune civică”, Iaşi, 8-10 octombrie 2001 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
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2002 
- Asociaţia Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaş” din Moldova, Bacău, Simpozionul 
„Romano - catolicii din Moldova şi identitatea lor”, Bacău, 02. 02. 2002. 
- Scrisoarea adresată preşedintelui Comisiei pentru cultură, ştiinţă şi educaţie a Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei. 
- Lansare de carte: Anton Coşa, „Cleja. Monografie etnografica”, în cadrul Simpozionului 
„Romano - catolicii din Moldova şi identitatea lor”, Bacău, 02. 02. 2002. 
- Şcoala Generală Galbeni (comuna Nicolae Bălcescu), Manifestarea „Tradiţie, continuitate şi 
sensibilitate în satul românesc”, 22 martie 2002 (Anton Coşa). 
- Ateneu Cultural şi Şezătoare literară la Căminul Cultural Cleja în organizarea Comitetului de 
Cultură Bacău şi Primăriei Comunei Cleja, 25 aprilie 2002 (Anton Coşa). 
- Palatul Parlamentului din Bucureşti, Seminarul Internaţional „Identitatea culturală a romano-
catolicilor (ceangăi) din Moldova”, organizat de către Academia Română, cu sprijinul 
Ministerului Informaţiilor Publice, în colaborare cu Universitatea din Bucureşti şi Asociaţia 
Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaş”, 29-30 aprilie 2002 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Zilele Şcolii „Dumitru Mărtinaş” din localitatea Butea, jud. Iaşi, Colocviul „Trecut, prezent şi 
viitor în viaţa comunităţii şi a şcolii”, 16-18 mai 2002 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Dezvelirea plăcii comemorative „Dumitru Mărtinaş” la Şcoala Generala din comuna Butea, 
judeţul Iaşi, 16-18 mai 2002 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan) 
- Seminarul Internaţional „Originea, cultura şi limba ceangăilor”, Iaşi, organizat de către 
Academia Română şi Parlamentul României ca urmare a Recomandării 1521/2001 a Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei şi a răspunsului Comitetului de Miniştri al Consiliului 
Europei din 14 noiembrie 2001, la aceasta, Iaşi, 5-6 iulie 2002 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Lansare de carte, Pildeşti. Monografie istorică, autori: Alois Moraru, Ioan Dimişcă, Anton 
Coşa. 
- Inaugurarea Muzeului Diecezan al catolicilor din Moldova din Săbăoani, judeţul Neamţ. 
- Lansare de carte : Ion H. Ciubotaru, Catolicii din Moldova. Universul culturii populare, vol. 
II ; Şcoala Generală Galbeni (comuna Nicolae Bălcescu), Manifestarea „Tradiţie, continuitate şi 
sensibilitate în satul românesc”, 22 martie 2002 (Anton Coşa). 
- Lansare de carte: Liviu Pilat, Comunităţi tăcute. Satele din parohia Săbăoani (secolele XVII-
XVIII). 
- Lansarea Revistei Asociaţiei Romano – Catolicilor „Dumitru Mărtinaş”. 
- „Zilele Săbăoaniului”, 30 septembrie 2002. 
- Sesiunea Naţională de Comunicari Ştiinţifice „Românii din Sud-Estul Transilvaniei. Istorie, 
cultură, civilizaţie”, Sf. Gheorghe, Ediţia a VII-a (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- A V-a ediţie a Simpozionului „Drepturile omului. Dimensiune spirituală şi acţiune civică”, 
Iaşi, 1 octombrie 2002 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Muzeul Judeţean de Istorie Bacău, Simpozionul Naţional „Vasile Pârvan”, 3-4 octombrie 2002 
(Anton Coşa). 
- Concurs pe teme privind istoria şi civilizaţia romano-catolicilor din Moldova organizat cu 
elevii Şcolii generale nr. 1 din Cleja, judeţul Bacău (Anton Coşa). 
 
2003 
- Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaşi, Seminar-dezbatere pe tema: „Viaţa Bisericii din 
Moldova în secolul al XVII-lea. Sinoadele de la Iaşi, Cotnari şi Bacău”, organizat de către 
Academia Catolică „Sf. Augustin” din Iaşi şi Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din Bucureşti, 
16 mai 2003 (Anton Coşa). 
- Dezvelirea Monumentului Eroilor din comuna Cleja, judeţul Bacău. 
- Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie-
Cultură-Civilizaţie”, Miercurea-Ciuc, 17-19 octombrie 2003 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
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2004 
- Simpozionul internaţional „Drepturile omului. Dimensiune spirituală şi acţiune civică”, Iaşi, 
3-5 mai 2004 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Zilele Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, 26-29 iunie 2004, Simpozionul „120 de ani de la 
înfiinţarea Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi” (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Universitatea de Vară Izvoru Mureşului, 19-25 iulie 2004 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Standul de carte „Valori culturale ale romano-catolicilor din Moldova” în cadrul Salonului 
cărţii Avangarda XXII, Bacău. 
- Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie-
Cultură-Civilizaţie”, Miercurea-Ciuc, 24-26 septembrie 2004 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Arhivele Naţionale Bacău, Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Problematica originii 
catolicilor din Moldova în lumina cercetărilor interdisciplinare”, 5-6 noiembrie 2004 (Anton 
Coşa, Gheorghe Bejan). 
 
2005 
- Universitatea de vară Izvoru Mureşului, 10-17 iulie 2005 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie-
Cultură-Civilizaţie”, Miercurea-Ciuc, 23-265 septembrie 2005 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Biroul de informare al Consiliului Europei Bucureşti, discuţii pe tema comunităţii catolicilor 
din Moldova, vizând protecţia minorităţilor şi promovarea valorilor culturale ale acestora, 3 –7 
octombrie 2005 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Realizarea în colaborare cu TVR a filmului documentar „Mărturii" privind comunitatea 
catolicilor din Moldova”, septembrie 2005 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Lansarea la Bacău a volumului al III-lea al lucrării Ion H. Ciubotaru, Catolicii din Moldova. 
Universul culturii populare, 28 decembrie 2005. 
 
2006 
- Academia Ortodoxă „Sf. Ioan Iacob” de la Mănăstirea Neamţ, Simpozionul internaţional 
„Drepturile omului. Dimensiune spirituală şi acţiune civică”, 8-9 mai 2006 (Anton Coşa, 
Gheorghe Bejan). 
- Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie-
Cultură-Civilizaţie”, Miercurea-Ciuc, 21-22 septembrie 2006 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
 
2007 
- Universitatea de Vară Izvoru Mureşului, 15-19 august 2007 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie-
Cultură-Civilizaţie”, Miercurea-Ciuc, 24-25 septembrie 2007 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale, Asociaţia Romano-Catolicilor „Dumitru 
Mărtinaş” Bacău, Simpozionul Naţional „Dumitru Mărtinaş şi populaţia romano-catolică din 
Moldova”, Bacău, 20 octombrie 2007 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- realizarea unui documentar privind catolicii din Moldova, pregătit în anul 2007 de către postul 
de televiziune Pro TV (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
 
 
2008 
- 12 februarie 2008, Bacău, lansarea cărţilor Catolicii din Moldova în izvoarele Sfântului Scaun 
(secolele XVII-XVIII), Iaşi, Editura Sapientia, 2007 (autor Anton Coşa) şi Comunităţile catolice 
din judeţul Bacău, Oneşti, Editura Magic Print, 2007 (autor Anton Coşa). 
- Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie-
Cultură-Civilizaţie”, Miercurea-Ciuc, 29-30 septembrie 2008 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
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- cartea Catolicii din Moldova în izvoarele Sfântului Scaun (secolele XVII-XVIII), Iaşi, Editura 
Sapienţia, 2007 (autor Anton Coşa) primeşte Premiul de excelenţă la Salonul Internaţional de 
Carte Românească, ediţia a XVII-a, Iaşi, 5-8 octombrie 2008. 
- 20 octombrie 2008, în cadrul Simpozionului Naţional „Dumitru Mărtinaş şi populaţia romano-
catolică din Moldova”, a avut loc lansarea cărţii Catolicii din Faraoani, Oneşti, Editura Magic 
Print, 2007 (autor Anton Coşa). 
- Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Bacău, Colocviu cu 
tema: „Moldovenii romano-catolici în spaţiul multiculturalităţii româneşti”, 21 noiembrie 2008 
(Anton Coşa). 
 
2009 
- Colocviul Naţional „I. I. Russu” de cercetare a sud-estului Transilvaniei, Sf. Gheorghe, 26-27 
iunie 2009 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- 8 august 2009, Luizi-Călugăra, lansarea cărţii Monografia comunei Luizi-Călugăra, Roman, 
Editura Serafica, 2009 (autori Antonel-Aurel Ilieş, Daniela Butnaru, Anton Coşa etc). 
- 23 august 2009, Gioseni, lansarea cărţii Monografia comunei Gioseni, Iaşi, Editura Sapienţia, 
2009 (autor Anton Coşa). 
- 24 august 2009, Mărgineni, lansarea cărţii Mărgineni: un sat la porţile Bacăului, Iaşi, Editura 
Sapienţia, 2009 (autori Dănuţ Doboş, Petronel Zahariuc, Daniela Butnaru, Anton Coşa). 
- Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie-
Cultură-Civilizaţie”, Sfântu Gheorghe, 2-3 octombrie 2009 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- 11 noiembrie 2009, Valea Mare, lansarea cărţii Monografia comunei Faraoani, Oneşti, Editura 
Magic Print, 2009 (autor Anton Coşa). 
- Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale, A XV-a Sesiune Naţională de comunicări 
ştiinţifice „Arhivele şi Istoria”, 19 noiembrie 2009 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
 
2010 
- Arhivele Naţionale Covasna, Centrul ecleziastic de documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, 
Simpozionul 70 de ani de la declanşarea Marelui Refugiu Românesc, Sf. Gheorghe, 25 iunie 
2010 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Colocviul Naţional „I. I. Russu” de cercetare a sud-estului Transilvaniei, Sf. Gheorghe, 26 
iunie 2010 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Universitatea de Vară Izvoru Mureşului, ediţia a X-a, 11-15 august 2010 (Anton Coşa, 
Gheorghe Bejan). 
- 15 august 2010, Oituz, lansarea cărţii Monografia comunei Oituz, Oneşti, Editura Magic Print, 
2010 (autor Anton Coşa). 
- 13 septembrie 2010, Nicolae Bălcescu, lansarea cărţii Monografia comunei Nicolae Bălcescu, 
Bacău, Editura Babel, 2010 (autor Anton Coşa). 
- Centrul european de studii Covasna-Harghita, Sfântu Gheorghe, Asociaţia Romano-Catolicilor 
„Dumitru Mărtinaş”, Bacău, Colocviul „Relaţiile cu românii în dezbaterile Congreselor 
secuieşti. O paralelă istorică: 1902-2010”, Bacău, 18 noiembrie 2010 (Anton Coşa, Gheorghe 
Bejan). 
- Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale, A XVI-a Sesiune Naţională de comunicări 
ştiinţifice „Arhivele şi Istoria”, 19 noiembrie 2010 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie-
Cultură-Civilizaţie”, Sfântu Gheorghe-Covasna, 3-4 decembrie 2010 (Anton Coşa, Gheorghe 
Bejan). 
 
2011 
- Colocviul Naţional „I. I. Russu” de cercetare a sud-estului Transilvaniei, Sf. Gheorghe, 25 
iunie 2011 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
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- Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie-
Cultură-Civilizaţie”, Sfântu Gheorghe-Covasna, 23-24 septembrie 2011 (Anton Coşa, Gheorghe 
Bejan). 
- 18 octombrie 2011, satul Oituz, comuna Lumina, judeţul Constanţa, activităţi culturale 
organizate de localnici în memoria strămoşilor plecaţi de pe meleaguri băcăuane şi stabiliţi pe 
meleaguri dobrogene după Primul Război Mondial (Anton Coşa). 
- Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale, A XVII-a Sesiune Naţională de comunicări 
ştiinţifice „Arhivele şi Istoria”, 18 noiembrie 2011 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
 
2012 
- Colocviul Naţional „I. I. Russu” de cercetare a sud-estului Transilvaniei, Sf. Gheorghe, 30 
iunie 2012 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie-
Cultură-Civilizaţie”, Sfântu Gheorghe-Covasna, 21-22 septembrie 2012 (Anton Coşa, Gheorghe 
Bejan). 
- Muzeul Judeţean de Istorie Bacău, Simpozionul Naţional „Vasile Pârvan”, 4-6 octombrie 2012 
(Anton Coşa). 
- Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale, A XVIII-a Sesiune Naţională de comunicări 
ştiinţifice „Arhivele şi Istoria”, 9 noiembrie 2012 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan).    
 
2013 
- Universitatea de Vară Izvoru Mureşului, 12-16 august 2013 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- 25 august 2013, Butea, lansarea cărţii Butea – monografie, Iaşi, Editura Presa Bună, 2013, 
(autori Dănuţ Doboş, Silviu Văcaru, Anton Coşa etc.). 
- Academia Română, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti, Conferinţa „Modernizare 
socială şi instituţională în Principatele Române, 1831-1859”, 10-11 octombrie 2013 (Anton 
Coşa). 
- Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale, A XIX-a Sesiune Naţională de comunicări 
ştiinţifice „Arhivele şi Istoria”, 1 noiembrie 2013 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan).   
- Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie-
Cultură-Civilizaţie”, Sfântu Gheorghe-Covasna, 8-9 noiembrie 2013 (Anton Coşa, Gheorghe 
Bejan).  
- 10 noiembrie 2013, Somuşca, lansarea cărţii Monografia satului Somuşca, Oneşti, Editura 
Magic Print, 2010 (autor Anton Coşa). 
 
2014 
- Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale, A XX-a Sesiune Naţională de comunicări 
ştiinţifice „Arhivele şi Istoria”, 30 mai 2014 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Colocviul Naţional „I.I. Russu” de cercetare a sud-estului Transilvaniei (în cadrul Zilelor 
„Andrei Şaguna”), Sf. Gheorghe, 28 iunie 2014 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Zilele „Andrei Şaguna”, Sf. Gheorghe, 24-29 iunie 2014 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Universitatea de Vară Izvoru Mureşului, 11-16 august 2014 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie-
Cultură-Civilizaţie”, Sfântu Gheorghe-Covasna, 19-21 septembrie 2014 (Anton Coşa, Gheorghe 
Bejan). 
- Proiectul cultural-social: „Clubul tânărului european”, implementat în 4 localităţi din judeţul 
Bacău (Cleja, Faraoani, Vladnic şi Arini) 
 
2015 
- Centrul European de Studii Covasna-Harghita, Asociaţia „Ştefadina” Bucureşti, Liga Cultural-
Creştină „Andrei Şaguna”, masa rotundă: Sursele informatice online utile şi în cercetarea 
monografică, Sf. Gheorghe, 28 martie 2015 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
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- Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale, A XXI-a Sesiune Naţională de comunicări 
ştiinţifice „Arhivele şi Istoria”, 29 mai 2015 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Universitatea de Vară Izvoru Mureşului, 10-16 august 2015 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie-
Cultură-Civilizaţie”, Izvoru Mureşului, 2-3 octombrie 2015 (Anton Coşa, Gheorghe Bejan). 
- Muzeul Judeţean de Istorie Bacău, Simpozionul Naţional „Vasile Pârvan”, 7-8 octombrie 2015 
(Anton Coşa). 
- Consiliul Judeţean Bacău, Centrul de Informare „Europe Direct” Bacău, Universitatea „Vasile 
Alecsandri” Bacău, Primăria Municipiului Bacău, Manifestarea „Dialog european peste timp – 
Ziua Internaţională a Toleranţei”, 19 noiembrie 2015 (Anton Coşa). 
- Colaborare la proiectul social-cultural: „Clubul Social al Tinerilor Băcăuani”, implementat în 8 
localităţi din judeţul Bacău: Cleja, Faraoani, Arini, Vladnic, Valea Seacă, Fundu Răcăciuni, 
Pustiana şi Frumoasa.  
 
2016 
- Inspectoratul Şcolar al judeţului Bacău, Colegiul „Henri Coandă” Bacău, Asociaţia Romano-
Catolicilor „Dumitru Mărtinaş”, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Simpozion 
„Diversitatea culturală – simbol al gândirii libere”, 19 mai 2016 (Anton Coşa). 

 
Asociaţia Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaş” a avut o colaborare excelentă în 

decursul celor 15 ani de existenţă cu Centrul de Studii Europene „Covasna-Harghita”, precum 
şi cu Centrul ecleziastic de documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sf. Gheorghe. Şi unii şi 
ceilalţi ne-am străduit să promovăm identitatea românească a unor comunităţi vitregite de 
interese obscure din ce în ce mai accentuate. Şi unii şi ceilalţi ne-am „trezit” peste noapte 
locuitori ai „Ţării Secuilor” respectiv ai „Ţării Ceangăilor”. Ne lipsesc deocamdată documentele 
oficiale în acest sens. Dar, cine ştie ce ne mai rezervă viitorul? 

Asociaţia Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaş” a colaborat, de asemenea, foarte bine 
şi cu Arhivele Naţionale Bacău, instituţie care a organizat constant, în cadrul sesiunii ei anuale 
de comunicări ştiinţifice „Arhivele şi Istoria”, o secţiune specială dedicată romano-catolicilor din 
Moldova. 

Asociaţia Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaş” a salutat cu bucurie apariţia unui 
număr important de monografii ale unor comunităţi catolice rurale. Amintim aici: Cleja, Pildeşti, 
Săbăoani, Gherăeşti, Faraoani, Gioseni, Luizi-Călugăra, Mărgineni, Oituz, Nicolae-Bălcescu, 
Butea, Somuşca, Răchiteni etc. Toate aceste cărţi, de certă valoare ştiinţifică, au dovedit originea 
românească a membrilor respectivelor comunităţi.  
 

II. Publicaţii privitoare la romano-catolicii din Moldova apărute în intervalul 2001-2016 
(selectiv) 

 
1. Anton Coşa, Cleja. Monografie etnografică, Bucureşti, Editura SemnE, 2001. 
2. Revista Asociaţiei Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaş”, nr. 1, Bacău, 2002. 
3. Alois Moraru, Ioan Dimişcă, Anton Coşa, Pildeşti. Monografie istorică, Iaşi, Editura 

„Presa Bună”, 2002. 
4. Fabian Doboş (coordonator), Săbăoani – file de istorie, Iaşi, Editura „Presa Bună”, 

2002, (coautor). 
5. Liviu Pilat, Comunităţi tăcute. Satele din parohia Săbăoani (secolele XVII-XVIII), 

Editura „Dumitru Mărtinaş”, Bacău, 2002. 
6. Broşura Romano-Catolicii din Moldova-astăzi 
7. Broşura Roman-Catholics of Moldavia-today. 
8. Ion H. Ciubotaru, Anton Despinescu, Dănuţ Doboş, Dragoş Moldovanu, Petronel 

Zahariuc, Gherăeşti: un sat din ţinutul Romanului, Iaşi, Editura Presa Bună, 2003. 
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9. Anton Coşa, Comunitatea catolică din Somuşca, Somuşca-Bacău, Santo Group, 
2006. 

10. Anton Coşa, Catolicii din Faraoani, Oneşti, Editura Magic Print, 2007. 
11. Anton Coşa, Comunităţile catolice din judeţul Bacău, Oneşti, Editura Magic Print, 

2007. 
12. Anton Coşa, Catolicii din Moldova în izvoarele Sfântului Scaun (secolele XVII-

XVIII), Iaşi, Editura Sapienţia, 2007. 
13. Anton Coşa, Parohia Romano-Catolică „Sfântul Marcu” din Cleja, Bacău, 

Docuprint, 2008. 
14.  Anton Coşa, Monografia comunei Gioseni, Iaşi, Editura Sapienţia, 2009. 
15.  Antonel-Aurel Ilieş, Daniela Butnaru, Anton Coşa etc., Monografia comunei Luizi-

Călugăra, Roman, Editura Serafica, 2009. 
16.  Dănuţ Doboş, Petronel Zahariuc, Daniela Butnaru, Anton Coşa, Mărgineni: un sat la 

porţile Bacăului, Iaşi, Editura Sapientia, 2009. 
17.  Anton Coşa, Monografia comunei Faraoani, Oneşti, Editura Magic Print, 2009. 
18.  Anton Coşa, Monografia comunei Oituz, Oneşti, Editura Magic Print, 2010. 
19.  Anton Coşa, Monografia comunei Nicolae Bălcescu, Bacău, Editura Babel, 2010. 
20.  volumul Românii în dezbaterile Congresului secuiesc din 1902. Premise, deziderate 

şi reverberaţii, ediţie îngrijită de Vilică Munteanu şi Ioan Lăcătuşu, Oneşti, Editura 
Magic Print, 2011. 

21. Dănuţ Doboş, Silviu Văcaru, Anton Coşa etc., Butea – monografie, Iaşi, Editura 
Presa Bună, 2013. 

22. Anton Coşa, Monografia satului Somuşca, Oneşti, Editura Magic Print, 2013. 
23. Dănuţ Doboş, Anton Coşa etc., Răchiteni. Şase veacuri de prezenţă catolică pe valea 

Siretului, Iaşi, Editura Sapientia, 2015. 
24.  Anton Coşa, Ioan Dănilă, Comunitatea catolicilor moldoveni din judeţul Bacău / The 

Moldavian Catholics’ Community of the County of Bacău, în volumul bilingv: 
Poveşti europene retrăite / European Real-Life Tales Retold, (coord. Doina Cmeciu), 
Iaşi, Editura Pim, 2015. 

25. Anton Coşa, Comunitatea romano-catolică din comuna Bârsăneşti, în volumul: 
Bârsăneşti, cronica unei aşezări străvechi (coord: Vasile Apostol, Bogdan 
Romandaş, Adrian Dovleag) Oneşti, Editura Magic Print, 2016. 
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CONTRIBUŢII LA CERCETAREA UNOR ASPECTE DE ETNOLOGIE 
JURIDICĂ ÎN MARAMUREŞ 

 
                                                       Prof. Pamfil Bilţiu, Maria Bilţiu – Baia Mare 

 
Etnologia juridică, cu tot interesul care-l suscită, a rămas până astăzi un domeniu puţin 

cercetat. Numeroase tradiţii aparţinând dreptului cutumiar denumit şi „obiceiul pământului”, la 
care se adaugă numeroase documente istorice, ne furnizează numeroase date, pe cât de bogate, 
pe atât de interesante, legate de faţetele dreptului feudal şi mai ales legate de pedepsele aplicate 
în raport cu diverse încălcări ale normelor de drept feudal. 

Diversele prevederi legislative, mai ales pedepsele aplicate, analizate astăzi şi raportate la 
dreptul modern, sunt nu numai şocante, ci şi fanteziste şi de-a dreptul aberante, care îşi au 
originea în caracteristicile generale ale pedepselor în dreptul feudal român. În primul rând 
caracterul pedepselor avea ca finalitate intimidarea, lipsindu-le funcţia corectivă. Pedepsele nu 
erau numai cele prevăzute în pravilă. Era admis cumulul de pedepse, mai ales la cele considerate, 
în mentalitatea timpului, foarte grave, precum vrăjitoria. Interesul de clasă era dominant în 
dreptul feudal. Întronarea fricii în mulţime era o caracteristică de bază a dreptului feudal. 
Pedepsele erau producătoare de venituri pentru dregătorii care judecau. De aici sumele mari care 
se percepeau drept cauţiune pentru răscumpărarea capului, a mutilărilor, etc. Aberaţiile şi 
exagerările care dominau dreptul feudal se datorau şi faptului că pravilele lăsau cele prevăzute să 
fie fixate „după voia judecătorului”. O trăsătură de bază a dreptului feudal era represiunea, la 
care se adăuga umilirea şi batjocura celor condamnaţi. (Istoria dreptului românesc, I, 1980: 424). 

Una dintre cele mai frecvente pedepse în Evul Mediu era gloaba, atestată documentar 
încă din secolul al XIV-lea, prezentă apoi în pravilele secolului al XVII-lea. Era aplicată pentru 
multe fapte: moarte de om, tâlhărie, furt, răpire, bătaie, abateri de la morala sexuală, mai ales 
pentru pagube aduse cuiva. (Istoria dreptului românesc, I, 1980: 453). 

Documentele studiate de către noi ne sugerează că gloaba era aplicată în secolul al XVI-
lea, dar mai ales în secolul al XVII-lea. Un document de la 1659 ne spune că cei care săvârşeau 
vrăjuri erau globiţi cu sume severe, de o sută de florini, iar dacă nu puteau plăti li se confiscau 
averile. (File de cronică, I, 2016: 191). În acest secol gloabe mari se aplicau şi pentru infracţiuni 
privind integritatea persoanei. Într-un document de la 1566, pentru vânătaia provocată prin lovire 
gloaba era de 64 de dinari. Cu gloabe relativ mari erau pedepsite răpirile. La 1566, cum reiese 
dintr-un document, răpirea unei fete fără voia ei era globită cu 12 florini. Dacă răpirea era făcută 
cu voia ei gloaba era de numai doi florini. Desfrâul era pedepsit şi el cu o gloabă mică de numai 
un florin. Gloaba era totuşi oscilantă în Evul Mediu, probabil pentru a putea fi plătită. La 1569, 
dregătorii cetăţii Baia Mare aplicau pentru neprezentarea la judecată pedeapsa cu moartea 
cumulată cu gloaba, care îl obliga pe inculpat la plata gloabei de 7 florini. (File de cronică, I, 
2016: 119). 

Gloabe mari erau aplicate în secolul al XVII-lea pe domeniul Băii Mari pentru fapte prea 
puţin grave, în acord cu rosturile dreptului feudal de sporirea veniturilor nobililor. Într-un 
document emis la 1650 cei ce culegeau via în zi de duminică erau pedepsiţi cu o amendă de 12 
florini. (File cronică, I, 2016: 183). 

La mijlocul secolului al XVII-lea, pe lângă pedepsele foarte grave, pentru fapte mai puţin 
însemnate, în cadrul cumulului de pedepse, li se aplicau celor vinovaţi amenzi mari. La 1667, 
pentru că a vândut vin amestecat cu apă, o femeie din Baia Mare a fost condamnată să fie târâtă 
de „omul negru” (călăul oraşului) în jurul pieţii, desculţă şi cu o cunună de paie, cu pene de 
cocoş şi de găină pe cap, pentru a fi huiduită de toţi cetăţenii. Apoi a fost ţinută două săptămâni 
legată de butuci, hrănită o dată pe zi cu pâine şi apă (post negru) şi obligată la o amendă 
usturătoare. (File de cronică, I, 2016: 202). 

Pe domeniul Băii Mari, în secolul al XVI-lea, gloaba era aplicată şi pentru încălcări ale 
Regulamentului breslelor de meseriaşi. Dintr-un document, emis la 1508, doi dogari au fost 



 
 

218 

amendaţi cu un florin, deoarece nu s-au însurat la un an de la declararea lor ca meşteri şi 
ameninţaţi că vor fi excluşi din breslă dacă nu se vor însura. (File de cronică, I, 2016: 91). 

Pravilele, Îndreptarea legii şi Cartea românească de învăţătură prevedeau pedepse 
aspre pentru furt. „Furtul oricât de mic, repetat de trei ori, este pedepsit cu moartea.” Mai putea fi 
pedepsit cu mutilarea, surghiunul, bătaia, gloaba, plata valorii obiectului furat. (Istoria dreptului 
românesc, I, 1980: 440). 

La 1508, în domeniul Chioarului, hoţul prins putea fi omorât sau golit de bani. (File de 
cronică, I, 2016: 95). Furturile din prăvălii prin efracţie erau pedepsite cu moartea cumulată cu 
tortura. Potrivit unui document, din 1665, un tânăr care a spart o prăvălie a fost condamnat la 
moarte de către conducerea oraşului Baia Mare. Iniţial a fost legat de coada unui cal şi purtat în 
jurul pieţii. Apoi a fost dus pe câmpul cu rogoz (locul unde se află actualmente stadionul de pe 
Dealul Florilor) unde i s-au zdrobit mâinile şi picioarele, apoi a fost legat pe o roată şi lăsat să 
moară, fără nicio milă. (File de cronică, I, 2016: 200). 

Potrivit unui document, din 1650, cel ce fura mai mult de trei florini era spânzurat. Dacă 
se împăca cu păgubaşul şi nu punea în termen „homagiul” i se tăia o ureche pentru a fi cunoscut. 
(File de cronică, I, 2016: 182-183). Mutilările, pedepse groaznice erau frecvente în Evul Mediu. 
Ele au pătruns în dreptul românesc prin influenţa Bizanţului, datorită contactului cu Orientul. Ele 
au trecut din dreptul bizantin în „obiceiul pământului” de la români. În pravile ele erau prevăzute 
pentru infracţiuni împotriva religiei: erezie, jurământ mincinos, ierosilie. Pentru erezie era 
pedeapsa cu moartea cumplită. Ierosilia era pedepsită tot cu cumplita moarte. (Istoria dreptului 
românesc, I, 1980: 436-437). 

Cu mutilări se pedepseau răpirile unor fete fără voia lor. Dacă condamnatul era graţiat de 
la pedeapsa cu moartea, portivit unui document de la 1508, acestuia i se tăia o mână sau ambele 
mâini. (File de cronică, I, 2016: 95). În Baia Mare s-au aplicat mutilări pentru cuvinte jignitoare 
aduse Consiliului orăşenesc. Pentru că i s-a demolat o casă nelocuită şi a adresat cuvinte 
jignitoare reprezentanţilor Consiliului orăşenesc proprietarul a fost condamnat la tăierea unei 
bucăţi din limbă. Cu greu a fost iertat după ce a plătit „pedeapsa limbii” cu o sută de florini. 
Primind o pedeapsă cumulativă a fost expulzat din oraş şi nu a fost primit decât după un post 
sever. (File de cronică, I, 2016: 211). Sperjurii erau şi ei pedepsiţi cu mutilări. Şi lor li se tăia o 
bucată din limbă. Pedeapsa putea fi înlocuită cu o gloabă de o sută de florini. Cu mutilări erau 
ameninţaţi tăietorii de sare care organizau întruniri, acestea se petreceau la minele din Coştiui şi 
Ocna Şugatag, pe la 1445. Astfel de pedepse, pe care le puteau primi erau: amputarea 
membrelor, scoaterea ochilor, cumulate cu confiscarea averii. Pedepsele erau stipulate în Statutul 
referitor la ocnele de sare. (File de cronică, I, 2016: 65).  

Bătaia era aplicată pentru vinii mai uşoare, dar în pravile era aplicată pentru fapte mai 
grave: incest, bigamie, hoţie. Era aplicată doar oamenilor de rând, boierii fiind scutiţi. (Istoria 
dreptului românesc, I, 1980: 450). Această pedeapsă era uneori cumulată cu umilirea şi tortura 
celor condamnaţi. Dintr-un document de la 1658 reiese că bătaia era aplicată pentru fapte 
minore, precum purtarea necuviincioasă a soţiei faţă de soţ. Reclamată că a spus vorbe de ocară 
soţului, o femeie a fost supusă de magistrat la pedeapsa de a face înconjurul pieţii, având atârnate 
greutăţi la picioare, apoi a fost legată la stâlpul infamiei, bătută cu vergile şi huiduită de 
mulţimea prezentă. După aceasta a fost expulzată definitiv din oraş. (File de cronică, I, 2016: 
189). 

În Evul Mediu dezvoltat pedeapsa cu moartea era frecventă şi se săvârşea prin forme 
diverse: spânzurarea numită şi „punerea în furci” sau „spânzurarea în furci” este cea mai 
frecventă formă de executare a pedepsei capitale, tragerea în ţeapă, aplicată destul de frecvent pe 
domeniul Băii Mari în Evul Mediu, a fost preluată de la turci şi de la tătari, apoi, arderea pe rug, 
practicată frecvent pe domeniul Baia Mare, este de origine bizantină, înecarea, practicată pe 
domeniul Baia Mare pentru vrăjitorie, este de origine turcească. (Istoria dreptului românesc, I, 
1980: 449). 

Condamnările la moarte, aşa cum reiese din documentele vremii, pe domeniul Baia Mare 
erau foarte frecvente datorită aplicării acestei pedepse pentru fapte minore: infidelitate în 
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căsnicie, furturi, certuri între soţi, etc. Potrivit unui document din 1645, pentru viaţă imorală, 
vagabondaj, comportare înrăită magistratul oraşului Baia Mare o condamnă la moarte pe Katalin 
Pataki prin înecare. Sentinţa a fost executată public. În actele Primăriei se află unul referitor la 
justificarea sumei necesare pentru cumpărarea pânzei, pentru confecţionarea sacului în care a 
fost pusă femeia şi cu care a fost aruncată în apă. Este unicul caz de execuţie a pedepsei capitale 
prin înecare în documentele cercetate. (File de cronică, I, 2016: 179). 

Pe domeniul Baia Mare, dacă execuţia eşua, condamnatul era iertat în virtutea unor vechi 
credinţe religioase. Într-un document din anul 1668, condamnată la moarte pentru infidelitate, 
soţia unui cetăţean a avut mare noroc. În timpul execuţiei s-a rupt frânghia, ceea ce s-a 
considerat a fi „mâna lui Dumnezeu”. Condamnata a fost iertată şi i s-a permis întoarcerea în 
familie, caz unic în istoria dreptului de pe domeniul Baia Mare. (File de cronică, I, 2016: 203). 
La moarte prin spânzurătoare erau condamnaţi cei ce-şi ucideau copiii prin avorturi. Un caz de 
pruncucidere, sancţionat cu moartea prin spânzurare apare într-un document din 1620. 

Condamnările la moarte erau destul de des judecate prin două procedee consecutive: fie 
tragerea în ţeapă şi decapitarea, fie arderea pe rug şi tragerea în ţeapă. Desigur unul dintre 
procedee nu era necesar pentru uciderea unei persoane, dar acest cumul a avut, desigur, funcţia 
de a îngrozi şi înfricoşa mulţimea, dacă avem în vedere că execuţiile erau publice.  

Uneori pedeapsa capitală era cumulată cu tortura. Un document din 1663 ne informează 
că pe câmpul cu pipirig a fost executat haiducul Ioan Fonta din Hideaga. După ce a fost supus 
unor chinuri teribile a fost tras în ţeapă, cea mai groaznică formă de execuţie, în faţa mulţimii 
adunate cu forţa. (File de cronică, I, 2016: 198). Tot de condamnarea la moarte prin două 
procedee, precedată de chinuri groaznice, a avut parte un haiduc din ceata lui Pintea, tot din 
Hideaga. După aplicarea torturii, haiducul a fost decapitat şi tras în ţeapă. (File de cronică, I, 
2016: 232). La moarte erau condamnate şi călăuzele care introduceau în ţară turci din paşalâcul 
de la Oradea. Un document din 1623 consemnează condamnarea a trei călăuze prinse în urma 
unor denunţuri. Obştea din Groşi a răscumpărat viaţa unei călăuze condamnate cu o sumă mare 
de bani. Ceilalţi doi au fost arşi de vii pe câmpul de execuţie. (File de cronică, I, 2016: 213). Pe 
domeniul Băii Mari cu moartea se pedepseau violurile, trădările şi hoţiile. 

Cei ce se pretau la instigări contra autorităţilor sau care încălcau hotărârile judecătoreşti 
plăteau cu capul. Între actele Primăriei din Baia Mare se păstrează unul care consemnează un caz 
curios, demn de romanele de aventuri. La 1663 un cetăţean şi-a prins soţia că a avut relaţii 
extraconjugale cu un bărbat. La cererea soţului cei doi concubini au fost condamnaţi la moarte, 
dar au reuşit să fugă din oraş. Magistratul l-a împuternicit pe soţ să-i urmărească, ca să fie ucişi. 
El i-a găsit la Braşov, dar în loc să ceară aplicarea sentinţei, a ajuns la o înţelegere cu concubinul. 
Pentru suma de o sută de florini şi un cal soţul a renunţat la soţie. Înţelegerea a fost perfectată în 
faţa judelui din Braşov, care a informat conducerea oraşului Baia Mare despre această vânzare a 
soţiei. După ce a ajuns acasă, instanţa băimăreană l-a prins şi spânzurat pe vânzător, ca să fie de 
învăţătură celor ce nesocotesc hotărârile autorităţii. (File de cronică, I, 2016: 198). 

În Evul Mediu, pe domeniul Baia Mare, ca şi în alte locuri din Transilvania sau din alte 
provincii ale ţării s-a desfăşurat o foarte intensă bătălie pentru vânarea şi lichidarea vrăjitoarelor. 
Procedeele oculte de magie populară, practicate spre a stăpâni forţele naturii într-un scop 
vătămător (magie neagră), sau binefăcător (magie albă) constituiau, în majoritate, infracţiunea de 
vrăjitorie, care era aspru pedepsită de pravile şi mai blând de „obiceiul pământului”. Infracţiunile 
purtau denumiri felurite: „vrajă”, „farmece”, „descântece”, „fapt”, „făcătură”, fiind controversate 
în ceea ce priveşte sensul şi erau confundate între ele. Cu toate că pravilele sancţionau numai cu 
pedepse canonice magia neagră, pe cei ce dădeau ierburi de leac, dar nu sancţionau descântecele. 
Descântecele pentru lecuirea bolilor erau considerate „lucru de cinste” (Istoria dreptului 
românesc, I, 1980: 445-446). 

În realitate, dincolo de prevederile pravilelor, de îngăduinţa obiceiului pământului, pe 
domeniul Băii Mari, în Evul Mediu, erau condamnate la moarte nu numai vrăjitoarele, ci şi 
doftoroaiele care preparau leacuri băbeşti, precum şi descântătoarele. Potrivit unui document din 
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1684 nevasta unui iobag din Tăuţii de Sus a fost arsă pe rug pentru că a practicat vindecări cu 
ajutorul plantelor. (Pop-Curşeu, 2013: 122). 

Între 1632 şi 1724 au avut loc cel puţin douăsprezece condamnări la moarte pentru 
vrăjitorie, prin forme variate de execuţie: ardere pe rug, spânzurare, decapitare, înecare. 
Majoritatea celor învinuite au fost femei, cu excepţia unui bărbat ţigan, care la 1664 a fost 
decapitat pentru vrăjitorie şi înşelăciune. Potrivit actelor condamnatele erau şi din unele sate 
vecine: Tăuţii de Sus, Baia Sprie, Seini. 

Anumitor vrăjitoare li se aplicau pedepse cumulative, care marchează severitatea cu care 
erau pedepsite actele de vrăjitorie. La 1698 Bereghi Judit este condamnată la moarte prin tăierea 
capului iar apoi arsă pe rug. Pentru simplu fapt că săvârşea vindecări cu ajutorul plantelor, la 
1698 o femeie este condamnată la moarte prin tăierea capului, apoi este arsă pe rug. (Pop-
Curşeu, 2013: 122). 

Cu moartea erau condamnate şi descântătoarele. Este greu de imaginat modul în care, 
potrivit documentelor, aceste condamnări la moarte cunosc o prelungire ce depăşeşte mijlocul 
secolului al XIX-lea. Dintr-un document datat 18 iulie 1860 reiese că magistratul orăşenesc avea 
puteri depline. La această dată o femeie care se ocupa cu descântecele a fost arsă pe rug. În acest 
an au mai fost patru execuţii la moarte. (File de cronică, I, 2016: 385). 

Celor învinuiţi de vrăjuri prin condamnări li se aplicau mutilări cumulate cu înjosirea. Li 
se tăia o parte din limbă, apoi erau legaţi la stâlpul infamiei şi puşi să-şi recunoască vina, aşa 
cum reiese dintr-un document de la 30 iulie 1659. (File de cronică, I, 2016: 191). 

 
NOTE: 
 
File de cronică. Ţinuturile Chioar, Codru, Lăpuş, Maramureş, volumul I, Baia Mare, 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, 2016. 
Istoria dreptului românesc, volumul I, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1980. 
Pop-Curşeu, Ioan, Magie şi vrăjitorie în cultura română, Bucureşti, Editura Cartea 

Românească; Iaşi, Editura Polirom, 2013. 
 
                                                 Rezumat 
 
Cercetarea noastră este axată pe analiza pedepselor şi sancţiunilor aplicate condamnaţilor 

în perioada medievală, aşa cum sunt consemnate ele în documentele istorice. Pentru a înţelege 
absurditatea unor pedepsse, a abuzurilor care se săvârşeau de către cei care judecau procesele, 
am analizat la început trăsăturile dreptului feudal românesc. De asemenea am făcut referiri la 
sursele legislative ale Evului Mediu, care erau pravilele, dar şi „obiceiul pământului”. Am făcut 
referiri şi la încălcările prevederilor legislative care erau lasate, pentru anumite fapte, la 
latitudinea celor ce le judecau. 

Am tratat apoi diversele categorii de pedepse, precum şi faptele pentru care au fost 
aplicate. Am pus accent pe pedeapsa cu gloaba, una dintre cele mai vechi şi mai frecvente, care 
era aducătoare de venituri pentru dregătorii de atunci, şi care era adesea cumulată cu umilirea, 
tortura şi chiar condamnarea la moarte. Am analizat apoi pedepsele rezervate pentru furt, care 
înafara condamnărilor la moarte erau cumulate cu tortura. Am analizat apoi infracţiunile 
împotriva religiei: erezie, jurământ mincinos, ierosilie. Am tratat apoi faptele şi categoriile de 
făptaşi care erau pedepsite cu mutilări. Nu am omis pedeapsa cu bătaia prevăzută pentru diverse 
învinuiri. 

Partea de investigaţie o reprezintă pedeapsa cu moartea. Am analizat formele de 
executare, apoi faptele pentru care se aplica, cel mai adesea pentru vrăjitorie, dar şi pentru 
uneltiri, instigări împotriva autorităţilor, haiducie, etc. 
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* 
 
 Our research in based on an analyze of the imposed punishments and penalties of 
prisoners in Middle Ages, as they are recorded in the historical documents. In order to 
understand better the absurdity of some punishments and the abuses committed by those who 
were judging the trials, we analyzed at first the Romanian feudal characteristics of law. We also 
made some references to the legislative sources Of the Middle Ages which were the Codex and 
also the “the local customs”. We referred also the violation of the administrative provision that 
were let up to those who were judging them. 
 We discussed then about different types of punishment but also the deeds they were 
applied for. We emphasized especially the hack punishment, one of the oldest and most frequent 
one, that was a source of revenue for the governors since then, and it was often cumulated with 
humiliation, torture and even sentence to death. We discussed then about the punishment for 
theft, wich were cumulated with torture except those with sentenced to death. Then we looked 
into the misdemeanor against religion: heresy, false oath and mocking the holy. Then we talked 
about those who were punished with mutilation. We did not omitted the punishment of being 
beaten for certain accusations. 
 We investigated especially the sentence to death. We analyzed different forms of 
execution, then the deeds they were applied for, most of them for withcraft, but also for 
conspiracy and incitement against the authorities, outlawry, etc. 
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ETNOLOGUL NICOLAE DUNĂRE – PRESTIGIOS CERCETĂTOR 
AL REGIUNILOR NOASTRE GEOGRAFICE 

                     
                                                                              Prof. dr. Nicolae Bucur – Miercurea Ciuc    
 
 

     În Introducere la cartea sa „Civilizaţia tradiţională 
românească în Curbura Carpatică Nordică”, Editura Ştiinţifică 
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, Nicolae Dunăre face această 
esenţială precizare: „Cercetarea sistematică a faptelor şi 
fenomenelor tradiţionale, din cuprinsul unor unităţi şi subunităţi 
teritoriale româneşti contemporane, implică în mod inexorabil o 
abordare etnologică complexă, caracterizată printr-un demers 
interdisciplinar şi pluridisciplinar, cu un apel susţinut la 
rezultatele şi interpretările achiziţionate de disciplinele umaniste 
apropiate ca domeniu de cercetare ori ca finalitate teoretică: 
antropologia, arheologia, medievistica, etnoistoria, 
antropogeografia, etnosociologia, entolingvistica, entopsihologia 
etc.” 
       Programul etnologic al omului de ştiinţă a cuprins o serie de 
regiuni geografice (montane, submontane, colinare etc), cu 
diferenţieri etnografice şi realităţi zonale specifice. În munca sa de 

cercetare şi de documentare ştiinţifică, de un real sprijin, aşa cum va mărturisi, i-au  fost 
„intelectualii din regiune”. O astfel de personalitate pentru regiunea Ţara Bârsei a fost 
etnomuzicologul Constantin Catrina. În seama lui se pot reţine, alături de studiile şi cărţile de 
muzicologie, şi o serie de contribuţii în planul etnologiei şi folcloristicii, un spaţiu spiritual de 
referinţă care dă profunzime oricăror cercetări serioase despre cultura şi civilizaţia românilor. 
     În domeniul  etnografie, artă populară se vor materializa lucrările celor doi autori, după 
cum urmează:   
     Constantin Catrina, Dunăre Nicolae, Portul popular românesc de pe Târnave, Braşov, CCP – 
jud. Braşov, 1968. 
Această carte este editată de Casa Creaţiei Populare a Judeţului Braşov, are 284 pag. fiind   bogat 
ilustrată (fotografii alb-negru şi color). Aşa cum reiese din însemnările autorilor cuprinde: croiuri 
şi variante de găteală a capului, structura generală a portului tradiţional, clasificarea 
ornamentelor, bibliografie, glosar şi rezumate în limbile engleză, franceză şi rusă. 
     Constantin Catrina, Dunăre Nicolae, Arta populară şi artizanală, în Cântarea României, 
Bucureşti, nr.1, 1984, pp.35-37. 
     O selecţie a referinţelor privind cărţile publicate:  
     Speranţia, Eugen. N. Dunăre, C. Catrina: Portul popular românesc de pe Târnave, în Steaua, 
Cluj, nr.10, 1969, pp. 104-105. 
     Rădulescu, Emil. Nicolae Dunăre, Constantin Catrina: Portul popular românesc de pe 
Târnave, în Astra, Braşov, nr.11, 1969.    
     Focşa Marcela. Nicolae Dunăre, Constantin Catrina: Portul popular românesc de pe Târnave, 
în Revista Muzeelor, Bucureşti, nr.2, 1971, p.177. 
 
     Dintre ediţiile îngrijite de Constantin Catrina la care contribuie cu lucrare şi Nicolae Dunăre, 
menţionăm: Meşteri populari. Artişti amatori, Braşov, Centrul de Îndrumare a Creaţiei Populare 
şi a Mişcării Artistice de Masă al Judeţului Braşov, 1973, 79 pag.  
Volumul evidenţiază valorificarea meşteşugurilor tradiţionale din judeţul Braşov, precum: 
cojocăritul, ţesutul, ceramica pictată etc. În sprijinul acestei idei semnează scurte articole M. 
Pop, N. Dunăre, I. Pumnea, S. Oltean, Şt. Petraru şi alţii.     
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     În studiul lui Constantin Catrina Sociologie şi folclor la Drăguş  (etno.brasov.ro perceptii, 
medii culturale, comunicare. Braşov, Muzeul de Etnografie, nr.1, 2002, pp.11-17), face referiri la 
Simpozionul Naţional „Profesorul Dimitrie Gusti şi Drăguşul.” Cu privire la Şcoala sociologică 
de la Bucureşti şi părintele ei, Dimitrie Gusti, dar şi discipolii săi, avea să noteze, printre altele: 
„…Am observat că urmaşii profesorului Dimitrie Gusti, unele instituţii şi institute de grad 
naţional, cu profil etnologic, au cultivat şi experimentează, cu dragoste şi respect, metodele de 
lucru ale celui care ne-a fost şi  simbolul  reuniunii  noastre  ştiinţifice: Dimitrie  Gusti (1880-
1995). Se remarcă  totodată                                         
cum „opera gustiană se întregeşte continuu”, C. Catrina înşirând câteva nume de autori şi 
lucrările acestora apărute în ultimul timp. Cu privire la etnologul Nicolae Dunăre se face 
precizarea: Traian Herseni a semnat, sub îngrijirea etnologului Nicolae Dunăre, şi el un 
coechipier al şcolii gustiene, (subl. n.) volumul Colinde şi obiceiuri de Crăciun. Cetele de 
feciori din Ţara Oltului, 1997 ( din 69 de localităţi).  
     În altă ordine de idei, amintim Dicţionarul etnologilor români, Bucureşti, Editura Saeculum I. 
O., 2006, pp. 203-204, al cărui autor Iordan Datcu, evidenţiază colaborarea muzicologului şi 
compozitorului braşovean Constantin Catrina cu pleiada de etnografi şi folclorişti de la noi, 
„pentru finalizarea unor iniţiative circumscrise etnologiei”. Lista îi cuprinde pe: Tiberiu 
Alexandru, Monica Brătulescu, Gheorghe Ciobanu, I. C. Chiţimia, Emilia Comişel, Iordan 
Datcu, Nicolae Dunăre, Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa, Virgil Medan, Mihai Pop, Vasile D. 
Nicolaescu ş.a.        
     Numele distinsului etnolog Nicolae Dunăre se înscrie şi în numeroasa înşirare pe care o face 
Constantin Catrina în cartea sa „Constantin Catrina Privitor în oglinda timpului” (Editura 
Fântâna lui Manole, Râmnicu-Vâlcea, 2008), care vede lumina tiparului la împlinirea a 75 de ani 
de când autorul ei a văzut lumina soarelui. În capitolul Lumea scrierilor lui Constantin Catrina, 
pp. 113-116, la ceas aniversar, îl întâlnim  pe autor, „împreună cu părinţii şi membrii familiei, 
dascălii şi mentorii săi, prietenii şi colaboratorii, precum şi cu subiecţii lucrărilor sale, autorii 
consultaţi în elaborarea lor, editorii şi recenzenţii acestora, toţi cei care fac parte din lumea reală 
şi virtuală a cărturarului.”      
     O personalitate model şi atât de doctă ca cea a lui Nicolae Dunăre, nu putea să nu lase 
amprente esenţiale în opera scrisă şi orală (ne gândim la studenţii pe care i-a instruit sau 
prelegerile susţinute în sesiunile de comunicări ştiinţifice) a cărturarului clasic şi modern 
totodată. Etnologul, cercetătorul şi profesorul Nicolae  Dunăre  i-a fost  şi lui Constantin Catrina 
un adevărat mentor spiritual, versat colaborator în activitatea ştiinţifică, un pedant şi analitic 
partener de dialog intelectual. Corespondenţa pe care Nicolae Dunăre a întreţinut-o de-a lungul 
anilor cu regretatul nostru coleg şi prieten, Constantin Catrina vine să ateste aceste legături 
amicale şi profesionale. Aşa cum au sesizat atâţia şi atâţia oameni de ştiinţă informaţia şi 
comunicarea au un rol foarte important în lumea ştiinţifică. Suntem în măsură, datorită 
generozităţii celui care a fost şi rămâne o pildă de caracter, să reproduc o mostră din epistolele 
dr. Nicolae Dunăre adresate lui Constantin Catrina în anii colaborărilor lor fructoase. (A se vedea 
cartea Etnograful şi cercetătorul Nicolae Dunăre, autor Nicolae Bucur, Edit. Eurocarpatica, 
Sfântu Gheorghe, 2015, cap. VI Colaborarea lui Nicolae Dunăre cu autorii meleagurilor noastre. 
Corespondenţa -Din scrisorile lui Nicolae Dunăre către Constantin Catrina (anii 1966 -1972) 
pp.165-176). Aflând de intenţia subsemnatului că-mi doresc o carte omagială despre 
personalitatea lui Nicolae Dunăre, amicul şi colegul Constantin Catrina a avut amabilitatea să-mi 
ofere aceste „documente” din arhiva sa personală. Astfel, la rândurile mele din 16 aprilie 2013 
transmise pe sursă electronică, a doua zi, pe 17 aprilie 2013, de la C. Catrina primeam acest 
mesaj: Stimate domnule Bucur!  La rândul meu, dacă eşti de acord, pot să întregesc materialul 
dumitale cu următoarele documente (corespondenţa primită de la cel pe care îl omagiem cu 
toţii).                                                  
     Am  găsit  de  cuviinţă  să-mi  continui ideile cu  un  text  de  o tonalitate  sentimentală  
mai specială ce provine dintr-o scrisoare a savantului, focloristului, etnologului şi filologului 
Petru Caraman  (1898-1980), adresată lui Iordan Datcu şi datată – 24 martie 1968.  
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     „Aceşti oameni cu sufletul curat (etnologii) – adică mai apropiaţi de natură decât oricare alţii 
– nu sunt în stare să facă rău nimănui, nu se pot preface, nu ştiu să mintă şi nu pot urî pe alţii, fie 
dintre semenii lor, fie dintre celelalte popoare. Prin însuşi faptul că le studiază viaţa şi zestrea lor 
spirituală şi, astfel, se identifică cu obiectul de studiu, etnograful nu ştie decât să iubească.” 
      L-am regăsit în acest citat pe Nicolae Dunăre, omul de ştiinţă şi cel de toate zilele. 
Îndrăznesc să spun că pentru etnologul Nicolae Dunăre, toate lucrurile au fost amicale şi 
binecuvântate, toate cercetările făcute şi experienţele pe care le-a întreprins au fost utile, toate 
zilele trăite i-au fost pasiune, trudă şi rod. Am învăţat de la Nicolae Dunăre că un adevărat 
etnolog are datoria să-şi încerce puterea nu numai în manevrarea conceptelor pentru producerea 
judecăţilor de valoare, ci mai ales, în aplicarea lor pe întreg cuprinsul străbătut de Carpaţi, 
Dunăre şi Balcani, precum şi dincolo de această arie antropogeografică. Prin cunoaştere şi 
dialog, se poate ajunge la cooperare şi colaborare. Intelectualul, scriitorul, omul de ştiinţă, 
indiferent unde trăieşte pe glob, are şi acest rol. De această misiune şi datorie, Nicolae Dunăre a 
fost interesat şi a încercat să deschidă căi de comunicare între oameni, să întreţină contacte 
ştiinţifice cu specialişti, fiind admirat şi adulat de grupuri şi personalităţi de la noi şi de peste 
hotare, văzând în el o voce responsabilă a timpului său. 
 
     Selecţia din corespondenţa Domniei Sale cu autorul acestor rânduri, vine să ateste un crâmpei 
din cele menţionate mai sus.     
     În scrisoarea din 29 mai 1980 expediată din Bucureşti, Nicolae Dunăre mi se adresează cu 
multă afecţiune. Reproduc fragmente. 
 

     Stimate şi preţuite Prof. N.Bucur 
  

     Vă mulţumesc sincer pentru tot ceea ce am convorbit, pentru toate gîndurile de viitor, pentru 
cărţile dăruite.      
     De asemenea, pentru înscrierea în PROGRAM. Înainte de sfârşitul lunii noiembrie vă voi 
expedia textul comunicării, cuprinsă în PROGRAM. Doresc, din tot sufletul, cel mai deplin 
succes SIMPOZIONULUI de la Topliţa, calde salutări  TUTUROR participanţilor. 
     Vă mai rog, să fiţi interpretul sentimentelor mele de gratitudine faţă de conducerea 
redacţională a ziarului „Informaţia Harghitei” şi personal redactorului I.Nete pentru fidelitatea 
transpunerii răspunsurilor mele, cuprinse în interviul „Deschideri etnografice harghitene” din Nr. 
3261, ediţia de după amiază. (Materialul este reprodus în cartea mea „Etnograful şi cercetătorul 
Nicolae Dunăre”, Edit. Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2015, pp. 153,154 - n.n.)  (...) 
     Abia m-am întors din jud. Suceava, Maramureş, şi trebuie, înainte de plecarea pentru trei 
luni, să realizez  cîte o deplasare de completare în Bistriţa-Năsăud şi Piatra –Neamţ.   
     Pe lîngă TEZA DE DOCTORAT, nici o „Zonă etnografică HARGHITA”, nu ar dăuna 
viitoarei lucrări interdisciplinare despre care am discutat. „Zona HARGHITA”, seria Edit. Sport-
Turism, v-ar aduce un nume, un ban şi o relaţie, niciuna de prisos. (... ) 
 
                                                                                                   Semnătura  Nicolae Dunăre 
    Notă:  
    În finalul epistolei autorul face referire la preocuparea subsemnatului privind tematica lucrării 
de doctorat asupra căreia ezitam, pe atunci, între literatură sau o problematică etnoculturală.  
     Preocupările mele legate de folclor şi etnografie continuau, o serie de lucrări pentru sesiunile 
ştiinţifice aveau să trateze, pe şi mai departe, teme din aceste domenii. Lucrurile se datorau 
tradiţionalelor evenimente de la cele patru muzee din judeţ, dar şi de Festivalul şi Concursul 
Cântecului Păstoresc „Mioriţa” de la Topliţa, iniţiat în 1976, manifestare care avea să cuprindă şi 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Viaţa păstorească şi influenţa sa asupra folclorului 
românesc”, mai apoi sub genericul „Folclorul păstoresc- componentă de bază a spiritualităţii 
româneşti”. Acestea erau onorate de prezenţa unor cunoscuţi specialişti în domeniu, printre ei 
distinsul dr. Nicolae Dunăre, la care s-au adăugat cercetătorii locali, cu toţi reliefând rezistenţa în 
vreme a folclorului păstoresc pe teritoriul ţării noastre, inclusiv pe meleagurile de la izvoarele 
Mureşului şi Oltului. 
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     Supunem atenţiei şi scrisoarea-document cu pivire la „realizarea” chestionarelor, care a fost o 
reuşită şi a ajuns la destinaţie din timp. Aveam să aflu acestea în iarna anului 1980/1981, cum va 
reieşi din textul unei vederi expediate de d-l N. Dunăre din Germania (Freiburg im Breisgau – 
Karlsplatz und Münster). Din text: ...Întregii Familii, Dvs. şi colaboratorilor: La mulţi ani, cu 
sănătate, noroc, belşug şi fericire! Calde mulţumiri pentru chestionarele de PORT – AER ! 
(AER – Atlasul Etnografic al României – n.n.)   
(...) Vă îmbrăţişează cu drag şi preţuire, Nicolae Dunăre (semnătura). 
 
Reproduc integral scrisoarea (transcrisă după original) 
 
 
                                                                                                   duminică, 3 august 1980 
Domniei-Sale 
Domnului Prof. Nicolae Bucur 
Vicepreşedintele Comitetului judeţean de Cultură 
şi Educaţie Socialistă 
4100 Miercurea – Ciuc 
B-dul Frăţiei nr. 28 apart. 15 
Jud. Harghita                                    
                                                               
                                     Drag Coleg şi Prieten 
 
     Am o rugăminte neprincipială, pe care mi-o exprim pe adresa Dv. de acasă. 
     Cu mare întârziere, şi după numeroase însărcinări pe linie de ICED – CCES care mi-au 
consumat timp în paguba celui hărăzit sarcinilor oficiale de PLAN, plec pentru trei luni în RFG, 
ca invitat al Academiei RFG (invitaţia are ca temei apariţia în 1979 a sintezei „Ornamentica 
tradiţională comparată”, Ed.Meridiane). 
     Deşi voi pleca numai în seara zilei de duminică, 17.VIII., nu-mi aflu timp pentru o deplasare, 
acum. 
     Aveţi alăturat două chestionare de PORT POPULAR (Atlasul etnografic al României), unul 
pentru satul românesc DOBOI ce apaţine comunei Plăeşii de Jos, iar altul SECUIENI (com. cu 
acelaşi nume), secuiesc.  
     Vă rog ca pînă pe la 15 octombrie a.c. să binevoiţi a le completa în numele meu şi al Dv.; în 
felul acesta, voi fi în situaţia să le raportez în PLANUL meu, evident în colaborare cu Dv. Ele 
figurează în PLANUL meu de executat 1980. 
     Vă sugerez să convorbiţi cu bătrîni ai căror bunici şi bunice s-au născut în satul respectiv, să 
purtaţi convobiri şi în faţa unor vechi fotografii, vechi. Româncele din DOBOI  au purtat la 1900 
(am mai întîlnit la 1952, cîteva) cămaşă scurtă  cu  ciupagul  (pieptul)  cusut  (brodat) pe 
muchiile creţurilor (cutelor). Românii, chiar şi în 1952 purtau încă cioareci exclusiv albi, fără 
nici un decor, fără şinor negru (şinor negru au purtat numai secuii unguri). Românii au avut, la 
DOBOI, şi glugă, decorată sus, cu negru. După ce primesc chestionarele de la Dv., îmi voi 
permite să le aduc eventuale completări (din cercetările mele de la 1952). Dacă izbuteam să plec 
la 21 iunie a.c., nu V-aş mai fi deranjat astfel, ci, poate numai cu o rugăminte de a mă însoţi pe 
teren. În satul secuiesc Secuieni, întreg chestionarul se completează în limba română, CU 
EXCEPŢIA necesităţii ştiinţifice de a înscrie toate denumirile în graiul secuiesc local, pe care 
bătrînele şi bătrînii le-au dat pieselor, unor anexe împodobitoare etc. 
      La întrebarea 816 (tipurile de port femeiesc) şi, respectiv, la întrebarea 820 (tipurile de port 
bărbătesc), Vă rog să realizaţi două-trei situaţii în timp: 

a) cel mai vechi port de vară (sărbătoarea), piesele componente ; 
b) cel mai vechi port de iarnă (sărbătoarea),       ---  ” ---              ; 
c) apariţia unor piese relativ mai noi, dar, pe cît se poate, tot privind forme de port 

tradiţional – ţărănesc.  
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     Considerînd preocupările Dv. ştiinţifice, precum şi cunoaşterea perfectă a limbii ungare (şi 
românii din DOBOI vorbesc familial tot ungureşte), îmi fac speranţa că-mi veţi ierta acest tip de 
curaj şi deranj. 

Eu am fost silit să le raportez gata, încă de pe acum, realizate în colaborare cu Dv. Dar Dv., 
le puteţi expedia către sfîrşitul lunii octombrie, pe adresa :  

                              Colectivul de Port popular  
                                          I C E D 
                               Str. Nikos Beloianis nr. 25 
 
                                  70166 Bucureşti – 22 

colet, chestionare 
valoare 200 lei 
nerambursabilă 

 
     Dacă sînteţi în localitate, V-aş fi îndatorat pentru un telefon, de la CJCES, oricînd către ora 
14-16. 
     Sînt conştient de îndatoririle ce-mi revin, ca urmare a acestei cereri extrem de cutezante. 
                                                                        Vă îmbrăţişează, al Dv. sincer, 
                                                                        cu aleasă preţuire intelectuală:  

                                                                  Semnează        Nicolae Dunăre 
 
                                                 Cu distinsul profesor aveam o strânsă legătură şi prin prisma 
funcţiei pe care o deţineam în acel timp în domeniul culturii judeţului, străduindu-ne să avem la 
manifestările noastre cultural – ştiinţifice somităţi de prestigiu, cu preocupări şi realizări legate 
de zona noastră geografică. Astfel omul de ştiinţă Nicolae Dunăre ne onora nu odată cu prezenţa 
şi bogatele sale cunoştiinţe la manifestările de la Topliţa şi nu numai, unde tematica era axată pe 
folclor, etnografie, etnologie, etnosociologie, antropologie etc. După asemenea întâlniri spirituale 
eram mereu iniţiaţi şi „încărcaţi” cu/de observaţii, opinii şi propuneri transmise cu sinceritate şi 
deosebită competenţă atât de necesare în vederea îmbunătăţirii tematicii şi problematicii abordate 
şi de a ridica ştacheta demersurilor noastre viitoare.   
  
     La câteva zile după închiderea lucrărilor sesiunii de comunicări ştiinţifice „Folclorul 
păstoresc, componentă de bază a spiritualităţii româneşti” organizate cu prilejul celei de-a V-a 
ediţii a Festivalului interjudeţean al Cântecului Păstoresc „Mioriţa” la Topliţa, 1984, primeam o 
corespondenţă oficială adresată forurilor de cultură judeţean şi local, conducătorilor acestor 
instituţii.  
     Reproduc integral „documentul” pentru a constata cititorul de astăzi şi mai ales factorii de 
cultură câtă loialitate, fermitate şi respect puteau să aibă  „relaţiile” noastre din provincie cu 
reprezentanţii de la „Centru”, evident profesorul Nicolae Dunăre fiind în acest sens o distinsă 
excepţie. Domnia sa, aşa cum reiese din epistola de mai jos, face referire specială la 
Universitatea populară topliţeană care şi-a intrat satisfăcător în „rol”.                                                                           
Comitetului Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă-Harghita 
Comitetul Orăşenesc de Cultură şi Educaţie Socialistă  
Casa de Cultură Orăşenească  
 Topliţa pe Mureş 
 Jud. Harghita               
                    Iubite Tovarăşe Vice-Preşedinte Prof. N. Bucur 
                    Stimate Tovarăşe Preşedinte Prof. Ioan Pătruţ  (coret Petruţ n.n) 
                    Stimate Tovarăşe Prof. Ilie Şandru 
 
     Vă scriu în graba determinată de grija pentru expedierea la timp a biletelor de întors. 
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     Încep cu sincerul regret că, acum, nu-mi amintesc Numele Distinsei Directoare atît de 
prezentă în cursul Festivalului...Omagiile mele. 
     M-am simţit excelent la Dv., iar de vreme ce tot mi-aţi reţinut camera şi pentru noaptea cînd 
am plecat, mai bine rămîneam şi ziua următoare să colind împrejurimile oraşului care a adăpostit 
lucrările Universităţii populare de la Topliţa pe Mureş ! 
     Pentru invitare, primire, nenumăratele înlesniri, pentru minunata atmosferă pe care aţi ştiut să 
o creaţi, cu atîta măiestrie şi cu sentimentul că nu V-a obosit, Dv., tuturor co-părtaşilor Dv. la 
eforturi, precum şi Tovarăşului Primar al Oraşului, calde muţumiri. 
     Îngăduiţi-mi să adaug cîteva propuneri, care s-au cristalizat în convorbirile şi desfăşurările de 
acolo şi din teren: 
     - să li se precizeze, matematic, autorilor de comunicări, că nu trebuie, nicicum, să depăşească 
20 de minute; 
     - să se rezerve, neaparat, timp pentru discuţii, cca. o oră după fiecare jumătate de zi; 
     - durata sesiunii de comunicări să nu fie mai mică de 10 ore; chiar dacă ar rămîne să asiste la 
comunicări doar co-autorii; 
     - să participe (asiste) la expunerea comunicărilor cel puţin o parte din membrii ansamblurilor 
ori artiştilor concurenţi, pentru promovarea unor intercomunicări  între cercetători şi 
interpreţii concurenţi ;    
     - publicarea neîntîrziată a comunicărilor devine o necesitate ştiinţifică în genere şi o obligaţie 
din partea instituţiei de fapt care a devenit: Universitatea populară de la Topliţa pe Mureş, 
comparabilă întru totul cu Universitatea populară de la Vălenii de Munte, cu aceea de la Ieud – 
Maramureş etc.  
    Cu sincere sentimente de respect şi prietenie:   
11 iunie 1984                                                    prof. univ. Dr. Nicolae Dunăre  
 
     N.B. Facem precizarea că la Ediţia a V-a din 1984 a Sesiunii de comunicări ştiinţifice de la 
Topliţa, Nicolae Dunăre a prezentat lucrarea Curbura Centrală a Carpaţilor, un centru de 
iradiere a baladei „Mioriţa”.(Cf. Programului - Mărturii 1978-1994. Bibliografie cuprinzând 
participările la Sesiunile de referate şi comunicări ştiinţifice organizate cu prilejul Festivalului 
Concurs de Muzică Pastorală Mioriţa, Topliţa 1994.) 
     Materialul prof. N. Dunăre păstrat în manuscris (23 pag. inclusiv cele 49 poziţii bibliografice, 
precum şi rezumatul în franceză) se regăseşte în cartea Etnograful şi cercetătorul Nicolae 
Dunăre, autor Nicolae Bucur, Edit. Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2015, cap.II. Studii. Lucrări 
ştiinţifice, pp.84-118.                                                                
                                                                       
                                                                      * 
 

Scientist ethnographer, as emerges from his rich scientific activity, Nicolae Dunăre gave 
a special importance to the interdisciplinary collective monographs, following the example of his 
forerunner Dimitrie Gusti. Taking part in the fieldwork of the Romanian Social Institute, directed 
by Dimitrie Gusti, the younger researcher Nicolae Dunăre, as a graduate of the University of 
Letters and Philosophy (Sociology) between 1934-1938, Doctor of Philosophy in Sociology in 
1972, PhD in History (1966), will become, over the years, a member of several national and 
international scientific societies and associations. Academy Award winner (1963), since the 
beginning of his career, he was interested in population, settlements, occupation, settlements 
with specialized craftsmen research and, mainly, rural lifestyle.  

According to ethnological researches conducted all over the country, including the 
current Harghita county, as we can see from the correspondence had with him, as well as the 
published studies, Prof. Dr. Nicolae Dunăre is considered as one of most successful researchers 
who went on several documentation trips abroad to participate in various scientific 
demonstrations.  
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PERIODA ȘCOLAR ITĂȚII ȘI UCENICIA JURIDICĂ ALE LUI 
ALEXANDRU PAPIU - ILARIAN 

 
                                                       Prof. Alexandru  Ciubîcă - Târgu-Mureș 

 
 

           O personalitate cu o traiectorie meteorică în istoria națională, 
dar care a lăsat contribuții esențiale în procesul de redeșteptare și de 
emancipare națională, în valorificarea, prin scrieri erudite, a trecutului 
neamului românesc, dar și în modernizarea sub aspect politic și juridic 
a României, în vremea mișcărilor revoluționare de la 1848 și în timpul 
domniilor lui Alexandru Ioan Cuza și Carol I, a fost cea a lui 
Alexandru Papiu-Ilarian (1827-1877). Soarta i-a îngăduit să se afle 
pe baricadele culturii și ale vieții publice românești doar vreo două 
decenii și jumătate, însă el "[…] se impune ca o mare conștiință 
patriotică, un spirit dinamic revoluționar, un istoric de dimensiunile 
lui N. Iorga, un lingvist cu largi orizonturi, —  unul dintre cei mai 

străluciți români din secolul trecut. "[secolul al XIX-lea, n.n.], după cum afirma Corneliu Albu 
(1), cel mai autorizat comentator al vieții și al activității sale. Împlinirea a 150 de la naștere și a 
100 de ani de la trecerea în nemurirea neamului a marelui patriot transilvănean îi oferea  
prestigiosului istoric Vasile Netea prilejul următoarei reflecții:"[…] ce imensă și variată 
activitate în numai atâția ani, ce dungă de foc trasă cu atâta ardoare peste filele istoriei 
timpului său, câte idei risipite în toate cele trei țări românești, Transilvania, Moldova și Țara 
Românească, câte realizări în domeniul publicistic, politic, istoriografic, juridic, câtă semeție 
românească, ce avânt revoluționar, ce concepții înalte despre limba și virtuțile neamului său, 
despre istoria și viitorul lui." (2) 
       În rândurile de față intenționăm, în principal, să facem un excurs asupra perioadei de 
formare intelectuală a lui Alexandru Papiu-Ilarian, ca elev, student și doctorand, vom încerca 
săisurprindem evoluția spirituală într-o lume aflată într-o accentuată schimbare, precum și 
atmosfera acelei epoci și a mediilor prin care a trecut și care și-au pus puternic amprenta asupra 
gândirii sale; vom surprinde, mai ales, conturarea personalității acestuia sub aspect profesional, 
care i-a permis mai târziu să devină unul din cei mai însemnați magistrați ai României acelor 
timpuri. 
             Fiu al preotului greco-catolic din Budiul-de-Câmpie, Ioan Pop Bucur, născut în ziua de 
27 sept./9 oct. 1827 în comuna Bezded (jud. Sălaj), Alexandru Papiu-IIlarian  a urmat 
cursurile școlii elementare în satul de pe Câmpia Transilvană, unde își împlinea misiunea 
eclesiastică  tatăl său, apoi - în toamna anului 1838 - îl aflăm înscris la Liceul Romano-Catolic 
din Târgu-Mureș. Situația școlilor superioare românești, în acea epocă, era mai mult decât 
precară. Dacă, pentru tinerii naționalităților "recunoscute" în Principatul Transilvaniei (maghiară, 
săsească și secuiască) și  care reprezentau  23 % din populație, existau, în 1848, trei academii cu 
nouă secții, cinci colegii cu cinsprezece secții și 27 de gimnazii, românii, care reprezentau 77 % 
din populație, aveau un singur liceu greco-catolic, la Blaj, și două gimnazii, unul tot la Blaj, și un 
al doilea la Beiuș, iar pentru românii ortodocși nu exista nicio școală superioară.(3) Cum acestea 
se găseau departe și erau, evident, suprasolicitate, e de înțeles decizia tatălui de al trimite pe fiul 
său la învățătură în Târgu-Mureș. 
         Învățământul târgumureșean, în limba latină,  patronat de cultul reformat și de cel romano-
catolic, avea, în vremea școlarizării lui Alexandru Papiu-Ilarian, o tradiție de peste 250 de ani. 
Cel dintâi și cel mai prestigios colegiu, cu un corp profesoral de elită, format în universitățile 
apusene, a fost cel reformat, înființat în anul 1557; el își desfășura cursurile, în secolul al XIX-
lea, în clădirea unde își are astăzi sediul Liceul "Bolyai Farkas". Înspre acesta își vor îndrepta 
pașii, cu preponderență, elevii români de rit ortodox, care doreau să ajungă la lumina cunoașterii. 
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Stabilirea în oraș a călugărilor iezuiți va fi  un prilej pentru deschiderea, în anul 1708, a unor 
clase de gramatică, iar acestea se vor găsi la baza constituirii Liceului Romano-Catolic, care, 
până în anul 1783, a funcționat într-un imobil de pe strada Călărașilor, iar după aceea în imobilul 
de pe strada Mihai Viteazul, unde actualmente se află Colegiul "Unirea". De-a lungul timpului, 
aici au fost dați la învățătură numeroși copii români; poate să pară ciudat, dar  - către mijlocul 
secolului al XIX-lea - numărul învățăceilor de naționalitate română și de religie greco-catolică 
era important și, în anumiți ani, preponderent. Astfel, în 1832, dintr-un total de 148 de elevi, 65 
erau romano-catolici, 80 erau greco-catolici și 3 erau de altă religie; în 1842, cu un an înainte ca 
Alexandru Papiu-Ilarian să-și încheie studiile, existau 58 de școlari romano-catolici, 66  - 
greco-catolici și 18 de altă religie (cei din a treia categorie erau mai cu seamă ortodocși). Pe bună 
dreptate, în monografia alcătuită de Traian Popa se afirma că "[…] populația școlară a liceului 
rom. cat. din Tg.-Mureș era necontenit alimentată de elevi români gr. catolici și ortodoxi."(4) 
După finalizarea studiilor, mulți din acești tineri intrau în aparatul admninistrativ al 
principatului, primeau funcții publice, se rupeau de neamul lor și  adoptau nume 
maghiar(izat)e și limba maghiară. A fost și acesta un mijloc subtil de maghiarizare, față de 
care a luat atitudine, printra cei dintâi — prin scris și prin faptă — și Alexandru Papiu-
Ilarian. 
        Pentru a studia aici, mulți elevi veneau în Târgu-Mureș încă din școala primară, tocmai 
pentru a deprinde limba latină, căci în școală "[…] nu era iertat a vorbi ungurește sau 
românește ". Afirmația aparține unui absolvent de altădată, Isaia Moldovan, din memoriile 
căruia, publicate  prin 1928, se desprinde o imagine vie, colorată a vieții de zi cu zi a învățăceilor 
de altădată. Redăm doar câteva fraze din care rezultă discriminarea la care erau supuși elevii de 
etnie română: "După terminarea celor 3 clase primare, o parte din elevi trec la liceul din Blaj, 
iar cei mai mulți se înscriu la liceul rom.cat. și reformat din Tg.-Mureș. Profesorii șoviniști  
nu privesc cu ochi părințești pe <<valahi>>, ci adeseori își bat joc de ei. […] Noi nu știam 
nimic despre revoluția lui Horea, dar nici de originea noastră n'aveam cunoștință, din istoria 
ce ni-se propunea nu cunoșteam decât batjocură. […] Încă mă mir că ne mai numiau 
oameni.Cu astfel de batjocură, până atâta ajunsesem, că la unii le era rușine de părinții lor, 
mulți nici nu mai vorbiau românește." (5) 
         Având o "[…]inteligență scăpărătoare, dotat cu o rară promptitudine și cu o 
excepțională putere de pătrundere […], dovedind prin sârguință și rezultatele obținute 
dragoste și interes pentru toate ramurile științei"(6), Alexandru Papiu-Ilarian va obține 
prețuirea profesorilor săi și va absolvi în mod strălucit acest liceu. Fiul lui Iohannes Parochus, 
înmatriculat sub numele de Pap Alexander, "Val[achus] ex M[ezö] Bödön. Com. Thorda" 
(Român din Budiul de Câmpie, comitatul Turda) va parcurge, până în anul 1843, cele cinci clase 
ale acestui liceu: Principia, Grammatica, Sintaxa, Rhetorica și Poetica. În primul an de școală, 
poate din cauza unei insuficiente pregătiri în clasele primare sau a unor dificultăți de adaptare la 
noua școală, Papiu este "eminens 5-tus" la religie, "eminens 8-tus" la studiul instituțiilor și al 
autorilor, "eminens  7-tus" la matematică și "eminens 6-tus" la geografie și istorie. În anii 
școlari următori, însă, calificativele devin de-a dreptul "monotone", la toate disciplinele: 
"eminens primus"! Binențeles, și calificativele la sârguință și la purtare sunt excelente, astfel că, 
la rubrica "Reflexiones" s-a notat: "Non secum  in moribus ac studiis in primis laudabilis." 
(Primul nu numai la conduită, ci și la studii cel dintâi cu laudă).(7) 
        Cu un astfel de palmares școlar de invidiat, Alexandru Papiu-Ilarian va lua, în toamna 
anului 1844, drumul Blajului, pentru a face studii teologice și a deveni preot greco-catolic, 
asemeni tatălui său. După compromisul din anul 1700, când o parte a Bisericii românești din 
Transilvania a acceptat unirea cu Roma, pentru "misera plebs contribuens valachica" se 
deschidea, în fine, calea înspre lumina cărții și a învățăturii. Blajul va deveni un focar de 
spiritualitate, după înființarea, în anul 1734, a Seminarului Teologic, și - ceva mai târziu - a 
Academiei Teologice. Aici se vor forma, între 1806 și 1911, 1525 de preoți și cărturari, veniți 
aici din toate comitatele din Ardeal și vor preda profesori bine pregătiți în institute și universități 
din Viena, Budapesta, Roma, Cluj, Lemberg, Trnava, Bratislava, Praga etc.(8) De aici va porni 
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flacăra redeșteptării naționale a românilor, aici se vor forma și vor activa corifeii Școlii Ardelene 
(Samuil Micu-Klein, Gheorghe Șincai, Petru Maior), aici se vor contura ideile latinismului, 
care vor domina gândirea lingvistică românească timp de aproape un secol, de aici vor porni 
inițiative și petiții pentru egalitatea în drepturi a românilor cu celelalte naționalități din 
Transilvania și tot de aici va izbucni mișcarea revoluționară a românilor ardeleni de la 1848, în 
declanșarea căreia Alexandru Papiu-Ilarian a avut un rol esențial.  Despre atmosfera din 
învățământul blăjean de altădată sunt instructive câteva din paginile scrise de profesorul Ioan 
Bojoru, într-o lucrare monografică dedicată patronului spiritual al Liceului de Băieți din Târgu-
Mureș, din care redăm doar un fragment: "După moartea lui Bobu se deschide liceul la Blaj, 
după chipul celui dela Cluj, fiind cei dintâi profesori Simion Băr-nuțiu, la filozofie și istorie 
universală; Marcu, I. Rusu, apoi Timotei Cipariu și alți tineri învățați dela Roma, Viena, 
Lemberg, cari prin metodul unei propuneri vii, încântau pe studenți, îi îndulciau pentru 
știință, mer-gând vestea liceului, încât pe la 1845 se înmulțise numărul ascultătorilor la 
filosofie, pre cum nu fusese nici odată în Blaj, deșteptându-se tinerii studioși dela mica Romă, 
dela Blaj, asupra originei lor nobile, din învățăturile lui Bărnuțiu și Rusu. Blajul  deveni locul 
de unde a eradiat conștiința latinității și a românismului."(9)  Aceștia vor fi câțiva dintre 
dascălii de suflet ai tânărului Alexandru Papiu-Ilarian; dar, cu toată diferența de vârstă, de 26 
de ani, mentorul și, mai cu seamă, prietenul fidel îi va deveni profesorul Simion Bărnuțiu.  
                  Promovarea limbii și a valorilor naționale în Transilvania acelor vremuri va fi 
obstrucționată de autoritățile maghiare, și - în primul rând - de Dieta de la Cluj, care decretează, 
în anul 1842, prin lege, maghiara ca limbă oficială în toate domeniile vieții publice, inclusiv în 
toate școlile și în toate lăcașurile religioase, cu scopul de a maghiariza în totalitate, în doar zece 
ani, întreaga Transilvaniei. S-au găsit și "cozi de topor" din rândul românilor, din păcate chiar și 
din rândul fețelor bisericești greco-catolice, care au promovat cu sârg intențiile de maghiarizare. 
Simptomatic rămâne cazul episcopului de Făgăraș și Alba-Iulia, Ioan Lemeny (1833-1853) care, 
în anul 1841, cere învoirea de a tipări, pentru credincioșii români, cărți de cult în limba 
maghiară; acesta va vota și va încerca să pună în aplicare prevederile menționatei legi din 1842. 
Mai mult, "La episcopia Blajului și administrația începu a se maghiariza, unii protopopi 
începură și protocoalele a le scrie în l. maghiară, ba în 1848 chiar și episcopia Sibiului 
începuse a dresa protocoalele în limba maghiară  […]"(10) 
        În acest context trebuie avută în vedere luarea de poziție a redactorilor "Gazetei de 
Transilvania" (George Barițiu, în primul rând), dar și articolele publicate acolo de Simion 
Bărnuțiu întru apărarea dreptului de a folosi limba română în școală și în biserică. Episcopul 
Ioan Lemeny îl va urmări cu o ură neîmpăcată, îl va destitui din învățământ în urma unui proces 
măsluit, în anul 1845. Flacăra patriotismului și dragostea pentru cultivarea limbii naționale, pe 
care o aprinsese în conștiințele ucenicilor săi spirituali, și în primul rând în cea a lui Alexandru 
Papiu-lIlarian, nu va mai putea fi, însă, stinsă, iar sămânța cea bună a naționalismului luminat 
va rodi curând. 
           Simion Băr-nuțiu părăsește Blajul și va urma, timp de trei ani, Academia Săsească de 
Drepturi de la Sibiu; destinul îi va reuni, însă, pe cei doi luptători cu condeiul și cu fapta pe 
baridicadele românismului, în vremea studiilor juridice de la Viena, a celor doctorale din Italia și 
- mai apoi - după 1855, se vor regăsi în capitala Moldovei, la Iași. Putem vorbi, astfel, de una din 
cele mai calde comuniuni de idei și de una din cele mai exemplare prietenii din istoria culturală a 
României. 
        Totuși, părăsirea Seminarului din Blaj de către Alexandru Papiu-Ilarian, de asemenea în 
anul 1845, nu se datorează explicit apropierii sale de Simion Bărnuțiu, ci unui incident care va 
da naștere și la prima grevă a studenților de la noi, principalul inițiator, călăuzit de spirit de 
dreptate, fiind Alexandru Papiu-Ilarian. Cearta între doi profesori, Nicolae Marcu și Iosif 
Pop, se încheie cu cu pălmuirea celui din urmă. Dreptatea, se pare, fusese de partea victimei; 
elevii refuză să mai susțină examenele anuale cu profesorul Nicolae Marcu și, pentru moment, 
au câștig de cauză. Aceasta, până când intervine același episcop Ioan Lemeny, care ordonă 
refacerea examenelor, iar - după aceea - ematriculează pe inițiatorii "rebeliunii", cap de listă 
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fiind, binențeles, Alexandru Papiu-Ilarian.(11) Papiu încheie, însă, cu succes - rezultat al 
sârguinței sale - singurul an de  studii de la Blaj. Acest fapt este dovedit și o scrisoare a unui 
coleg de școală, canonicul metropolitan Ioan Rusu, care își amintea că "deși cel mai tânăr, 
Papiu era cel mai deștept, cel mai străduitor și totodată cel mai serios dintre soții [=tovarășii, 
colegii] săi." (12) 
           Așadar, după acest eveniment insolit petrecut la Blaj, care l-a îndepărtat pentru totdeauna  
de haina și de cariera preoțească (și aceasta, am spune, spre binele culturii și a istoriei naționale), 
Alexandru Papiu-Ilarian își va îndrepta pașii, în toamna anului 1845, înspre școlile Clujului. În 
capitala politică și administrativă a Transilvaniei funcționa, între alte instituții de învățământ, o 
școală inițiată de călugării romano-catolici din ordinul piariștilor, în 1773. Ordinul piariștilor a 
fost fondat de Sfântul Iosif de Calazanz (1557-1648), în anul 1597, și își propunea răspândirea 
universală a culturii; a avut merite incontestabile în înființarea de școli teologice și umaniste în 
limba latină medievală în toate colțurile Europei. În Transilvania, astfel de școli superioare vor fi 
deschise de piariști la Bistrița (1717), Carei (1723), Sighetul Marmației (1730), Mediaș (1741), 
Cluj (1776) și Timișoara (1788). (13) 
       La Cluj, după desființarea momentană o Ordinului Iezuiților, în 1773, împărăteasa Maria-
Terezia oferea clădirea, biserica și biblioteca acestui ordin călugărilor piariști, care  vor înființa 
o școală; ea va primi, mai apoi, titulatura de  Liceu Academic și va funcționa cu două facultăți, 
una de drept și o a doua de medicină, în clădirea construită între 1817 și 1821, aflată pe strada 
Mihail Kogălniceanu, nr.2, unde actualmente se găsește Liceul Teoretic "Báthory István".(14) 
          Aici, Alexandru Papiu-llarian va urma cursurile anului al doilea de filosofie, pentru ca - 
ultimii doi ani de liceu - să-i consacre studiilor juridice. Greutățile materiale nu-l vor înconjura 
nici acum, tot așa cum se întâmplase și la Târgu-Mureș. Locuia la periferia orașului, în casa unei 
văduve bătrâne, pe Calea Turzii, și se hrănea din ceea ce i se aducea de acasă.(15) În ciuda 
acestui fapt, tânărul excepțional ca inteligență și putere de muncă nu se dezminte. Atestatul 
studiilor de la Târgu-Mureș și rezultatele școlare de la Blaj îl înconjură cu "aureola la care-l 
îndreptățea seriozitatea, judecata limpede, cunoștințele vaste"(16), iar titlul de <<primus inter 
pares>> îl va păstra până la finalizarea școlii, astfel încât, în vara anului 1847, i se acordă titlul 
de "absolvent al cursurilor de drepturi" (jurist absolut de Transilvania), primind — la examenele 
finale — calificativul "eminens" la toate disciplinele.(17) 
             Studenții români de la Cluj, destul de numeroși, erau foarte diferiți cât privește conștiința 
națională și chiar în cea ce privește cunoașterea limbii române. Astfel, "Aci se întâlnită tineri 
români, veniți din toate părțile țării: unii  cu o aleasă educație națională, vorbind o limbă mai 
curată și mai aleasă, cum erau Brașovenii; alții cu o conștiință națională foarte redusă, 
neștiind nici măcar ceti și scrie românește și cari adoptaseră încă de acasă, din familie, ca 
limbă de conversație, limba ungurească, cum erau tinerii veniți din părțile Solnocului și 
Cetății-de-Piatră. Pentru aceștia din urmă contactul cu tinerii români veniți dela Brașov, Blaj 
și Sibiu a fost o adevărată revelație."(18)  Însă, cu toții, cursanții români erau priviți cu 
neîncredere, cu ostilitate, într-un oraș dominat de curentul politic favorabil unirii Transilvaniei 
cu Ungaria și unde interdicția de a întrebuința limba română în public devenise o normă. 
Semnificativă rămâne în această privință situația tensionată, care degenerează în violență fizică, 
atunci când, la înmormântarea juristului Iuliu Mihali, studentul Neagoe Popea va ține 
cuvântarea în limba română. Acesta, dar și apărătorii săi, Alexandru Papiu-Ilarian, Radu 
Popea și Aprian Moronianu au fost acuzați de instigație contra ordinii publice și au fost dați în 
judecată; precipitarea evenimentelor, înspre anul 1848, a făcut ca să nu se ajungă la o sentință 
definitivă.(19) 

Disensiunile între cursanții români și cei maghiari erau frecvente; la un moment dat, 
baronul Samuil Iosika, cancelarul Transilvaniei, pentru a potoli spiritele și pentru a media 
tensiunea din mediul studențesc, invită la o serată 30 de studenți români și tot atâția maghiari. 
Desfășurarea întâlnirii este amănunțit și extrem de plastic relatată de Marius N. Sulica. Baronul 
nu-și ascundea ascendența românească și oferea ca exemplu familia sa, care își arăta recunoștința 
față de clasa politică maghiară pentru frumoasa situație politică și  socială la care a ajuns grație 
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"națiunii maghiare"; el le citește celor prezenți, scoase din context, și câteva fraze din Istoria 
pentru începutul românilor în Dachia a lui Petru Maior. Franchețea, curajul și verticalitatea 
spiritului național de care era animat Alexandru Papiu-Ilarian sunt dovedite de replica acestuia, 
care - practic - pune capăt discuției și întrevederii  și prin care, indirect, îl cataloghează pe 
cancelarul Ardealului drept "renegat": "Cât despre Românii, cari s‘au identificat și în trecut și 
cari se identifică și azi cu aspirațiile și interesele streinilor, pentru noi, — ca toți renegații —, 
sunt mai răi de cât șoviniștii D-voastră, cari totuși au o justificare: exaltarea sentimentului 
național."(20) 

Tot ca o reacție la tendințele de maghiarizare, de data aceasta a prenumelor și a  numelor și 
preluând modelul umaniștilor din vremea Renașterii,  Alexander (Sándor)    
Pap, cum era trecut în documentele școlare, își va latiniza numele. Pop/Pap devine, astfel, 
Papiu; și, deoarece pe tatăl său îl mai chema și Bucur, își va lua, după modelul  cognomenului 
latin, supranumele Ilarian (Hilarianus, "fiul lui Bucur"). Considerăm, din acest motiv, că 
grafierea corectă a numelui său presupune întrebuințarea cratimei între  nume și supranume; este 
forma pe care am adoptat-o în studiul de față, cu excepția ortografierii sale în citate. Într-un mod 
similar au procedat și alți studenți în drept români de la Cluj. 
        Însă cea mai importantă realizare întru cultivarea și apărarea limbii și a  culturii românești a 
reprezentat-o înființarea, în 1845, a unei societăți de lectură, care poseda  și o bibliotecă. 
"Inițiatorii și cei cari au lucrat mai mult pentru înfăptuirea acestei idei au fost cei cinci 
prieteni: frații Neagoe și Radu Popea, Alexandru Papiu-Ilarian, care pe atunci se numea încă 
Alexandru Pop, și cei doi veri primari ai acestuia, frații Iosif și Zaheu Hodoș. Această 
societate literară este cea mai veche societate similară de la noi."(21) Ei vor face și un alt act de 
pionierat, anume publicarea primei reviste manuscrise din Transilvania, editate săptămânal, 
distribuită la Cluj, la Târgu -Mureș, dar și în celelalte centre în care existau tineri intelectuali 
români, cu un impact enorm cât privește redeșteptarea și asumarea istoriei, a tradițiilor și a 
folclorului românesc în rândul noii generații. Titlul revistei, "Zorile pentru minte și inimă", 
amintește de titlul suplimentului literar al "Gazetei de Transilvania" de la Brașov,  "Foaie pentru 
minte, inimă și literatură", publicații cu care "Zorile..." avea afinități evidente. Rămân definitorii 
pentru orientarea națională  a acestei publicații studențești și, implicitit, a încercării de a stăvili 
procesul de maghiarizare, prin scris, articolele-program semnate de Alexandru  Papiu-Ilarian: 
"Niscari preliminarii la Diorile pentru minte și inimă", apărut în nr.1, 27 decembrie 1845 și "Să 
învățăm românește, domnilor!", apărut în nr.13-14 din 1846.(22) 
         Așadar, pe tot parcursul  perioadei școlarizării sale Alexandru Papiu-Ilarian va 
împleti pregătirea pentru viață, pentru formarea unei solide culturi generale, cu acțiuni 
culturale menite să mențină viu în rândul colegilor săi de generație spiritul românismului; 
de acum înainte, pregătirea profesională și activitatea de înalt magistrat vor fi dublate și de 
acțiuni concrete, de emancipare națională, pe lângă cele cu caracter cultural. 
           După încheiere studiilor liceale și după ce, în data de 5 iulie 1847, i se eliberează diploma 
de absolvire a Liceului Romano-Catolic din Cluj, Alexandru Papiu-Ilarian revine la Târgu-
Mureș chiar la începutul anului următor, intrând ca practicant-avocat ("cancelist") pe lângă 
Tabula Regia Judiciaria - Curtea Supremă de Justiție.(23) Creată în anul 1542 și transferată de 
la Mediaș la Târgu-Mureș de către împărăteasa Maria -Terezia în 1754, situată în impozantul 
imobil unde astăzi funcționează Curtea de Apel, de pe strada Bolyai Farkas, nr. 30, aceasta a 
devenit cea mai importantă instanță de judecată a principatului transilvan în cauze civile, iar 
împotriva hotărârilor ei se putea face apel numai la Curtea Regească de la Budapesta.(24) Aici 
veneau să-și facă pregătirea de viitori magistrați învățăcei din multe școli secundare din toate 
colțurile Ardealului, de diverse naționalități și care aparțineau cultelor religioase recunoscute de 
stat. Se estimează că, de-a lungul timpului, pe la Tabla Regească târgumureșeană s-au perindat 
aproximativ 60 de canceliști români; documentele timpului vorbesc de existența, în anul 1845, a 
vreo 20 de practicanți români ai avocaturii (între aceștia, Ion Buteanu, Iacob Bologa, Florian 
Micaș), care — simțind imboldul afirmării conștiinței naționale — vor pune, în același an sau la 
începutul anului 1846,  bazele unei  "Soțietăți românești",  semnalată și de "Gazeta de 
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Transilvania", cu scopuri declarat culturale, dar la care se adăugau — probabil—  și altele, 
extraculturale (naționale), al cărui animator principal era cancelistul Iacob Bologa; la începutul 
anului 1848 rolul acestuia va fi preluat de Alexandru Papiu-IIlarian. 
        Ne putem întreba, pe bună dreptate, cum se desfășura practica avocățească acolo. Răspunsul 
îl aflăm într-un bine documentat articol al regretatului istoric Grigore Ploeșteanu, din care 
reproducem câteva fragmente semnificative: "Corpul judecătorilor și asesorilor se întrunea 
zilnic, cu excepția sărbătorilor și ținea sub conducerea președintelui scaun sau adunare. […] 
În fiecare dimineață canceliștii se prezentau in corpore la adunările Tablei, unde își ocupau 
locurile reținute. Până la amiază ascultau dezbaterile și asistau la toate fazele proceselor, iar 
când acestea erau interesante și pline de învățătură, zăboveau și mai mult. Alteori urmăreau 
expuneri de practică a dreptului, făcute de membrii Tablei. Repartizați în diverse cancelarii, 
deosebite după religiile recunoscute de constituția feudală[,] practicanții pregăteau acte 
pentru procese, întocmeau procese verbale sau erau delegați să vegheze la respectarea 
legalității. După trei ani de practică, dacă treceau probele prescrise, adică depuneau 
censura[,] obțineau diploma de avocat și posibilitatea, desigur în realitate limitată, de a ocupa 
diferite funcții."(25) 
        În momentul revenirii lui Alexandru Papiu-Ilarian la Târgu-Mureș se găseau vreo 30 de 
practicanți români din cei vreo 200 care doreau să urce treptele magistraturii și ale justiției, iar 
aceștia vor constitui fermentul trezirii spiritului național și vor fi nucleul tinerilor revoluționari 
români de la 1848. Între ei se numărau Avram Iancu, Petru Dobra, Vasile Fodor, Iosif Hodoș, 
Ile Măcelaru, Samuil Poruțiu, Iosif Sterca-Șuluțiu și, binențeles, și practicanții menționați 
anterior. Tinerii se întruneau adesea pentru "conversare și cetirea jurnalelor românești" la 
"cortelul" lui Avram Iancu, de pe strada Olarilor (astăzi, strada Avram Iancu, nr. 23, Casa 
Memorială Avram Iancu), unde acesta locuia împreună cu Alexandru Papiu-Ilarian și cu Petru 
Popovici.(26) 
         Curând, canceliștii români vor fi scoși din rutina pregătirii juridice, iar Alexandru Papiu-
Ilarian nu va fi atins de ea. Evenimentele revoluționare din 1848, având ca punct inițial capitala 
Franței, Parisul, se vor propaga cu rapiditate în întreaga Europă. Începând cu mijloacul lunii 
martie 1848, Transilvania și celelalte provincii ale Imperiului Habsburgic vor fi atinse de 
acțiunile care vor zgudui pentru totdeauna bazele feudalității anacronice. "De la 1 aprilie nu se 
mai găsea în Tg.Mureș niciun cancelist român, toți răspândindu-se care încotro pentru a 
aduce poporul la adunare."[Adunarea de la Blaj din Duminica Tomii, 30 aprilie 1848, n.n.] (27) 
          Alexandru Papiu-Ilarian va părăsi, astfel, pentru totdeauna Târgu-Mureșul și va urma 
perioada dramatică a revoluției și a  războiului civil din Transilvania. Va deveni, alături de 
Avram Iancu și de atâția alți tineri ai generației lor, un adevărat erou, o figură emblematică, 
epopeică, a luptei pentru drepturile naționale și sociale. Evident, intervine un hiatus în pregătirea 
sa în domeniul juridic. De-abia după "limpezirea apelor", după încetarea ostilităților, el "[…] se 
stabilește la Blaj, de unde la 1 noiembrie 1849 își dă demisia din <<dregătoria de inspector al 
cercului Blaj>>, pentru a pleca la Viena, chemat și de S. Băr-nuțiu, în scopul desăvârșirii 
studiilor juridice. În primăvara anului 1850 îl găsim înscris în registrele facultății  de drept ale 
Institutului Therezianum din Viena."(28) 
          Perioada ulterioară evenimentelor anului 1848 a constituit, pentru românii ardeleni, un 
prilej de dezamăgire și de înțelegere a faptului că nu puteau pune mare preț pe promisiunile 
Curții vieneze. Odată cu restabilirea ordinii în imperiu, după intervenția armatei țariste conduse 
de generalul Puchner, imperialii revin la politica reacționară; așteptările românilor vor fi din nou 
dezamăgite. Între revendicările înscrise în memoriile trimise împăratului se afla și înființarea 
unei instituții superioare de studii juridice românești în Transilvania, doleanță nicicând luată în 
seamă. Începea o nouă etapă a luptei revoluționarilor români, "[…] o luptă pentru cucerirea 
drepturilor pe calea legilor. De aceea Avram  Iancu își lăsa întreaga avere pentru înființarea 
unei Academii de drept, unde să poată învăța tinerii români; de aceea S. Băr-nuțiu,  Al. 
Papiu-Ilarian și Iosif Hodoș,  care, deși tineri, își câșigaseră merite nepieritoare, reiau studiile 
de drept la Viena, apoi la Padova, cu gândul de a fi cât mai folositori poporului lor."(29) 
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         Diploma de întemeiere a Universității din Viena este din 12 martie 1365, semnată de 
arhiducele Rudolf al IV-lea de Habsburg. După modelul Universității Sorbona, mult timp ea a 
avut patru facultăți principale: de teologie, de drept, de medicină și de arte liberale. A cunoscut 
avânt, autonomie și prestigiu până la începutul secolului al XVI-lea, când epidemia din 1525, 
ocupația turcească din 1529 și, mai apoi, conducerea de Ordinul Iezuiților au paralizat  întreaga 
viață spirituală vieneză. Resurecția învățământului superior din Imperiul Habsburgic se va datora 
reformelor promulgate de împărăteasa Maria-Terezia; de acum încolo, accentul va fi pus pe 
formarea profesională de medici, funcționari publici și magistrați. În timpul Revoluției de la 
1848 existau, la această universitate, aproximativ 1800 de studenți.(30) 
         După ce întâmpină o serie de dificultăți, Alexandru Papiu-Ilarian reușește să se înscrie la 
Facultatea Juridică a Universității vieneze, în data de 14 martie 1850. Deși se confruntă cu 
greutăți materiale deosebite (pentru a se întreține, se înscrie ca Rechtshoerer, adică apelează la o 
bursă a Institutului Terezianum), "Cel puțin în primul semestru,  studentul Alesandru Papiu 
Ilarian nu-l dezminte pe fostul elev al școlilor dinTârgu-Mureș, Blaj și Cluj, ceea ce se poate 
constata din foaia de cursuri pe anul școlar 1849-1850."  Timpul dedicat unui studiu sistematic 
al dreptului e tot mai puțin: Alexandru  Papiu-Ilarian  este prins în vâltoarea luptelor politice și 
tot acum adună materialul istoric necesar și redactează primele două volume din Istoria 
românilor din Dacia Superioară, publicate în anii 1851 și 1852, și ajunge să scrie "neglijând 
adeseori audierea cursurilor de la facultate." Face, de asemenea, investgații în arhivele și în 
bibliotecile vieneze, iar unele documente descoperite vor intra în corpus-ul Tesaurului de 
monumente istorice pentru România.(31) 
         Însă prezența tânărului student devine tot mai dificilă și chiar periculoasă la Viena. 
Legăturile cu petiționarii transilvăneni care veneau la Viena, demascarea celor care au avut o 
atitudine dezonarantă în vremea revoluției, inclusiv clerici români, între care episcopul Ioan 
Lemeny, pe care nu-i cruță deloc în Istoria...sa, atitudinea demnă, dar și sfidătoare din 
momentul când ține discursul la conferirea decorației de către împăratul  Franz Josef, în aula 
Universității, în data de 10 ianuarie 1851, când a cerut să se decoreze mai întâi "nația" cu 
drepturi, iar mai apoi particularii, îl fac — practic— indezirabil în capitala imperială. Întreaga 
situație este sintetizată astfel în prima lucrare mai amplă consacrată revoluționarului român: 
"Papiu provoacă la Viena adversități cari-i fac imposibilă continuarea studiilor și desvoltarea 
acțiunii politice în favoarea celor de acasă. Întâiu de toate[,] declarațiunea sensațională cu 
prilejul decorării a fost exploatată de către agenții unguri cari mișunau în aristocrația 
maghiară din anturajul împăratului. Apoi tipărirea Istoriei Românilor a provocat o reacțiune 
violentă ungurescă. Și în sfârșit asiduele insistențe cu Iancu, Balint și numeroasele 
delegațiuni venite des din Ardeal și Banat în Viena au reușit să indispună poliția și cercurile 
apropiate de Curte: ca și Iancu, Papiu și Băr-nuțiu deveniseră indezirabili. […]Fiindcă nu se 
mai găsiau nici în siguranță personală, Papiu și vărul său Iosif Hodoș, apoi însuș  Băr-nuțiu 
plecară în Italia să-și continue studiile, acolo fiind <<pământul cel sacru al străbunilor 
noștri>>, iar calea spre Roma eternă  fiind deja bătătorită de tradiția episcopului Inochentie 
mucenicul și [a] istoricilor Maior, Șincai și Micul."(32)        
             Așadar, rând pe rând, pentru a nu stârni bănuielile poliței politice, Simion Băr-nuțiu, 
Alexandru Papiu-Ilarian și vărul său, Iosif Hodoș, vor porni spre ținutul venet, aflat sub 
stăpânirea austriacă; cel dintâi decide să-și pregătească și să-și susțină doctoratul la Pavia, iar 
ceilalți doi, la Padova. 
            Universitatea padovană era una din cele mai vechi din lume, atestată în anul 1222, atunci 
când un grup de studenți și profesori din Bologna se vor stabili acolo, în căutarea unei mai mari 
libertăți academice. Aici vor activa și câteva mari personalități ale Renașterii, precum Leon 
Battista Alberti, Nicolaus Copernicus sau Galileo  Galilei și tot aici va studia și învățatul 
nostru muntean, Stolnicul Constantin Cantacuzino.  La loc de cinste se vor găsi de-a lungul 
timpului studiile juridice, cele medicale și cele artistice. După 1405, Padova intră sub guvernarea 
benefică a Republicii Venețiene și va deveni, inclusiv datorită Universității, capitala culturală a 
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acesteia. Datorită toleranței religioase și a neîngrădirii libertății de gândire, Padova va atrage 
mereu studenți din întreaga Europă. 
            În secolul al XIX-lea, Universitatea din Padova va avea mult de suferit datorită stăpânirii, 
alternative, franceze și austriece, și — paradoxal — va decădea și după realizării unității statului 
italian, prin adoptarea sistemului de învățământ italian, mai înapoiat decât cel austriac, precum și  
datorită mutării de către statul italian a multor profesori bine pregătiți la  Roma, pentru a 
consolida universitatea din capitală. 
         La sosirea lui Alexandru Papiu-Ilarian, la începutul lunii noiembrie 1852, în Padova 
atmosfera era extrem de tensionată: pe 8 februarie 1848 avusese loc o revoltă studențească contra 
stăpânirii austriece, soldată cu moartea a doi studenți, Universitatea fusese închisă temporar și 
mulți studenți, precum și câțiva profesori, fuseseră expulzați.(33) Și aici, ca și la Viena, 
supravegherea polițienească era apăsătoare, conflictele între studenții italieni și autoritățile 
statului austriac erau frecvente și de aceea Alexandru Papiu-Ilarian și Iosif Hodoș se vor 
abține să se implice în problemele politice de acolo, care luau adesea un aspect exploziv.(34) 
              La Padova, după ce adversarii politici au reușit să obțină retragerea bursei Ramonțai, în 
valoare de 300 de florini, pe motiv că a părăsit Viena, Alexandru Papiu-Ilarian va trăi extrem 
de precar, din sume răzlețe, primite de la cei care se ocupau cu vânzarea Istoriei... sale și din 
sumele de bani trimise de prieteni apropiați, între care protopopul Simion Balint se va dovedi un 
adevărat mecena. 
       Tot acum, însă, se arată interesat de literatura și de istoria Italiei, face studii de dialectologie 
romanică, întreține o bogată corespondență cu cei apropiați din Ardeal, leagă câteva prietenii 
trainice cu studenți italieni, între care cei mai fideli i s-au arătat Andrea Petri și Vegezzi 
Ruscalla. (35)    
              Preocuparea  cea mai importantă a cărturarului transilvănean va rămâne, însă, pregătirea 
celor patru "riguroase", examenele care trebuiau susținute înainte de examenul de doctorat 
propriu-zis. Materiile de studiu au fost  Statistica, Dreptul natural și criminal, Dreptul canonic, 
Dreptul roman și feudal, Dreptul civil austriac, Dreptul comercial și financiar, Științele și legile 
politice, la care se adăuga calificativul decanului. Alexandu Papiu-Ilarian va susține aceste 
testări la 1 iunie, 1 septembrie și 5 octombrie 1853 și la 7 ianuarie 1854. Calificativele primite 
vor fi, cele mai multe, "valde bene" (foarte bine) și, câteva, "bene". Studiile sale vor fi demne de 
admirație și toate sesiunile le va încheia cu aprecierea "a pieni voti con lode" (voturi unanime cu 
laudă). Rezultatele acestea îi vor permite să susțină examenul final, în aceeași zi cu Iosif Hodoș ( 
care avusese rezultate ceva mai modeste la "riguroase"), peste numai trei zile, la 10 ianuarie 
1854, ora 12,  care se concretiza în așa-numitele "tesine". Acestea constau în susținerea unei serii 
de șapte chestiuni din toate materiile studiate."Ca de obicei, ședința festivă a avut loc în sala 
Senatului Academic, candidații fiind prezentați de Abatele Nardi — constant prieten al 
studențulor noștri — după care, depunând jurământul în regulă și fiind în prealabil 
distribuite exemplare din tezele de doctorat  tipărite […], ambii candidați răspunzând <<con 
soddisfazione>>, li se decernase titlul de <<dottore in ambe le leggi>>."(36) "Tesinele" s-au 
păstrat în manuscris, ca anexe la documentele de scolarizare ale celor doi doctoranzi, în Arhiva 
Facultății de Drept din Padova, iar câte un exemplar din tezele de doctorat — de fapt, niște 
broșuri în care erau specificate disciplinele, temele abordate și ideile de bază care urmau să fie 
dezvoltate oral — se păstrează la Biblioteca Academiei Române. Pagina de titlu a lucrării lui 
Alexandru  Papiu-Ilarian  este //Tesi /che/ Alessandro Papiu/di Transilvania/si propone 
difendere nella pub[b]lica sua promozione/al grado di/Dottore in ambe [corect:ambedue, n.n.] le 
leggi/nella Imp[primeria] Regia/Università di Padova/Gennajo 1854/Padova/Dalla  Tipografia 
Bianchi/al Santo/de 8 pp.//(37) 
           Alexandru Papiu-Ilarian "Muncise pentru o diplomă ca să poată profesa la 
universitatea românească a Transilvaniei" (38) Cum această speranță din anii revoluției 
pașoptiste nu se împlinește și va rămâne iluzorie pentru românii ardeleni încă vreo 70 de ani,  
după obținerea titlului de doctor în științe juridice Alexandru Papiu-Ilarian se va întoarce la 
Viena pentru a-și desăvârși practica juridică în calitate de jurist stagiar în cancelaria  renumitului 
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jurist Antoniu, cavaler de Ruthner. Aici va activa între 15 martie și 31octombrie 1854, arătând 
o deosebită seriozitate, o remarcabilă conștinciozitate și o remarcabilă pregătire profesională. 
Dovadă, în această privință, stă certificatul de serviciu pe care i-l eliberează dr. Ruthner pe data 
de 20 noiembrie 1854 și în care se afirmă: "Eu adeveresc prin aceasta că Alesandru Papiu, 
doctor în drept, a făcut practica juridică în cancelaria mea acvocațială […] și cu această 
ocazie  a dat dovadă de mare diligență și temeinice cunoștințe juridice." (39) 
         Capitala imperiului habsburgic nu era mediul în care Alexandru Papiu-Ilarian să se simtă 
cel mai confortabil din punct de vedere spiritual; e posibil ca întoarcerea sa acolo să fi produs 
resuscitarea vechilor animozități și urmărirea sa de către poliția secretă a statului, care devenea 
tot mai absolutist și mai autoritar. De aceea, invitația făcută de domnitorul Grigore Ghica, care 
vine la exact o lună după încheierea practicii avocațiale, pe 20 noiembrie 1854, prin intermediul 
învățatului Aug. Treboniu Laurian, care era pe atunci inspector al școlilor din Moldova, de a 
ocupa o catedră de profesor la Școala de la Trei Ierarhi va fi acceptată și va reprezenta o 
despărțire pentru un timp îndelungat, însă doar fizică, nu și spirituală, de Transilvania. 
Presimțind parcă acest lucru, fiind conștient că este la o răscruce a vieții sale, Alexandru Papiu-
Ilarian își vizitează în primăvara anului 1855  familia, pe  preotul Simion Balint și pe Avram 
Iancu, la Vidra-de-Sus, pe care deja vitregiile vieții și ale oamenilor îl învinseseră 
sufletește...(40) 
          O invitație similară îi va fi adresată și lui Simion Băr-nuțiu; cei doi tineri patrioți ardeleni 
se vor regăsi, astfel în capitala statului moldav; și nu vor fi singurii intelectuali de marcă 
transilvăneni care vor opta să continue lupta pentru unitate națională în afara arcului carpatic: 
"Deveniți indezirabili în Transilvania, foștii conducători radicali ai revoluției pașoptiste se 
adunau acum la Iași și București, unde vor contribui cu marele lor patriotism la lupta pentru 
Unirea Principatelor și consolidarea noului stat român. În această direcție, Papiu va juca un 
rol dintre cele mai proeminente."(41) 
         De acum înainte, în fața lui Alexandru Papiu-Ilarian se deschide un destin profesional  de 
excepție, rezultat al înaltei sale pregătiri profesionale și a unei puteri de muncă deosebite: va fi, 
rând pe rând, profesor la Facultatea de drept din Iași, jurisconsult al Moldovei, procuror al Curții 
de Casație, ministru de justiție în cabinetul condus de Mihail Kogălniceanu. În același timp, 
activitatea sa în cadrul Societății "Transilvania", scrierile sale cu caracter politic sau juridic ( 
Memorand-ul  adresat domnitorului Alexandru Ioan Cuza -1860; Îndependența 
constituțională a Transilvaniei  -1861; Tezaurul de Monumente Istorice - 1862-1864; 
discursul de primire la Academia Română "Viața și Operele lui Gheorghe Șincai din Șinca - 
1869) dovedesc interesul constant pentru modernizarea țării, pentru soarta conaționalilor săi 
transilvăneni, tot mai înjosiți și mai persecutați în preajma și după instituirea dualismului austro-
ungar, pentru edificarea unității naționale, în care Ardealul urma să dețină un rol esențial. Fie și 
numai pentru aceste merite, menționate aici doar schematic, generațiile care s-au succedat i-au 
adus prinosul lor de recunoștință, și aceeași datorie revine și celor de astăzi. Fără generația de 
revoluționari și  patrioți, de la 1848, între care Alexandru Papiu-Ilarian se înscrie la loc de 
cinste, nu ar fi fost posibile mai apoi Unirea Principatelor (1859)  și Independența națională 
(1877-1878), ele însele premise ale constituirii statului român unitar în anul 1918. 
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REVISTA TIMIŞOREANĂ DE CULTURĂ ,,ORIZONT’’ ÎN ANUL 1964.  
O ISTORIE. 

 
Dr. Adrian Deheleanu - Timişoara 

 
 Orizont  este noul nume al lunarului timişorean Scrisul bănăţean, atestat în ianuarie 
1964, stipendiat  de Uniunea Scriitorilor din România .1  
Primul comitet de redacţie: I. Arieşanu, N. Ciobanu, A. Dumbrăveanu (secretar responsabil), 
Al. Jebeleanu(redactor şef), A. A. Lillin. Printre colaboratorii frecvenţi: Damian Ureche, D. 
Rachici, I. Maxim, VI. Ciocov, Crişu Dascălu, L. Bureriu, G. Suru, S. Titel, L. Cerneţ, C. 
Omescu. Critica şi eseistica literară se mai bizuie pe E. Todoran, V. Iancu, L. Gavriliu, T. L. 
Birăescu, C. Apreotesei, Veturia Birou, I. Pantea, P. Murariu, S. Dima, Alexandra Indrieş, Şt. 
Munteanu, N. Ţirioi. Fenomenul literar naţional este prezentat selectiv şi uneori chiar partizan. 
În 1972, revista devine „Săptămînal politic-social şi literar-artistic" editat de Comitetul 
judeţean de cultură Timiş în colaborare cu Uniunea Scriitorilor. I. Arieşanu este redactor şef, A. 
Dumbrăveanu şi I. Bociort adjuncţii săi, Cornel Ungureanu secretar responsabil de redacţie. 
Fără a renunţa la colaboratorii vechi, Orizont îşi capătă abia începând cu anul 1964 o 
personalitate certă prin tinerii remarcabil dotaţi sub aspectul vocaţiei artistice şi bine pregătiţi 
profesional, care au asimilat interesantul şi utilul din metodele moderne de interpretare a 
obiectului literar: Livius Ciocârlie, Cornel Ungureanu, Marcel Pop- Corniş, Eugen Dorcescu, 
Adriana Simlovici, Felicia Giurgiu, Gyorgy Mandics, Julia Schiff ş.a. Excelenţi literatori 
susţinuţi de revistă sunt Gheorghe Azap, Şerban Foarţă şi Andrei Ujică. Revista a încercat să 
echilibreze fără stridenţe seriozitatea literară cu obligaţia de a fi rentabilă prin pagini şi rubrici de 
magazin spectaculos, mai ales prin ultima conducere, încredinţată lui Anghel Dumbrăveanu. 
Sarcini speciale: popularizarea literaturii românilor din Banatul iugoslav şi ilustrarea 
echilibrului româno-sârbo-germano-maghiar.2 
În primul numar al revistei redacţia adresează un Cuvânt înainte pe care îl reproducem în 
totalitate deoarece cuprinde liniile directoare ale noii reviste de literatură  apărută la Timişoara în 
anul 1964: ,, Orizont continuă revista Scrisul bănăţean, publicaţie a Uniunii Scriitorilor din 
R.P.R. În toamna lui 1962 Scrisul bănăţean şi-a aniversat 100 de numere, făcând bilanţul unor 
certe succese. De la tinerescul almanah din 1949, cu apariţii sporadice, revista timişoreană a 
parcurs un drum ascendent, îndeplinindu-şi rolul de animator şi de stimulator al creaţiei literare 
din Banat. În jurul publicaţiei s-au format poeţi, prozatori, critici literari, care îşi aduc contribuţia 
la dezvoltarea literaturii realist-socialiste din ţara noastră.’’3 
,, Revista Orizont îşi propune să promoveze o literatură adânc inspirată din viaţă, să oglindească 
fenomenul literar din toată ţara, să dezbată în paginile ei problemele centrale ale literaturii 
contemporane în spiritul hotărârilor Conferinţei pe ţară a scriitorilor. Noul titlu vrea să marcheze 
eforturile colaboratorilor revistei de a-şi lărgi orizontul preocupărilor prin ridicarea, nivelului 
calitativ al creaţiei, potrivit exigenţelor de azi ale partidului şi poporului, asigurând, în acelaşi 
timp, şi o mai largă răspândire revistei, o legătură mai strânsă cu cititorii.’’4 
,, Ducându-şi existenţa într-o regiune cu un profil economic şi cultural complex cum este 
Banatul, Orizont înţelege, în primul rând, să-şi structureze profilul în aşa fel, încât, efectiv, 
contextul variat şi bogat al literaturii naţionale să se îmbogăţească cu noi şi autentice imagini 
artistice ale vieţii contemporane din această parte a ţării, cuprinzând totodată  realităţile 
construcţiei socialiste de pe cuprinsul întregii patrii.’’5 

                                                
1 Alexandru Jebeleanu, op. cit., apud Ion Hangiu, op. cit., p. 472. 
2 Ibidem. 
3 Cuvânt înainte, în Orizont, an. I, nr. 1, ianuarie, 1964, p. 5. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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,, Obiectivele pe care ne propunem să le atingem izvorăsc din sarcinile ce revin frontului nostru 
literar, în prezentul moment când poporul nostru, sub conducerea înţeleaptă a Partidului, prin 
munca sa eroică, se pregăteşte să întâmpine cea de a douăzecea aniversare a Eliberării patriei. 
Colectivul de redacţie al revistei noastre se va strădui să obţină succese tot mai mari spre a 
contribui la formarea şi desăvârşirea conştiinţei socialiste a oamenilor muncii, la triumful celor 
mai înalte idei ale timpului nostru- ideile comunismului.’’6 
 În această ordine de idei Nicolae Ciobanu în articolul intitulat ,,Momentul actual şi exigenţele 
literaturii’’consideră că aspectul cel mai caracteristic al victoriei depline a realismului socialist 
în literatura română îl constituie pătrunderea masivă a temelor izvorâte din realitatea socialistă. 
În raport cu alte mari perioade ale istoriei literare, perioada socialistă ,consideră autorul, îşi 
evidenţiază prezenţa şi viabilitatea nu numai datorită unei platforme ideologice şi filozofice noi- 
învăţătura marxist- leninistă, ci şi prin promovarea unui univers de viaţă inedit, având o structură 
umană şi socială revoluţionară, caracteristică societăţii socialiste. Cu alte cuvinte, autorul 
subliniează faptul că realismul socialist românesc îşi înscrie numele pe cuprinsul istoriei literare 
în general prin valorile sale artistice realizate în baza unui asemenea conţinut; acele capodopere 
necunoscute pe care le anticipa critica literară cu decenii în urmă au început să devină între timp 
certitudini, existenţe concrete. Iar sentimentul cel mai puternic pe care îl simţim,consideră 
autorul, este acela potrivit căruia actualitatea socialistă a devenit, pentru fiecare scriitor, criteriul 
suprem de apreciere, mai exact de confruntare a propriilor potenţe creatoare cu exigenţele 
estetice generale ale epocii.7 
         Se înţelege, însă, că, prin aceasta, nu doreşte nimeni să afirme că orizontul tematic al 
literaturii  socialiste ar trebui cumva limitat doar la aspectele ce ţin direct de eforturile oamenilor 
pentru făurirea noii societăţi socialiste. O literatură cum este literatura socialistă tinde să 
definească, în ansamblu, profilul uman al epocii respective  străduindu-se, în acelaşi timp, să 
identifice  rădăcinile cele mai adânci şi mai intime pe care le au anii respectivi  în istorie. Prin 
urmare, dacă fiecare epocă literară îşi exprimă artistic punctul ei de vedere asupra istoriei, cu atât 
mai necesar este ca literatura comunistă să şi-l exprime pe al său, dată fiind superioritatea 
înţelegerii social-filozofice a problemei de către scriitorul contemporan. Firesc, istoria literară, în 
viitor, se va întreba, în opinia lui Nicolae Ciobanu, în ce s-a materializat, pe cuprinsul literaturii 
anilor noştri, înţelegerea aceasta superioară a epocilor istorice precedente şi cum a fost definită 
structura socială şi morală a omului contemporan, în raport cu acestea. Autorul articolului 
consideră că noţiunea de actualitate în literatură trebuie înţeleasă mult mai complex decât s-ar 
părea la prima vedere. Este necesar să fie definită, din punct de vedere estetic, în raport cu fondul 
problematic general al literaturii realismului socialist şi în raport cu baza ei ideologico-filozofică 
specifică. Ciobanu este de părere  că ar fi lipsit de temei să se spună că atributul actual anilor 
socialismului  ar fi adecvat numai pentru acele scrieri ce-şi sorb substanţa direct din  universul 
vieţii anilor trăiţi în comunism  şi că, de aceea, unor opere care vorbesc de condiţia omului din 
alte epoci(cum ar fi cea de dinainte de 1944, de exemplu) le-ar fi impropriu un atare calificativ.8 
În altă ordine de idei Eusebiu Camilar în articolul intitulat ,,Luceafărul de ziuă’’aduce în 
discuţie meleagurilor noastre din nordul ţării care  au dat culturii româneşti şi universale trei 
coloşi: Eminescu, Enescu şi Sadoveanu. Camilar este de părere că Enescu a scos la lumină din 
adâncurile vieţii noastre, tezaure incalculabile, a exprimat în melodii şi simfonii ceea ce 
Eminescu a exprimat în vers şi Sadoveanu în proza lui negrăit de dulce. Cântecele populare au 
fost odinioară exprimare unică a durerilor înăbuşite şi speranţelor în zile mai bune. Ele au rătăcit 
prin secole,cu peregrinările ciobanilor, cu bejeniile din faţa năvălirilor. Autorul articolului este 
convins că înainte de iscusiţii copişti şi înainte de scornirea tiparului, a înviat literatura 
rătăcitoare. Eusebiu Camilar crede că trebuia să nască pământul nostru rapsozi, meniţi să adune 
tezaurele împrăştiate de vânturile istoriei, să le cântărească cu migală în balanţa geniului, să le 

                                                
6 Ibidem. 
7 Nicolae Ciobanu, Momentul actual şi exigenţele literaturii, în Orizont, an. I., nr. 1, ianuarie, 1964, p. 28. 
8 Ibidem. 
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retopească în simfonii în stare să înfrunte eroziunea morilor timpului. Eminescu, Enescu şi 
Sadoveanu se numără printre aceşti rapsozi.9 
Camilar este de parere că toţi trei  şi-au plecat auzul asupra lăutarului analfabet dar genial, au 
ascultat cum geme lăuta rudimentară, şi au desluşit plânsul unui popor obidit, în adâncul 
lemnului trezit de strunele de sârmă. Autorul articolului crede că toţi trei au ascultat poemul 
oamenilor şi naturii noastre. Enescu i-a cântat, cu aceeaşi genială putere, şi pe Bach, şi pe 
Toader- scripcarul, pentru care portativul era o taină; unicul portativ cunoscut îi era inima lui. 
Adunând melodiile poporului, Enescu le-a turnat în stane monumentale, după cum Eminescu a 
ridicat cântecul, basmul şi graiul popular, la înălţimea scânteietoare a luceafărului.10 
            Revenind la Nicolae Ciobanu , la rubrica  Şantier literar, acesta îl prezintă cititorilor pe 
tânărul prozator Sorin Titel, al cărui volum de debut, Copacul,(colecţia Luceafărul) s-a bucurat 
de o primire deosebit de bună, atât în presă cât şi din partea cititorilor. Ciobanu consideră că 
acest volum a reţinut atenţia mai ales prin acuitatea sa tematică- dorinţa de a pătrunde în zonele 
etice ale omului contemporan, după cum şi prin trăsăturile stilistice specifice de natură să defi-
nească un prozator de autentică vocaţie pentru epica de sugestie.11 
Autorul articolului  este  de părere că, refractar,în genere, conflictelor mari, prozatorul cultivă 
mai degrabă un epic cotidian, fiind interesat de surprinderea faptelor de viaţă aparent banale, 
insignifiante, dar care, în fond, în urma unui examen mai atent, sunt în măsură să dezvăluie 
dimensiuni de caracter revelatoare. Nota de originalitate, în proza lui Sorin Titel, tocmai în 
aceasta rezidă. O atare înclinaţie, în acelaşi timp, determină în plan stilistic o oralitate de dezin-
voltură, de o netăgăduită intelectualitate şi pregnanţă în observaţie. Capitolele din romanul aflat 
în  lucru, scrie Nicolae Ciobanu, sunt în măsură să indice noi laturi ale prozei lui Sorin Titel.12 
Nicolae Ciobanu face  apoi o prezentare sumară a acţiunii romanului care  se petrece într-un oraş 
de provincie. Eroii sunt tineri ingineri aflaţi în primul an de producţie. Sorin Titel  îşi propune să 
urmărească evoluţia acestor „stagiari" abia intraţi în viaţă. Intransigenţi cu alţii şi cu ei însuşi, ei 
vor lupta împotriva carierismului, a conformismului, împotriva vechiului pe care îl urăsc din tot 
sufletul. Cei care povestesc sunt doi eroi ai cărţii: un adolescent, elev în ultima clasă de liceu, şi 
un tânăr inginer silvic. Este vorba, aşadar, de un roman al unui oraş de provincie, dar nu despre 
unul în care „nu se întâmplă nimic", ca altădată. Autorul articolului consideră că Sorin Titel  îşi 
propune să dezbată mai ales probleme de morală, interesându-l concepţiile acestor tineri despre 
dragoste, despre prietenie. Pentru că ei nu au sentimente ambigui; ei urăsc sau iubesc cu pasiunea 
specifică tinereţii.13 
Revista Orizont prezintă cititorilor săi în anul 1964  şi  pe  tânarul şi talentatul poet Crişu 
Dascălu, a cărui poezie e cosiderată a fi ,, un mare peisaj, în care elementele lumii devin 
însufleţite’’.Astfel este prezentată în paginile revistei poezia ,, Măturătorul’’ 
Dimitrie Stelaru: „Oameni şi flăcări” 
Rămânând tot la poezie, Cornel Ungureanu face o recenzie a volumului de poezie  Oameni şi 
flăcări de Dimitrie Stelaru. Autorul articolului scrie că avem în cazul de faţă  un volum prin care 
Dimitrie Stelaru încearcă să-şi găsească un profil propriu în poezia actuală acelui timp. 
Mărturisirea adeziunii la socialism străbate întregul volum. Descoperitor al unei lumi noi, 
dominată de mari prefaceri, Dimitrie Stelaru poetul care a fost „hamal în Gara de Nord", 
păstrează mereu, în poeziile acestui volum, imaginea trecutului. Poetul are pasiunea antitezelor. 
Blocurile noi îi amintesc de mizeria trecutului; jocurile copiilor dintr-o creşă îi aminteşte de 
copiii maltrataţi de hitlerişti. Evocarea trecutului înregistrează luptele comuniştilor. În fond, 
pasiunea antitezelor este pasiunea afirmării noului. Două poezii din prima secţiune a 

                                                
9 Eusebiu Camilar, Luceafărul de ziuă, în Orizont, an I., nr. 1, ianuarie, 1964, p. 42. 
10 Ibidem. 
11 Nicolae Ciobanu, Şantier în Orizont, an  I, nr. 1, ianuarie, 1964, p. 75. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
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volumului(Primăvara) se intitulează Tinereţe. Poetul cântă blocurile noi, constructorii, trenul 
electric-simbol al civilizaţiei socialismului- colectiviştii, minerii.14 
Ieşit dintr-o generaţie care a suferit direct de pe urma războiului, poetul militează patetic 
pentru„ramura de măslin" a păcii. Din ciclul intitulat Antirăzboinice merită o menţiune specială 
Bocet.Cornel Ungureanu consideră că leit-motivul popular, imaginea de esenţă folclorică, ritmul, 
toate creează o atmosferă tragică, străbătută de o durere surdă: „Când erai lângă mine aveam 
soare şi ploi, înfloream- / Acum rădăcinile te caută şi nu te găsesc / Nu mai aud şuvoiul măr-
găritarelor- cuvintelor / Gura ta e una cu grâul şi neghina, / Cu pământul peste care treceai 
fluierând, cântând, / Şi-l binecuvântai, şi-i iubeai...’’ Meritorie, în opinia autorului acestui articol, 
este şi Femeia şi războiul; alternarea monologului femeii cu relatarea obiectivă creează un tablou 
sugestiv al sfâşierilor umane în faţa războiului.15 
Cornel Ungureanu este de părere că mai puţin izbuteşte Dimitrie Stelaru în poeziile cu intenţie 
de pamflet(Le este sete de hărţi, Scorpionul); pamfletul cere sarcasm sau ironie caustică, 
dinamism, invenţie verbală, calităţi, care se pare că acestui poet îi lipsesc, concluzionează 
Ungureanu. Poetul este însă stăpân pe arta creării atmosferei ; reiese şi din poezia finală a 
ciclului Cântec negru, unde, prin repetarea onomatopeelor, surprinde tabloul ridicării la luptă al 
Africii.16 
„Viaţa românească" nr. 11/1963  
Traian Liviu Birăescu face o trecere în revistă şi o analiză obiectivă a numărul 11 din 1963 al 
revistei Viaţa românească, care în opinia autorului articolului  cuprinde un material interesant şi 
bogat de critică şi istorie literară, materialul de beletristică fiind dealtfel, cantitativ, prea redus- 
14 pagini din cele 224 ale revistei.17 
 Birăescu consideră că, pe linia iniţiativei, întru totul remarcabile, de a porni hotărât şi curajos la 
reconsiderarea literaturii scrise între cele două războaie mondiale, revista publică, în continuare, 
voluminosul şi comprehensivul studiu al lui N. Tertulian despre Lucian Blaga. E, desigur, încă 
hazardat de a încerca de pe acum, pe baza unor fragmente să se enunţe o judecată de apreciere 
asupra studiului. Ceea ce se remarcă de pe acum, cosideră autorul articolului, în afara erudiţiei, 
uneori uşor ostentativă, e seriozitatea şi pertinenţa analizei, deşi unele înrâuriri ale lui Bergson şi 
Nietzsche asupra gnoseologiei blagiene par mult mai superficiale decât le depistează autorul; în 
general face impresia că sublinierea, uneori prea apăsată, a influenţelor externe, în filozofia ca şi 
„cadrul spiritual" al gândirii şi ideologiei lui Blaga, este partea discutabilă a studiului. Încercarea 
lui N. Tertulian, prima de altfel, de a discuta de pe poziţii critice ştiinţifice, marxiste, opera lui 
Lucian Blaga rămâne, însă, prin ponderea judecăţilor şi prin acuitatea atitudinii critice, un model 
de reconsiderare critică a moştenirii literare din perioada dintre cele două războaie mondiale.18 
Viaţa românească  rămâne, în opinia lui Traian Liviu Birăescu una din puţinele reviste care 
publică, cu regularitate, studii mai întinse de teorie literară. În această direcţie, numărul  analizat 
de Birăescu, aduce sub iscălitura Verei Călin, o contribuţie remarcabilă, datorită studiului: 
Istoricitatea procedeelor comice, fragment dintr-o lucrare mai întinsă despre problemele 
comicului. Subliniind că preocuparea principală a studiului este urmărirea „evoluţiei procedeelor 
comico- satirice în literatura secolului nostru". Vera Călin întreprinde un vast excurs care se 
întinde de la Maiakovski la Shaw, de la Bertholt Brecht la Kafka, Marcel Ayme şi Eugen 
Ionesco. Cronica literară analizează două volume de poezii: G. Călinescu, Lauda Lucrurilor 
(Mihail Petroveanu) şi Dan Deşliu, Cercuri de copac (Eugenia Tudor). Mai „critică" în sensul 
bun al cuvântului, din puncul de vedere  a lui Birăescu , apare a doua cronică. Rezervele pe care 

                                                
14 Cornel Ungureanu, Dimitrie Stelaru: „ Oameni şi flăcări”, în Orizont, an I, nr. 1, ianuarie, 1964, p. 105- 106. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Traian Liviu Birăescu, „ Viaţa Românească”, nr. XI/  1963, în Orizont, an I, nr. 1, ianuarie, 1964, p. 107. 
18 Ibidem. 
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le formulează autoarea asupra persistentei unei maniere vetuste, a „zgurei locurilor comune" din 
poezia lui Dan Deşliu apar îndreptăţite.19 
Dacă cronica Eugeniei Tudor conţine nu puţine şi justificate rezerve critice, consideră Birăescu, 
cronica lui Mihail Petroveanu la volumul de versuri Lauda lucrurilor de George Călinescu face 
loc la unele impreciziuni de apreciere. Aceeaşi observaţie e valabilă şi în ceea ce priveşte studiul, 
mai întins, al lui Radu Popescu: Zaharia Stancu. Criticul, ca întotdeauna, vine cu observaţii 
ingenioase, subtile, (îndeosebi acelea în legătura cu influenţa folclorului în scrisul lui Zaharia 
Stancu). Dar cititorul se aşteaptă, uneori, la exprimarea unor aprecieri mai circumspecte, este de 
părere  Traian Liviu Birăescu.20 
Autorul articolului  consideră că „Miscellanea" cuprinde, printre altele, un articol mai întins, 
bogat în sugestii şi, de astă dată, în observaţii critice, „Ce aşteptăm de la „Biblioteca pentru toţi 
?. Rubrica de cărţi noi recenzează, cu oarecare întârziere, apariţii editoriale din al doilea şi al 
treilea trimestru al anului, în timp ce, dimpotrivă, Revista revistelor, mai promptă, cuprinde o 
recenzie, o scurtă privire analitică la Revista română şi la Cinema, conţinând o analiză strânsă şi 
observaţii judicioase, învederând astfel bogăţia şi varietatea materialelor de critică literară şi 
publicistică a revistei.21   
  Şantier 
 Anghel Dumbrăveanu 
         Revenind la poezie, Nicolae Ţirioi, autorul articolului, observă evoluţia poeziei lui Anghel 
Dumbrăveanu.Ţirioi scrie că după volumul de debut  Fluviile visează oceanul, Anghel 
Dumbrăveanu a fost nu odată remarcat de critica literară ca una din speranţele liricii noastre, 
poetul colaborând frecvent nu numai în coloanele revistei Scrisul bănăţean, ci şi în acele ale 
Gazetei literare, Luceafărului, Tribunei, Vieţii româneşti etc.22 
În cel de-al doilea volum, Pământul şi fructele, aflat sub tipar în anul 1964,  şi anunţat de Editura 
pentru literatură, poetul şi-a îmbogăţit mult aria tematicii şi şi-a înnoit în mare măsură vibraţia 
lirică a virtualităţilor sale creatoare. Poet euforic, Anghel Dumbrăveanu îşi prezintă expasiunile 
personalităţii lirice şi bucuria de a fi tânăr. El se simte organic legat, în natură, de forţele 
elementare şi universale ale devenirii, şi în timp, de suferinţele amare ale strămoşilor ţărani, 
trasmise ereditar ca o amintire cu amprente descifrate pretutindenea. Când depăşeşte sfera 
motivelor intim reflectate în autoadularea biologică a tinereţii, expresia metaforică a versurilor 
sale câştigă o vibraţie mai profundă de conţinut meditativ, în care descriptivului îi face loc tot 
mai mult corespondenţa tulburătoare şi muzicală a marilor trăiri etice.23 
Nicolae Ţirioi ne reaminteşte că Anghel Dumbrăveanu cultivă în versurile sale valorile 
expresive ale substanţei emotive, de aceea subordonează imaginii unitare a poemului 
originalitatea rapsodică a metaforelor, făcându-şi astfel poezia accesibilă prin toate mijloacele de 
expresie folosite. „Corolele vocale" ale metaforelor- adeseori surprinzătoare prin noutatea lor- 
sunt considerate de poet drept nişte „ acorduri vegetale", care îi înalţă, în mod senzorial, bucuria 
creaţiei către un cer desăvârşit al frumuseţii, visate şi uneori oglindite în fântână adâncă, unde 
parcă Narcis îşi aduce cu sine înaintaşii trişti, rămaşi în lună, în ape, în Calea Lactee şi în 
pământ. Fiindcă se simte oglindit în întregul univers, poetul savurează cu orgoliu imensa 
satisfacţie de a se regăsi oriunde.24 
Astfel sunt prezentate în paginile revistei Orizont câteva poezii care îl au ca autor pe Anghel 
Dumbrăveanu. 
             ,, Eminescu în perspectiva literaturii universale’’ 
Victor Iancu semnează în paginile revistei Orizont un articol dedicat poetului naţional Mihai 
Eminescu. ,,Tânăra generaţie română se află astăzi sub influenţa operei poetice a lui Eminescu"- 
                                                
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Nicolae Ţirioi, Şantier- Anghel Dumbrăveanu, în Orizont, an I, nr. 3, martie, 1964, p. 26- 27. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 



 
 

244 

scria T. Maiorescu îndată după moartea marelui poet.  Anii au trecut de atunci şi vraja pe care 
Eminescu continuă s-o exercite nu numai asupra generaţiilor tinere ale ţării, ci asupra tuturor 
cititorilor n-a slăbit deloc, dimpotrivă, ea a crescut şi s-a întărit, scrie Victor Iancu . În conştiinţa 
poporului român, Eminescu nu este astăzi numai cel mai de seamă poet al poporului, ci 
semnificaţia lui a dobândit caracterul unui adevărat mit.25 
Astăzi ar fi cu neputinţă să se pronunţe la adresa lui acuze, aşa cum şi-a îngăduit la timpul lor A. 
Grama,- canonicul de la Blaj, rămas de pomină, în ciuda erudiţiei sale, ca un detractor odios. 
Geniul lui Eminescu a intrat definitiv în Panteonul culturii naţionale, şi figura lui este privită 
asemenea unui simbol pentru o cauză mare, care este însăşi cauza poporului român, cu al cărui 
destin s-a identificat marele poet, exprimând, ca nimenea altul, geniul şi sensibilitatea lui. A nu-1 
recunoaşte pe Eminescu, precizează Victor Iancu, sau a-i diminua importanţa ar însemna astăzi 
un act de împietate, împotriva căruia protestul ar fi general. Creaţia lui poetică se bucură de o 
neîntrecută popularitate şi este admirată în mod unanim. Influenţa lui este continuă, vraja lui e 
necurmată, deşi a cunoscut forme diferite în diferitele perioade care s-au succedat în timp. Un 
proces în care admiraţia a fost constantă şi mereu crescând sentimentul iubirii ce a înconjurat 
creaţia şi memoria lui. Opera lui Eminescu, în opinia lui Victor Iancu, reprezintă confluenţa 
afectivă a tuturor curentelor valabile care au străbătut cultura şi viaţa publică românească.26 
     ,,Şantier Literar ’’ 
 Scriitoarea Alexandra  Indrieş prezintă în paginile revistei pe scriitorul Romulus Fabian. 
Autoarea articolului  este de părere că intenţia de a scrie un roman a apărut la Romulus Fabian 
la o vârstă destul de târzie, când, din bogata experienţă a unei vieţi petrecute, până în anii din 
urmă, la ţară, a ţâşnit aproape spontan, fantezia epică de amploare.27 
Romulus Fabian debutase încă de prin 1926, întâi cu câteva povestiri din viaţa satului, apoi cu 
trei plachete de poezii. Răsfoind primul dintre ele, Ţara cu bobi de aur (1933), autoarea 
articolului scrie  că a regăsit reflexul liric al atmosferei de mizerie şi tristeţe, din timpul crizei 
economice, întruchipate azi, cu mijloace artistice superioare şi cu o mult mai adâncită 
perspectivă socială, în primul volum, al romanului său, cu titlul de o autentică ironie populară  
Bani cu poala- referire la tragica farsă a împrumuturilor bancare, la pauperizarea ce a urmat 
vertiginos scurtei perioade de speranţă iluzorie în bunăstare a ţăranilor săraci şi mijlocaşi. 
Volumul al doilea Ultimul car, cuprinde perioada 1944-1953, având în centru destinul complex, 
cu momente de încrîncenare tragică, a lui Gheorghe Lala, de la întoarcerea din război.28 
Structura acestui personaj este deosebit de interesantă, consideră Alexandra Indrieş, îndeosebi 
prin felul cum trăieşte efectele crizei economice din 1929-1933 şi prin receptivitatea sa la 
cuvântul partidului comunist. O anumită naivitate în tratarea unor probleme, tendinţa de a 
explicita naţional acolo unde tabloul îşi dezvăluie pregnant semnificaţia, de a se repeta sau de a 
lungi inutil unele scene, precum şi unele urme de sentimentalism în conturarea câtorva personaje 
secundare, sunt carenţe evidenţiate de Alexandra Indrieş, împotriva cărora evident, autorul are 
încă de luptat, ridicând şi îmbogăţind conţinutul romanului, cizelându-i expresia.29 
Prin darul său de povestitor, prin naturaleţea si caracterul popular al stilului său, prin bogata 
invenţie epică, nutrită de cunoaşterea directă şi îndelungată a satului bănăţean, prin seriozitatea 
muncii sale scriitorul Romulus Fabian, consideră autoarea articolului, merită toată atenţia 
criticii de specialitate.                      
,, Poeţi tineri ’’ 
Promotoare a prozei de bună calitate dar şi a poeziei revista Orizont prezintă în   paginile sale 
din anul 1964 câţiva poeţi tineri, de perspectivă: Nicolae Dolângă, Marcel Turcu, Aurel 
Turcuş. 

                                                
25 Victor Iancu, Eminescu în perspectiva literaturi universale, în Orizont, an I, nr. 5, mai, 1964, p. 7. 
26 Ibidem. 
27 Alexandra Indrieş, Şantier- Romulus Fabian, în Orizont, an I, nr. 7, iulie, 1964, p. 53. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
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           Eugen Barbu: „ Facerea lumii ’’ 
   Traian Liviu Birăescu face o recenzie în paginile revistei la un nou roman al lui Eugen 
Barbu care continuă-şi duce mai departe- preocupările din Şoseaua Nordului. Acolo se înfăţişa 
lupta comuniştilor în perioada anilor întunecaţi ai ilegalităţii; ca întro apoteoză, romanul se 
termina prin zugrăvirea insurecţiei armate, a începutului de ev nou pe care îl aducea biruinţa 
forţelor comuniste şi izgonirea ocupantului fascist. Facerea lumii, consideră autorul recenziei, 
este un  roman ce împrumută de la mitul biblic ideea unei geneze, degajă, într-adevăr, atmosferă 
unui nou început de lume. Evenimentul de maximă importanţă cu care debutează romanul e 
naţionalizarea. Trecerea efectivă a puterii economice în mâinile muncitorilor impune o şcoală 
grea, confruntări decisive; cartea relatează astfel deprinderea cu îndeletnicirea gravă, anevoioasă, 
a conducerii, de către muncitori, a treburilor comunităţii.30 
Dar, definit astfel, romanul lui Barbu nu s-ar îndepărta prea mult de un roman obişnuit de 
„producţie" ; năzuinţele autorului sunt, evident, mai mari. E vorba, mai întâi, în carte, de 
procesul de transformare a societăţii vechi într-una nouă. E vorba astfel, în acelaş timp, de 
transformarea oamenilor. Aşa se face că, în pofida unei formule compoziţionale care pune pe 
acelaş plan trei biogiafii- a muncitorului tipograf Filipache, directorul unei tipografii 
naţionalizate, a fiicei sale Eva şi a preşedintelui de sindicat Anghel- Facerea lumii aminteşte, în 
mod stăruitor, de un Bildungsroman, un roman al formării oamenilor prin educaţie, dar, în 
aceiaşi măsură, a decăderii şi decrepitudinii altor oameni. Cartea relatează astfel, despre un 
început şi sfârşit de epocă, după cum şi despre o ridicare şi o iremediabilă decădere folosind 
alegoria biblică a aceluiaşi mit al genezei. Arta scriitorului, în progres continuu, notaţia poetică, 
întotdeauna proaspătă şi originală, atmosfera atât de personală a fiecărui fragment, învederează, 
odată mai mult, gama atât de variată a disponibilităţilor scriitoriceşti ale lui Eugen Barbu, 
consideră Traian Liviu Birăescu. Căci, în esenţă, romanul trebuie considerat şi ca o experienţă 
scriitoricească, nu numai interesantă ci, mai ales, matură. Autorul Groapei îşi măreşte, cu 
Facerea lumii, nu numai capacitatea sa scriitoricească ci şi atracţia pe care stilul său îl exercită 
asupra cititorului.  Birăescu este de părere că aria sa e, în acest roman, mai rafinată; nimic nu e 
etern, indiferent, atmosfera, peisajul, stările sufleteşti ale eroilor, sunt definite dezinvolt şi cu 
precizie.31 
 Concluzionând Traian Liviu Birăescu observă că ultimul roman al lui Barbu nu se dovedeşte, 
astfel, doar ca o prezenţă interesantă a literaturii noastre, ci ca o contribuţie serioasă şi matură, 
modernă şi definitorie pentru strădanile scriitorului de a surprinde, în veşnica ei devenire, noua 
facere a lumii. 
,, Teatrele bănăţene în secolul XX ’’  
Simion Dima, autorul articolului, aduce în dezbatere o temă mai puţin discutată în paginile 
revistelor literare româneşti: teatrele bănăţene în secolul XX. Autorul articolului  consideră că 
teatru s-a jucat în Banat cu mulţi ani în urmă; tradiţiile duc la începutul veacului al XlX-lea şi la 
acel an 1817 care, în istoria artei dramatice din ţara noastră, marchează momentul edificării la 
Oraviţa, a celui mai vechi edificiu de spectacole. Se ştie apoi că la 1848 exista la Lugoj un cerc 
teatral care cultiva sentimentul naţional, susţinând revendicările democratice ale epocii. De 
aceasta se leagă numele lui Constantin Udrea, iar în deceniul al 8-lea, al lui Oh. Aug. 
Petculescu.32 
Parcă simbolic, teatrele apărute atunci, ca un imperativ al vremii, s-au chemat teatre ale 
poporului. Sub acest nume au activat, de altfel, în primele lor stagiuni, teatrele din Timişora şi 
Arad. Încă din acele dintâi stagiuni, teatrele, deşi nu depăşeau încă o formulă de cvasi-
amatorism, începeau să înfăptuiască dezideratul râvnit de orice adevărat artist, de a aduce în loji 
pe muncitori. Şi acest element, nou prin semnificaţie socială, cerea în mod obiectiv, o nouă 
formulă de organizare a teatrului ca instituţie, a teatrului ca instituţie stabilă statornicită în oraşe 

                                                
30 Traian Liviu Birăescu, Eugen Barbu: „ Facerea lumii”, în Orizont, an I, nr. 8, august 1964, p. 93- 94. 
31 Ibidem. 
32 Simion Dima, Teatrele bănăţene în anul XX, în Orizont, an I, nr. 8, august, 1964, p. 98. 
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ce-şi afirmau noi deziderate culturale. Existaseră desigur şi până atunci teatrele naţionale, dar cu 
această fericită excepţie, teatru însemna o trupă de actori repede răsfiraţi, după una sau două 
stagiuni. În Banat, un teatru de vest ca instituţie, a rămas un lung şi mereu amânat deziderat 
artistic. În ziarele perioadei interbelice sunt destule mărturii ale acestei situaţii.33 
Între 1945-1949 trei oraşe ale regiunii- Timişoara, Arad, Reşiţa- s-au văzut înzestrate cu 
asemenea instituţii, iar în 1955 secţiile maghiară şi germană a teatrului timişorean de stat devin 
instituţii independente.34 
,, Cercetarea limbii literare şi a stilului în ultimii douăzeci de ani ’’ 
Ştefan Munteanu dedică în paginile revistei Orizont un  studiu  limbii române literare şi al 
stilului  constituit în anii de după 1944, obiectul unor preocupări din ce în ce mai largi şi mai 
fructuoase. De altfel, observă autorul studiului, interesul pentru acest sector al cercetării 
lingvistice nu este lipsit de tradiţie în ţara noastră. În cursul său de Istorie a literaturii române 
moderne (Epoca lui Conachi), ţinut la Facultatea de litere a Universităţii din Iaşi, în 1909- 1910, 
G. Ibrăileanu a consacrat un lung capitol evoluţiei limbii române literare din perioada ei veche şi 
până la începutul secolului al XlX-lea.35 
O. Densuşianu a urmărit într-un curs universitar din 1930- 1931, rămas netipărit, ca şi acela al lui 
Ibrăileanu, evoluţia estetică a limbii române, de la începuturile ei scrise până la mijlocul 
secolului al XlX-lea. Mai aproape de noi se situează valoroasa lucrare a lui Tudor Vianu, Arta 
prozatorilor români (1941) şi la trei ani după apariţia ei  Stilistica limbii române de Iorgu Iordan, 
e una dintre cărţile fundamentale pe care le posedă lingvistica românească. Originea românei 
literare şi evoluţia ei în perioada veche au fost supuse unei analize minuţioase pe baza faptelor de 
dialectologie istorică de către G. Ivănescu, în Problemele capitale ale vechii române literare, 
lucrare elaborată  şi apărută la Iaşi, în 1948. Discuţii privitoare la problemele limbii literare şi ale 
studierii ei s-au dus însă începând cu anul 1954 în numeroase publicaţii lingvistice şi literare, 
printre care autorul articolului  aminteşte : Studii şi cercetări lingvistice, Limba română, 
Contemporanul, Gazeta literară etc. Dezbaterile, în care s-au înfruntat deseori puncte de vedere 
diferite, mai ales în ce priveşte baza dialectală şi evoluţia românei literare, au impus totuşi o 
definiţie a limbii literare, acceptată de toţi lingviştii noştri, şi anume aceea că limba literară este o 
variantă normată şi îngrijită a limbii naţionale. Sferă ei depăşeşte pe aceea a limbii literaturii, 
extinzându-se şi asupra limbii scrierilor ştiinţifice, ideologice, filozofice, a textelor 
administrative etc., adică asupra tuturor formelor sub care se manifestă viaţa culturală şi relaţiile 
oficiale dintre membrii aceleiaşi colectivităţi lingvistice.36 
Distincţia dintre limba literaturii, privită ca formă a expresiei artistice şi limba literară, 
considerată ea formă de manifestare unitară, supradialectală a culturii naţionale, a dus la 
consecinţe importante, pe de o parte pentru cercetarea limbii artistice şi, pe de altă parte, pentru 
studiul istoric al constituirii şi consolidării normelor unice. Au existat şi există încă destule 
puncte controversate în privinţa problemelor pe care le pune studierea limbii noastre literare. 
Autorul articolului, Ştefan Munteanu, menţionează cel puţin unul dintre ele şi anume faptul că 
nu toţi specialiştii împărtăşesc părerea că limba literaturii ar trebui să intre în sfera de preocupări 
a lingvistului. Această opinie a fost susţinută de acad. Al. Graur în articolul Cum se studiază 
limba literară, publicat mai întâi în Limbă şi literatură, III, 1957, şi reprodus cu unele modificări 
sub titlul Limba literară, în Studii de lingvistică generală, 1960. Teza nu a găsit însă aprobarea 
altor specialişti, între care se cuvin menţionaţi I. Iordan, Al. Rosetti, Tudor Vianu şi D. Macrea.37 
Divergenţa porneşte de la modul diferit în care unii sau alţii dintre cercetători privesc factorii 
care stau la baza progresului lingvistic. Astfel, pentru acad. Al. Graur scriitorii dau întrebuinţare 

                                                
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
35 Ştefan Munteanu, Cercetarea limbii literare şi a stilului în ultimii 20 de ani, în Orizont, an I, nr. 8, august, 1964, 
p. 107- 108. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
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individuală formelor limbii, iar acestea devin un bun al lor personal, care nu poate fi împărţit cu 
nimeni, adică nu se poate prelua de către alţi scriitori şi cu atât mai puţin nu poate fi transmis şi 
comunităţii lingvistice. Observaţiei acad. Al. Graur, că lingviştii care se interesează de limba 
scriitorilor pun pe primul plan funcţia estetică a limbii în locul celei de comunicare i se răspunde 
că aspectul expresiv al limbajului (înţelegând prin aceasta varietatea lexicală, mlădierea 
gramaticală şi nunţarea stilistică) ţin de progresul calitativ al limbii, fiind determinat de 
necesităţile comunicării de a se sluji de un instrument bogat şi suplu, adică perfecţionat şi adaptat 
scopurilor pe care limba, ca vehicol al gândirii, le îndeplineşte. Or, sub acest raport, susţin autorii 
citaţi mai sus, nu poate fi minimalizat rolul direct al scriitorilor, alteori indirect, dar evident prin 
consecinţele pe care 1-a avut scrisul lor asupra îmbunătăţirii calitative a exprimării dintro 
anumită epocă.38 
           ,,Şantier” 
Traian Liviu Birăescu prezintă la rubrica Şantier a revistei, volumul de versuri pe care îl 
pregăteşte Haralambie Ţugui, descoperind un poet deosebit, substanţial de acela al 
adolescentinelor Liane crude (1935) sau al stihurilor nebuloase din Prohod pentru zi (1939). Anii 
nu puţini, care s-au scurs de la debut, o experienţă de viaţă spornică, îmbelşugată, o sensibilitate 
poetică atentă şi răspunzând plină de elan la comandamentele actualităţii, o poezie cetăţenească 
cu remarcabile accente agitatorice, iată trăsăturile definitorii ale artei poetice a lui Haralambie 
Ţugui, în accepţiunea lui Traian Liviu Birăescu.39 
Autorul articolului este de părere că poetul creează unele versuri remarcabile care relevează o 
evoluţie spre o poezie cu perspective ample, plină de făgăduieli. Caracteristice sunt, pentru 
versurile lui Ţugui, însufleţirea, aria largă a preocupărilor, aspectele multiple ale investigaţiei 
poetice, registrul variat. În culegerea pe care o pregăteşte, evoluţia poetului se poate observa de 
la cantabilitatea înmuguririi primelor iubiri, trecând prin anii zbuciumaţi ai războiului şi 
poposind entuziast în prezent.40 
Mircea Zaciu: „ Ion Agârbiceanu ” 
Cornel Ungureanu face o recenzie pe marginea unei noi cărţi dedicate lui Ion Agârbiceanu şi 
semnată de Mircea Zaciu. În 1955, Mircea Zaciu făcuse să apară în Mica bibliotecă critică 
studiul Ion Agârbiceanu. Perseverând în exegeza operei lui Agârbiceanu, Mircea Zaciu a dat 
rând pe rând studii care au fost înglobate în cartea nou apărută. Cunoscător al literaturii ardelene, 
cercetătorul ne dă un studiu cu totul necesar. La aniversarea a 80 de ani de viaţă a scriitorului, 
acad. Perpessicius observa, într-un studiu publicat în numărul omagial al revistei Steaua, lipsa 
unei monografii„ la care Ion Agârbiceanu, cu ,,îndelunga, vasta şi valoroasa d-sale creaţie 
literară are toată îndreptăţirea". Cartea lui Mircea Zaciu, scrie Cornel Ungureanu, se înscrie în 
linia studiilor de valorificare critică a operei unor personalităţi complexe şi contradictorii, 
manifestate de-a lungul mai multor decenii încearcând să umple un gol resimţit în istoriografia 
literară.41 
Lucrarea este sintetică. Ea poate fi numită mai degrabă „studiu", decât monografie. Pe parcursul 
a 141 de pagini, Mircea Zaciu analizează opiniile critice ale contemporanilor, dezbate 
problemele literaturii ardelene în mijlocul căreia apare scriitorul, urmăreşte dezvoltarea 
creatorului, împletind momentele biografice cu analiza sumară dar pertinentă a operelor. 
Polemic, capitolul de „critică a criticii" jalonează erorile sau meritele unor exegeţi mai vechi, 
schiţând locul lui Agârbiceanu în literatura noastră. Exagerând viziunea creştină-observă autorul- 
accentele eticiste, alunecările naţionaliste din unele pagini, atât critica formalistă cât şi cea 
fascizantă, naţionalistă, au trecut sub tăcere ponderea deţinută în aceeaşi creaţie de atitudinea 
socială critică, antifeudală şi antiburgheză, viziunea populară, împletirea de credinţă şi 
scepticism, denunţarea superstiţiilor şi a promovării lor prin biserică, timbrul constant umanist.42 
                                                
38 Ibidem. 
39 Traian Liviu Birăescu, Şantier, în Orizont, an I, nr. 11, noiembrie, 19661, p. 17. 
40 Ibidem. 
41 Cornel Ungureanu, Mircea Zaciu: „ Ion Agârbiceanu”, în Orizont, an I, nr. 11, noiembrie, 1964, p. 69. 
42 Ibidem. 
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Desigur, acesta e adevăratul punct de plecare în analiza lui Agârbiceanu. În general justă, analiza 
opiniilor critice anterioare bagatelizează unele studii nu lipsite de merite. Iată un exemplu. Un 
articol al lui Ov. Drâmba, Preliminării la o critică a lui Agârbiceanu, are o tentă formalistă. Dar 
sunt o serie de date acolo privind structura de povestitor a lui Agârbiceanu, de „scriitor al 
sufletelor simple" care rămân valabile. Pe urmă, surprinde felul cum uneori îşi extrage Mircea 
Zaciu din studiul amintit al lui Ovidiu Drâmba, care procedează la încadrarea lui Agârbiceanu în 
tipurile Müller-Freienfels, C. G. Jung şi I. Rusu, după ce observă: „Dacă tipologia artistică nu şi-
ar avea partea sa de specie, scriitorul ar putea fi încadrat ceea ce nu-i tocmai acelaşi lucru.43 
Remarcabilă i se pare lui Cornel Ungureanu  în monografia lui Zaciu „lămurirea contextului 
social şi cultural", în care se dezvoltă Agârbiceanu. Preluând idei mai vechi de la regretatul Ion 
Breazu, istoricul literar arată că Transilvania îşi creează un climat cultural specific, fără 
înţelegerea căruia nu poate fi înţeleasă evoluţia unor proeminente figuri ale literaturii noastre 
formate aici. Cu pătrundere, exegetul defineşte locul pe care Agârbiceanu îl ocupă alături de 
Rebreanu, Slavici, Pavel Dan.44 
Crişu Dascălu 
Nicolae Ciobanu scrie un foarte interesant articol despre, pe atunci (1964), tânărul poet Crişu 
Dascălu. Autorul articolului remarcă că printre tinerii poeţi care au apărut în revista Orizont şi 
pe acela a lui Crişu Dascălu. Din poemele tipărite de tânărul cercetător ştiinţific de la Baza 
Timişoara a Academiei R.P.R., se poate desprinde tendinţa certă de constituire a unui făgaş din 
ce în ce mai personal, consideră autorul articolului. În general, câteva atribute atrag atenţia de la 
bun început. Crişu Dascălu e un reflexiv prin structură, fiind, de aceea, cu totul străin în faţa 
tentaţiilor venite din partea lirismului descriptivo-anecdotic. Mai mult decât atât; se pare că 
însăşi ideea de „poezie-cântec" nu-şi găseşte ecou în sensibilitatea şi în concepţia lui, atât de 
surprinzător, scrie Ciobanu, prin felul de a înţelege rosturile poeziei.45 
Gravitatea şi sobrietatea, adesea cultivate la modul detaşat, par a fi elementele ce-l preocupă pe 
Crişu Dascălu, în sforţarea sa continuă de a realiza o poezie prin definiţie problematică, la a 
cărei compunere, se pune accent pe primatul raţiunii, pe concept. Alegorist prin vocaţie, tânărul 
poet este vădit înrâurit, pe deoparte, de tehnica reflectării realului pe calea mediată a simbolului 
atotcuprinzător, aşa cum o întâlnim la simbolişti, iar pe de alta, de modalitatea poeziei 
conceptual-aforistice a lui Lucian Blaga şi, mai recent, a lui A. E. Baconsky şi Nina Cassian. 
Tulburat de miracolul cunoaşterii de sine şi a ceea ce-l înconjoară, Crişu Dascălu, adesea, 
identifică zonele propice, în această direcţie, în mişcarea continuă a materiei, privită în 
momentele ei de schimbare impetuoasă, de ieşire a acesteia, pe plan vegetal, în lume. Aşa se 
întâmplă, de pildă, şi în unele din poemele sale : Ultimul cântec al zăpezii, Fată de-amurguri 
târzii, Grădină de toamnă.46 
Ostentativ livresc câteodată, Crişu Dascălu, se încumetă chiar la „reconsiderări" de motive având 
o circulaţie universală în literatură..47 
Nicolae Ciobanu este de părere că poetul este adept al uneia din căile dezvoltării liricii 
contemporane nu dintre cele mai uşoare. Crişu Dascălu, prin însuşi acest fapt, se recomandă 
cititorilor ca un tânăr pentru care drumul poeziei nu apare nicidecum neted şi dulce-îmbătător.  
Sumarul48 revistei „ORIZONT" pe anul 1964 :   
                                VERSURI  
                          a) originale 
 
Andriţoiu, Al.: Frumosul cotidian, nr. 1, p. 27; Luptă şi frumuseţe, nr. 8,p. 47. 
Baconsky, A. E.: ***, Madrigal, Natură moartă. Joc de moarte, nr. 6, p. 17. 
                                                
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
45  Nicolae Ciobanu, Crişu Dascălu, în Orizont, an I, nr. 12, decembrie, 1964, p. 66- 69. 
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
48 Florin Moldovan, Sumarul revistei Orizont, în Orizont, an. I, nr. 12, decembrie, 1964,  p. 88- 95. 
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Cassian, Nina: Poeţii tineri, nr. 1, p. 20; Autoportret, Ca Guliver, Pasărea Kivi, nr. 6, p. 14. 
Cazacu, Alina: Pe o amforă, nr. 9, p. 40. 
Cocora, Ion: Patria, Taina şoptită, nr. 12, p. 63. 
Dascălu, Crişu: Măturătorul, nr. 1, p. 82; Pe pod şi pe malul acesta, Miez de clipă, nr. 7, p. 5; 
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p. 09. 
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Dumbrăveanu. Anghel: Triumful lui Prometeu, poem, nr. 1, p. 50; Cântec pe nai, Vârstă, Flori 
de gheaţă, Prin anii târzii, Invidia, Nocturnă, nr. 3, p. 26 ; Poemul sunetelor, Impresie de 
primăvară, nr. 6, p. 43; Atelier, Dimineaţa, nr. 8, p. 68; Existenţă, Desen pe nisip, Plecăm din 
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Micu, Mircea: Inscripţie pe un pahar, nr. 4, p. 47. 
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Creţu, Vasile: După cocoşi de munte, povestire, nr. 3, p. 30: Dimineaţa dintâi, schiţă, nr. 11; p. 
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cuvinte, nr. 9, p. 76: Rapsodie în august, nr. II. p. 77; Câteva cuvinte, nr. 12, p. 104. 
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Şora,  G.: George Enescu la Oraviţa,  nr. 11. p. 79. 
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* 
 
  Orizont is the new name of the monthly Timişoara ’’Banat Writing’’, certificated in 
January 1964, funded by the Writers' Union of Romania. From the headings it contains 
(Guidelines, Literary Profiles, Chronicle of translations, Art, Studies, Foreign books and 
magazines, Comments, Language chronicles, Chronicles of theatrical performances, Lyrical 
scenery, World literature, Literary chronicle, Literary history - documents, Literary début, 
Books - Magazines, External horizon, Critical miniatures etc.) emerged a certain kind of 
encyclopedic magazine, proving longevity and continuity, being a landmark in the landscape of 
Romanian literary press. Year 1964 represents a turning point for the Romanian cultural and 
literary life, being considered the beginning of a new period, that of “relative liberalization”. 
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POEZIA  PRIMĂVERII, POEZIA IUBIRII 
 

Profesor Ligia-Dalila Ghinea – Sfântu Gheorghe 
 

Motto:  “Îţi mai aduci aminte ziua când ai luat soarele şi mi l-ai pus în suflet?” 
                                                                                                  
                                                                                                          ( LUCIAN BLAGA) 

                        
Ca în orice  demers de acest fel, trebuie să menţionăm că am avut în vedere trei 

importante premise, reprezentate atât de opiniile unor filosofi şi oameni de cultură, împătimiţi ai 
discursului,  cât şi de acelea ale noastre, ale cititorilor. 

Mai întâi, avem ca punct de plecare, înţeleapta aserţiune a lui Marcus Tullius Cicero, ce 
face trimitere la rolul lecturii în viaţa omului şi la funcţia complexă a literaturii: “Literatura 
hrăneşte tinereţea, înfrumuseţează împrejurările fericite, ne încântă acasă, înnoptează cu noi, ne 
însoţeşte oriunde şi călătoreşte cu noi.” şi trebuie să admitem că subscriu, aici, toţi iubitorii de 
metaforă. 

Cea de-a doua premisă este că, pentru mulţi dintre noi, poezia are rolul de a ne astâmpăra 
setea de eufonie, căci - de ce nu ? - am putea spune: Dacă viaţa ar fi fost de ajuns, poezia n-ar fi 
existat. 

Iar ultima premisă se referă la viziunea unor scriitori contemporani  asupra iubirii, căci 
dacă pentru unii poezia înseamnă iubire, fericire şi frumos, pentru alţii, iubirea înseamnă frumos, 
bucurie şi poezie. 

Şi atunci, având în vedere aceste aserţiuni referitoare la însemnătatea literaturii, a poeziei, 
a iubirii, atât pentru înaintaşii noştri, cât şi pentru noi, vă propunem o plimbare pe aleile cu 
stihuri ale poetului CORNEL VLAD, ca să descoperim ce ofrandă ne aduce cu generozitate şi 
curaj. 

Nu avem de gând să facem o poietică, aici, neparticipând la miraculosul laborator de 
creaţie al autorului şi neavând la dispoziţie întreaga sa operă, şi nici o poetică, în sensul în care 
sunt definite ele - poietica şi poetica - de către Ingarden sau de Aristotel. 

Dar nu se poate să nu remarcăm, încă de la prima întâlnire cu volumele lui Cornel Vlad, 
“Deşteptarea primăverii”,“Primăvara are ochii verzi” şi “Ioana, inima iubirii” acel dinamism 
exacerbat, deopotrivă cu o fiinţă poetică fericită, ce debordând de energie revitalizantă, face 
declaraţii de iubire cu dezinvoltură, impresii sugerate de sinesteziile prezente în  aceste  tonice 
texte lirice,  din opurile supuse atenţiei  noastre: ” Îmi înfloreşte sufletul de tine,/ se duce iarna 
care m-a-ngheţat/ şi fericit că, iată, a plecat, / am bucurii suave şi depline.// Îşi sună ghioceii 
de argint, / chemarea de o nouă poezie, /iar sufletul-grădină îmi învie / în florile pe care le-ai 
găsit…//Îţi dăruiesc, iubire, mii de flori,/ ca să te bucuri fiindcă îndrăznesc,/ în fiecare zori, să 
înfloresc…/ De fericire, tu, să te-nfiori!//” (Înfloresc) sau  “Nu am, iubito,-n mine nicio parte-
n care tu să nu aprinzi văpăi”.”Te voi iubi mereu,/ şi-n noapte voi căuta iubirea ta/să-mi dea 
lumină de departe/Să-mi încălzească inima.”(Tot te iubesc!)  

Trăind într-o epocă în care eclectismul şi intertextualitatea sunt constantele literaturii, şi 
spunem aceasta fără o lectură hermeneutică, este absolut firesc să înglobăm şi să ne influenţeze, 
în creaţie, ceea ce am acumulat, prin educaţie, de-a lungul timpului. Poate de aceea am 
descoperit cu aceeaşi bucurie, ca şi cercetătorul unui palimpsest, o poezie a zborului, a vârstei de 
aur la care energia şi vitalitatea par să eclipseze - interesant, nu? - melancolia îndrăgostitului 
eminescian, căci aceasta este ipostaza şi perspectiva eului liric din aceste versuri: un îndrăgostit 
“năvalnic”, inspirat de întâlnirea cu erosul, cu femeia, cu frumuseţea, cu trupul de ispită, care 
învaţă zborul, aspirând permanent, spre ideal, imortalizând fiorul, clipa revelaţiei şi salvând, 
astfel, iubirea/iubita de efemer: ”În fiecare zi îţi mulţumesc, / îmi dai clipă de clipă acel dor / 
am aripile frânte, însă zbor…/Tu eşti izvorul meu de poezie / din care beau mereu, mai 
însetat.../Tu eşti izvorul de lumină pură, / din ochi şi suflet o culeg cu drag.../Căci eşti izvorul 
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pentru curcubeu,/ Tu eşti izvorul meu de nemuriri, / pe care le primesc în sărutări...”( Sunt 
pasăre, zbor).”Inima îmi e grădină/ Primăvară eşti în ea/Şi bobocii de lumină/ Se deschid 
spre a cânta!// Sufletul îmi este cer/pentru visele-ţi în zbor/Ca să simt acel mister…/care-mi dă 
acel fior/Gândul poartă chipul tău/Când zâmbeşti noii iubiri…”(Te rog…atât) 

Şi simţim, când citim versuri ca acestea, că scriitorul GIL VICENTE avea perfectă 
dreptate spunând: “Zborul iubirii te poartă departe.”, fiindcă iată ce ni se confesează tânărul  
autor, Cornel Vlad, descriind puterea uluitoare a iubirii: ”Puterea iubirii…ea mă cheamă,/ Ea 
îmi dă aripi ca să zbor,/ Şi inimii acel fior…/ Credinţă îmi dă, fără de teamă!”(Puterea 
iubirii). 

Făcând o analogie între lirica lui Lucian Blaga, (în care iubita era atât de frumoasă, încât 
întregul univers părea că se reflectă în ochii ei, ce deveneau izvo 
rul nopţii) şi poezia scriitorului braşovean, Cornel Vlad, observăm că, şi pentru Domnia Sa, 
privirea iubitei păstrează un mister aparte: ”Dar tot  misterul e din ochii tăi…/un univers de 
verde primăvară/ Şi mă opresc din vis, să îţi scriu iară,./ să ştii, iubire, cât mă înfiori...” (La 
începutul dragostei sunt ochii tăi ) 

Şi dacă ne întrebăm  cine îi inspiră aceste gânduri, emoţii, trăiri, răspunsul îl aflăm, 
parţial, din poezia care începe astfel:“Tu eşti izvorul  meu de poezie/ De tine eu sunt veşnic 
însetat/ Nepotolită-mi este setea, vie/ Sunt fericit cu tot ce tu mi-ai dat./şi se încheie cu…” Îmi 
eşti izvorul meu de nemurire,/ Dă-mi poeziei iarăşi sărutări/ De bucurie şi de fericire/ Eu să 
mă pierd adânc în ochii tăi.” (Tu eşti izvorul poeziei).Este vorba, aţi ghicit, de o iubită “cu 
sufletul de zâmbet/ de flori/ de zori”, o iubită “numai cântec” (Daruri) 

Avem în faţa noastră un univers poetic, realmente, complex în care se realizează osmoza 
om - natură, eul liric şi natura devenind o singură fiinţă, contopindu-se, iar lectorul rezonează, 
fiind impresionat de ritmurile tumultuoase ale primăverii, de tonurile ei vii, de mişcare, de eros 
şi, la fel ca în lirica blagiană şi în poezia modernă expresionistă, observăm că iubirea, ludicul, 
lumina, verdele, parfumul devin laitmotive ale volumelor: ”E primăvară, dragostea-nfloreşte,/ 
din muguri de dorinţă şi sărut, / E primăvară, toate au prins viaţă, /parfumul dragostei este 
intens,” sau “Parfum respir,/ Parfumul tău, /Parfum zefir, /El mi-este mir.” şi: ”Mi-ai pătruns 
adânc în suflet/ şi lumină tu ai pus /şi am devenit un cântec./ Numai ţie, al tău supus.” 
(Trăiesc în lumina ochilor tăi). 

Dacă unele poeme pot fi socotite cântece de dor, de mistuire, elogiu sau imnuri  închinate 
iubirii, panaceu, şi iubitei- ”Ars de doruri şi dorinţă,/ cu o caldă mângâiere/ să îmi dai dulce 
fiinţă,/ dar de magică putere…// trup şi suflet pentru tine,/ flacăra din piept să-ţi fiu,/ ars de 
dor, să-mi fie bine,/ că iubirea ta o ştiu!// Şi o simt cum mă tot arde/ şi de ea sunt tot 
cuprins…/ topesc stele într-o carte,/ să rămân pe veci aprins… (Dorinţă aprinsă)” - aşa cum 
pe vremuri trubadurii cântau muzelor, altele par crochiuri ce reţin sărutul, privirea, paşii sau 
gingăşia iubitei, o minune cu ochii de smarald, care l-a fascinat pe poet: “O muză, primăvara,-
mi calcă/Pământul sufletului sterp/Şi paşii ei ajung să ardă/Ca un sărut pe care îl 
aştept.”şi“Las sufletul să zboare prin livezi /Şi poezia ochilor cei verzi / Îmi este dorul cel mai 
aşteptat.” (Sărutări) 

Frumuseţea iubitei este, aşadar, cea care îl inspiră pe creator, şi este interesant că   natura 
împrumută însuşirile fiinţei iubite, iar iubita are atributele sacre ale Naturii zeiţă: “Frumoasă ca 
o dimineaţă/ în mine doruri noi aprinzi,/iar sufletului îi dai viaţă/în ochii tăi când mă 
cuprinzi./ Frumoasă eşti, te cred un înger/ sau poate zâna din poveşti,/ iar ochii tăi plini de 
mister,/ îmi spun că viaţă tu îmi eşti.”(Frumuseţea iubitei) sau “Da tu eşti precum o 
minune:/un câmp de flori primăvara,/Grâul în lan, legănând vara/… Sau toamnă, 
pictând…fără nume…/ Da, sufletul ţi-e cerul cu stele...” (Eşti atât de frumoasă) 

Şi dacă titlul volumului “Primăvara are ochii verzi” are o dublă referenţialitate, prin cheia 
de lectură pe care ne-o propune scriitorul - primăvara ca simbol al iubitei cu ochi verzi - putem 
spune că multe dintre versuri sunt discursuri reflexive, şi nu doar simple panseuri, ce ne 
descoperă nouă, cititorilor, un autor care e dispus să cânte, să iubească şi să alerge spre fiinţa 
care pare să nu respingă  crâmpeiele de gingăşie şi darurile mistuirii celui care cântă: “Cuvintele 
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îşi caută trupul,/ pe buzele tale aprinse,/ când dai împlinire la vise, / poezie îţi este sărutul.” 
(Geneza poeziei) şi “Pe mine nu mă preocupă poezia, / eu nu am gânduri ce să scriu sau cum, 
/ eu numai îi trăiesc senin magia, / când mă-ntâlnesc cu dragostea, pe drum.” (Vreau ochii 
tăi) 

Cam aceasta este particularitatea acestor volume ale poetului Cornel Vlad, care le şi 
conferă originalitate şi substanţialitate: eul liric îşi găseşte, ca în miturile greceşti, perechea, 
(inima mea este bine/în a ta o simt bătând), prin care pare să reitereze androginul şi, de aceea, 
cântă ca într-o “cântare a cântărilor”, (“Arde inima nebună,/ de-al tău dor, tot mai 
intens,/lăsând sufletului urmă,/gingaşii boboci de vers.//” (Arde inima!) miracolul iubirii, pe 
alocuri, mai mult decât platonică: “Mă înfierbânţi cu sărutul/ şi noi nelinişti îmi dai/ şi-mi 
înfloreşti cuvântul/ ca primăvara în mai.” (Chemări fierbinţi). 

Şi mistuit de dorul iubitei, fiinţa poetică  se destăinuie cu francheţe”Focul dorului mă 
arde,/ rug îmi este inima” (La capătul dorului) sau “Însetat de dor, spre ziuă/poarta cerului 
deschid/bucuros, lumină nouă/iar în ochii tăi s-aprind” (Însetat de dor).”Iubesc un înger 
care râde/ făcând să înflorească zorii”(Iubesc un înger) 

Este vorba, desigur,  de acea iubire pe care grecii o denumeau EROS, care se distinge de 
iubirea reprezentată, de pildă, prin alte cuvinte greceşti: PHILIA,         AGAPE şi STORGHI, 
care se referă la iubirea de părinţi, de aproapele tău, de semeni şi conjugală. 

Şi dacă ne-am întrebat, adesea, ce e dorul, găsim un posibil răspuns în poezia intitulată, 
simplu, Ce e dorul?: E iubire-/ izvor devenit ocean, / ducând lin spre nemurire,/sufletul cu tot 
ce am.//Ce e dorul?/E adâncul/ sufletului încercat,/ căutându-te cu gândul,/ în boboci de 
liliac.//Ce e dorul?/ E înaltul/ viselor ce se-mplinesc,/ sentiment născut din caldul, / 
permanentul:te iubesc!// Ce e dorul? / E iubirea, / căutându-te mereu,/mărginind 
nemărginirea/cu brâuri de curcubeu!” 

Aşadar iubirea şi natura sunt constante şi în volumele care includ, în substanţa metaforică 
a titlurilor, primăvara şi iubita, şi în volumul dedicat Ioanei, în care timpul pare să devină, alături 
de celelalte, un motiv central: ”Zilele încep cu tine şi se termină frumos…/Timpul caierul şi-a 
tors/ şi atunci când noaptea vine/ visul nostru are rost…/Ne învăluie misterul/ ce-l purtăm în 
lungi priviri/ dîndu-i magicei iubiri/ţărmuri de popas pe cerul / ce coboară-n 
amintiri.”(Dimineţi de iubire) .Muzicalitatea versurilor de mai sus ne face să le considerăm 
aproape desăvârşite, iar dacă nu v-am convins, iată un exemplu integral, care pare inspirat de 
legenda lui Pygmalion: “De nu ai fi, te-aş plămădi din stele,/din vise de copil şi flori de gând/ţi-
aş da parfumul poeziei mele/ şi suflet eu ţi-aş da, cu un sărut/De nu ai fi , eu te-aş crea 
aievea/din spuma mării, la un ţărm de dor/şi inimă ţi-aş da un miez de stea/să ardă permanent 
al nostru dor./De nu ai fi, aş cere nemuririi/să te-ntrupeze pentru mine iară/să-ţi simt magia 
dulce a iubirii/în suflet aducându-mi primăvară ”(De nu ai fi...) 

Şi ca o ultimă particularitate a creaţiilor lirice ale poetului Cornel Vlad, am dori să mai 
atragem atenţia asupra  mottourilor, care însoţesc fiecare titlu din volumul “Ioana, inima iubirii”, 
ce se constituie în adevărate dialoguri imaginare, menite să ne poarte prin timp şi spaţiu, ca să   
reflectăm asupra valoroaselor  maxime ale  erudiţilor Victor Hugo, Mircea Eliade, Antoine de 
Saint Exupery, Platon, Dostoievski, Freud, Eminescu sau Lucian Blaga. 

Fiindcă discursul nostru nu se doreşte şi nici nu e permis să devină exhaustiv, ar fi 
momentul să încheiem aici şi să vă lăsăm să descoperiţi, singuri, frumuseţea iubirii şi a iubitei 
care l-a fascinat pe poet şi vă propunem următorul text, care se distinge prin amprenta unică a 
celui care spune, cu ingenuitate, arzând de dorul primului sărut:“ Te iubesc, chiar dacă taci,/ 
chiar dacă nu ştiu ce faci;/ şi mi-e dor de ochii dragi,/ de buze cu gust de fragi/ şi de tot al tău 
parfum/ care-n poezii îl pun.../ ca să vadă ochii-ţi flori,/ ai iubirii mei fiori,/ zi de zi, să mă 
primeşti/ şi, citind..., să îndrăzneşti!” (Sinceritate...) 
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Departe sunt de tine... 
 
                                    de Cornel Vlad 
 
Departe sunt de tine şi mi-e frig 
şi dor, să-mi dai lumină şi căldură, 
să simt sărutul tău ca o arsură, 
iubirea-ntreagă, iar, să o ating... 
 
Departe sunt de tine..., Muza mea,... 
dar Primăvară, ţie îţi dau flori, 
mereu să simţi cum proaspete şi moi, 
fierbinţi, te-ating petale noi, de stea. 
 
Departe sunt de tine... Ochii tăi, 
îi simt şi astăzi, dorul lor mă arde... 
nu am, Iubito,-n suflet nicio parte, 
în care tu să nu aprinzi văpăi! 
 
Departe sunt de tine şi mi-e greu, 
dar, Primăvară, azi îţi simt parfumul, 
iar visele spre tine cunosc drumul, 
să pot să-ţi dau bobocii mei mereu! 
 
Departe sunt de tine şi mi-e dor, 
de ochii-ţi limpezi, mari, din care zorii 
vin peste suflet, ca să simt fiorii... 
iubirii, să pot gingaş să te-ador! 
 
Departe sunt de tine, draga mea, 
dar te găsesc pe-a viselor cărare... 
şi pot să-ţi dau a sufletului floare, 
s-o ocroteşti de vânt, cu inima! 
 
Departe sunt de tine şi-n cuvânt, 
ajung, cu sufletul, iar sub lumina ta, 
să simţi cum tare-mi bate inima, 
ca să-ţi trimită, peste iarnă, gând... 
 
Departe sunt de tine, dar nu uit, 
Ca să te port în suflet, drept icoană, 
Să simţi fiinţa-mi cum te cheamă, 
Arzând de dorul primului sărut!  
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DESTINUL LITERATURII ROMÂNE ÎN PERIOADA DICTATURILOR 
 

Prof.dr. Viorica-Macrina Lazăr - Topliţa 
 
Sfârșitul celui de-al doilea război mondial a lăsat omenirea pradă unui veac extrem de 

frământat, în care cele mai contradictorii forțe se desfășurau fără a ține cont de repercursiunile pe 
care acesta le va avea asupra oamenilor. Ideologia marxist-leninistă a pătruns dinspre Est ca o 
„furtună”, cu utopismul ei absurd, care făcea peste tot în lume imense valuri imense, dezbinând 
păturile sociale. Abătându-se și asupra României, aceasta a profitat de climatul răvășit al 
deceniului cincizeci și a preluat cârma țării, înnecând toate sferele activității umane. 
Modernitatea în mod paradoxal deține simptomele bolii care a dus la aceste manifestări nefaste 
precum și antidotul necesar acesteia.  

 În anul 1940 România a fost supusă unor nedrepte reîmpărțiri teritoriale. Spiritul naţiunii 
era în fierbere. România a trebuit să se despartă, în 26-28 iunie 1940, prin ultimaturile sovietice, 
atât de Basarabia şi de Nordul Bucovinei, cât și de Cadrilater, la 7 sept 1940, în cadrul 
tratativelor cu Bulgaria. Mai dramatic, prin Dictatul de la Viena din 30 august 1940, ţara pierdea 
Ardealul de Nord. Astfel, sub una din dictaturile vremii, o dictatură al cărei specific era violenţa, 
pierdeam o treime din ţară. 

 În 22 iunie 1941 începe pentru România cel de al doilea război mondial. Țara noastră 
intrase şi ea în război cu scopul eliberării Basarabiei şi Bucovinei de Nord. Metehnele unui 
asemenea război, pe fondul unei grave destabilizări mondiale şi al naşterii celor mai atroce 
dictaturi, nu pot fi lăsate deoparte. Acest război mondial începuse deja de 2 ani. Țara noastră a 
participat la luptă alături de germani (aliați cu Italia, Japonia, Finlanda etc) fiind deci inamic al 
rușilor, englezilor, francezilor și, chiar și al americanilor. Ne putem aminti că, pierzând alături de 
Germania, soarta României a rămas în mâinile marilor puteri. Între timp, în țară, ca ecou al stării 
de război, lucrurile erau foarte neclare și foarte nesigure. Astfel, ca urmarea a sovietizării Rusiei 
din 1918, România era expusă unei influențe a partidului comunist ce fusese format în 1921, 
aflat apoi în ilegalitate, ulterior, datorită situației politice a anului 1924. În Europa Occidentală o 
altă amenințare se crease atât pentru puterile mari ale lumii, cât și pentru țări mici ca România. 
Este vorba de Partidul Nazist condus de Hitler. Existau două focare de violență ale căror 
inițiatori știm că nu au pregetat să își folosească nefasta influență și nevoia ambițioasă de a 
domina lumea. Mai întâi de toate să ne amintim că, după Regele Mihai (care condusese cu 
ajutorul Consiliului de Regență) a fost încoronat tatăl acestuia, Regele Carol a II-lea. Istoricii ne 
spun că în  1938 acesta a instaurat Dictatura Regală. La alegerile libere din 1937 participaseră 
cele câteva mari partide din țara noastră PNL (în frunte cu Gheorghe Brătianu), PNȚ (în frunte 
cu Iuliu Maniu) Liga Apărării Național Creștine (cu orientare de extremă dreaptă), Partidul 
Legionar (în frunte cu Corneliu Zelea Codreanu). Starea societății era puternic influențată pe de-
o parte de mediul politic german și de sovietici, pe de alta. În 1938, înfrânt de Mișcarea 
Legionară, regele Carol al II -lea a impus Dictatura Regală, desfiițând Parlamentul, cerând 
demisia lui Octavian Goga și anulând Constituția. Acesta a impus un regim de stat polițienesc, în 
fruntea căruia îl așază, deși cu răspunderi limitate, pe Armand Călinescu. Regele a mers mai 
departe, acționând cu scopul de exterminare a legionarilor care îl aveau în frunte pe Corneliu 
Zelea Codreanu, în noaptea Sfântului Andrei din 29/30 noiembrie. Dictatura Regală nu a durat, 
căci nemulțumirile provocate de pierderea suferită de țara noastră în 1940 au dus la îndepărtarea 
lui Carol al II-lea. Horia Sima însuși i-a cerut abdicarea „învinovățindu-l de politica greșită ce a 
dus la ciopârțirea țării.”1 

A urmat imediat dictatura legionară. Foarte puternici și deja cunoscuți ca extremiști 
naționali, nu aveau cum să rămână în fruntea țării prea mult timp. Legionarii au instaurat și ei o 
anumită dictatură din septembrie 1940 până în 18-21 ianuarie 1941, având ca lider pe Horia 
Sima. În 18-21 ianuarie are loc „puciul legionar”. Mareșalul Antonescu a executat în cel mai 
                                                
1 Istoria mișcării legionare, Editura Roza Vânturilor, București 1983, p. 34. 
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scurt timp toți capii legionari. Bucureștiul și cele mai mari orașe au fost locurile de desfășurare a 
acelei acțiuni, verzii au fost ținta atacurilor însă și în presă. S-au înregistrat sute de morți și răniți, 
militari și civili. Antonescu a interzis ulterior orice activitate politică, conducând țara cu ajutorul 
armatei. După ce a înăbușit Garda de Fier, generalul a devenit liderul unei dictaturi. Intrarea în 
război alături de Germania nu a fost aprobată de regele Mihai. Reîncepuse, sau mai bine zis 
continua, din 1941, dictatura. De data aceasta prin puterea lui Antonescu, impusă cu forța prin 
armată. Trei dictaturi și trei cenzuri au amenințat libertatea cugetului și cuvântului oamenilor, 
prin directivele pe care le dădea conducătorul țării. Nemulțumirile lor erau resimțite dramatic și 
de către intelectuali.  

Au existat momente dificile care erau provocate de politica nedemocrată a „odiosului” 
Rege Carol al II-lea, de către Mareșalul Antonescu, dar mai ales de reprezentanții comunismului 
de inspirație sovietică, apogeul  atingându-se când, începând cu 23 august 1944, se instaura 
dictatura proletară și mai apoi totalitarismul.  

Perioada care a urmat apoi, dintre 1944 si 1947, a fost perioada de comunizare a României, 
eveniment ce a avut loc cu ajutorul Armatei Roșii a Uniunii Sovietice. Aceasta a fost o dictatură 
apărută din afara graniţelor noastre şi independentă de voinţa țării noastre, una mai feroce decât 
oricare alta. În această perioadă Regele Mihai a încercat să se opună acestor schimbări, însă fără 
succes.  

Forțele politice care se bucuraseră de o manifestare liberă la început, în încercarea de a-l 
răsturna pe Antonescu, s-au unit în iunie 1944 în Blocul Național Democratic. În vacarmul 
implantării ideologiei comuniste, observa exegeta Ana Selejan, oamenii politicii și de cultură 
erau bulversați și dezorientați. Nici măcar în presă ei nu atacau cu nimic procesul transformării 
țării în stat comunist. Se asista la procesul de trecere de la autoritarism la totalitarism. Este ciudat 
faptul că, odată începută „vânătoarea de vrăjitoare”, pe principiul „să dea seama”, chiar liderii 
politici de dreapta considerau că au pus umărul în consens cu cei de stânga la îndeplinirea acelui 
eveniment istoric din 23 august 1944.  

După alegerile din 1946, care au fost falsificate, au urmat arestările academicienilor și 
fruntașilor partidelor istorice (în jur de 80 de personalități precum Iuliu Maniu, Gh. Brătianu, 
Nicolae Carandino, C.C. Giurescu, Constantin Brătianu, Ion Mihalache, George Fotino, G. 
Caracostea, V. Papacostea etc), mulți dintre aceștia găsindu-și sfârșitul la închisoarea de la 
Sighetu Marmației. Exista teama că aceștia vor vrea să se răzbune și vor încerca să preia puterea. 

Atras de utopia imperialismului, atât de specifică comunismului, Stalin voia să instaureze 
comunismul în Europa, lucrul care i-a și reuşit în bună măsură. Micile deraieri şi neconcordanța 
punctelor de vedere din țara noastră a făcut ca puterea născută din revoltă să se contureze  parte 
din revoltă, parte datorită influenței sovieticilor, într-o armată de fier, şi nu una oarecare, ci una 
sângeroasă. Se poate afirma că, din punct de vedere istoric, revoluţiile nu au dus niciodată la 
ceva bun. Există mărturii, studii istoriografice și de istorie literară (Lucian Boia, Ana Selejan, 
etc) care ne pot furniza informații despre cum se derulau procesele de racolare, de urmărire și de 
tortură la care au fost supuse personalitățile acelei vremi. Dictatura proletară s-a folosit de toată 
diplomația și de toate mecanismele de constrângere pe care le-a putut înregistra vreodată 
omenirea. 

 Poetul Ion Caraion își exprimase deseori bucuria că poporul nostru a reușit să spargă 
cortina sovietică prin artiștii cu care s-a impus în cultura europeană, cu toate opreliștile pe care 
le-a folosit aparatul comunist. Sovieticii, deși au avut literați, cu care s-ar fi putut mândri, cu 
timpul, nu au mai avut decât puțini oameni de cultură care să dovedească valoare reală. 
Programul comunist sovietic era unul multinațional, fapt care i-a dat și un caracter imperialist. 
Astfel, deși afirma și el credința în valorile umane universale, de fapt nu făcea decât să-și extindă 
dominația totalitară. Acest regim își avea propriul său program de valori.  

Mai multe țări au fost afectate de acest regim totalitar. Homo sovieticus devenise un model 
obigatoriu de urmat, în concepția comuniștilor numai el putea asigura bunăstarea și libertatea. 
Momentul de referință de la care a început această ideologie să se propage și să devină o forță a 
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fost denumit și scris cu literă mare în toate publicațiile:”Eliberare”. Din clipa aceea a început o 
primă fază, de atragere de „soldați ai cauzei revoluționare”.  

Avem credința că haosul lăsat în urmă de comunism va fi până la urmă depășit ca orice 
tristă amintire și experiența prin care s-a trecut să ducă la o atitudine rațională în viitor, căci, 
precum spunea Saint Simon, omul are toate datele, „îi mai lipsește doar să „realizeze idealul”. 
           În anii 1941-1947 literatura română se afla în pragul unei schimbări majore care va afecta 
pentru aproximativ jumătate de secol direcția naturală liberă de a se exprima. 

Denumită de mulți din istoricii literari ca una „de criză”, această etapă a literaturii române 
a fost  scurtă, dar plină de evenimente și tendințe. Având ca exponenți pe oamenii de cultură, 
formatori de opinie, de diferite „culori politice”, unii aparținând elitei legionare (Horia Sima, 
Corneliu Zelea Codreanu), sau celei comuniste (Gh. Gheorghiu Dej, E Bodnăraș), alții- celor 
țărăniste (I. Maniu, I. Mihalache) sau liberale (Gh. Brătianu, I. G. Duca, Gh.Tătărăscu) această 
epocă era una a ideologiei infiltrate în literatură. Pentru a putea urmări mai bine ceea ce s-a 
întâmplat vom lua drept reper data la care s-a instaurat comunismul. Nu se poate vorbi despre o 
evoluție a fenomenului literar decât până la această dată.  

 După 1944 a urmat un cu totul alt climat decât a existat până atunci. Ne vom referi astfel 
la două perioade, ele însele definite prin cotituri și direcții importante în literatura noastră. Prima 
din ele coincide cu perioada în care se desfășura cel de-al doilea război mondial, iar cea de-a 
doua începea o dată cu instaurarea comunismului. Ambele au oferit cadrele unor modificări 
majore în opinia și viața social-culturală a României.  

 Până în 1944, conform clasificării lui Al. Piru, publicaseră (dacă reușeau să treacă de 
cenzură) atât cei care și-au avut debutul în timpul anilor interbelici, scriitori grupaţi la „Viaţa 
românească”: I. Al. Brătescu Voineşti, Gh. Brăescu, Ionel Teodoreanu, Gala Galaction, Cezar 
Petrescu, M. Sadoveanu, I. Agârbiceanu, în jurul revistei „Gândirea”: Vasile Voiculescu, 
Nichifor Crainic, I. A. Basarabescu, I. Pillat, Aron Cotruş, Vintilă Horia. Mai erau și adepţii 
modernismului, de vârstă medie: T. Arghezi, L. Balga, V. Eftimiu, Ion Pas, Perpessicius, Vl. 
Streinu, Şerban Cioculescu, Ion Călugăru, G. Călinescu, Ion Barbu, H. Papadat Bengescu, Camil 
Petrescu, Saşa Pană, Cezar Petrescu, etc...O generaţie mai tânără le urma (tineri cu vârste 
cuprinse între 17 și 22 de ani), mulţi dintre aceștia debutaseră în presa avangardistă, sau de 
stânga: Demostene Botez, Ion Vinea, Ben Corlaciu, Dan Petrașincu, Radu Boureanu, Eugen 
Jebeleanu, M. R. Paraschivescu, Virgil Ierunca, Mihnea Gheorghiu, Constant Tonegaru, Dimitrie 
Stelaru, M. Beniuc, A. Toma, D. Corbea, Geo Dumitrescu, Zaharia Stancu. Era o efervescentă de 
reviste literare. Chiar o perioadă de „boom” cultural. Distilându-se astfel toate influenţele venite 
pe linia literaturii existente şi pe linia literaturilor străine, o încununare a „dezgheţului” pregătit 
de Arghezi, Barbu, Blaga, Bacovia, Pillat, Voiculescu, Al. Fillipide, I. Vinea (şi nu numai), se 
naşte un neo-avangardism, cu efecte pe termen lung în literatura română. Noi îl încadrăm valului 
neomodernist, întârziat aproape 20 de ani datorită instaurării comunismului. Este vorba de tinerii 
poeți grupați în jurul revistelor „Albatros” şi „Kalende”.  

Mai curând, deceniul 1930-1940 aduse o înflorire a culturii, căci Carol al II-lea a fost, 
înainte de a instaura dictatura, un sprijinitor real al culturii. Se înființase Fundația Regală Carol 
al II-lea prin care se stimula prin premii factorii producători de cultură, inclusiv cele mai bune 
debuturi sau apariții. Totuși spre sfârșitul acestei perioade, pe fondul izbucnirii războiului, tinerii 
care au crescut în mediul cultural mai sus pomenit, îi puteau distinge carențele. În toată această 
perioadă naționalismul influența cel mai mult literatura română, care prindea contur tot mai greu, 
ea evoluând mai mult în cantitate decât în calitate. Lumea literară era dominată de suficiență și 
de toate „ismele” acelea calificate cu mare importanță.       

 Publicațiile lui Geo Bogza (încă sub implicațiile articolului Poezia ce vrem s-o facem din revista "Viaţa imediată", 
Gherasim Luca, Paul Păun ş.a. produseră schimbarea macazului dinspre rigiditatea calofilă a modernismului poetic, prin negări 
programatice a "purităţii", a nucleului său ermetic. Expresivitatea involuntară proustiană este astfel extinsă, prin metoda 
suprarealistă, până la limita impusă de absurditatea dicteului automat. În poeziile lor, angoasele, "logica" ilogică smulse 
inconştientului deschideau, noi și noi perspective.  

 În regimurile autoritare și mai ales în cele totalitare, cenzura se transpunea în „criticul 
literar” principal. Uitată de o parte, ca o „Cenușăreasă”, în tot acest vacarm de prefaceri sociale, 
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literatura își va cere peste ani drepturile. Însăși statutul poeziei era amenințat. Astfel cenzura îi va 
împiedica la tot pasul. Acest termen „cenzura”, întâlnit odată cu instaurarea dictaturilor, ne 
deschide largi perspective asupra mediului în care activau toți publiciștii și scriitorii. Dacă până 
în 1940 cenzura se aplica doar asupra publicațiilor cu caracter licențios, intrând în acțiune, după 
ce se lansase un volum, plachetă sau revistă (vezi cazul lui Tudor Arghezi) acționând prin 
retragerea acestora de la vânzare, mai târziu, aceasta a fost instrumentul care putea folosi 
intereselor statului. Astfel, în timpul dictaturii antonesciene și mai ales în epoca comunistă orice 
conținea un material legat de politicile statului, era interzis și retras de la tipărire. Un exemplu ne 
dă Ion Caraion în Jurnal I, despre un poet care a tradus din italiană în timpul lui Antonescu 
poezia ”Generale”. Astfel, niciun autor, mai ales dacă i se pusese eticheta de comunist în 
perioada legionară, era cenzurat și nu mai putea publica. La fel se întâmpla cu revistele. 
Securitatea comunistă considera scriere decadentă orice operă cu tentă modernistă sau burgheză, 
cenzurând-o. Aceasta se făcea înainte de a se ajunge la tiparniță. Mai mult, începea și urmărirea 
autorilor ei. 

  Urmând ideologia politică (de dreapta sau de stânga), regimurile care s-au instaurat în 
acea vreme la putere, doreau să dicteze și chiar să schimbe rolul literaturii din ceea ce reprezenta 
cu adevărat în instrument de influențare a opiniei publice, sau mai mult al propagandei. 
Împotriva direcționării fasciste era scris și articolul lui Geo Dumitrescu din nr. 7 al Revistei 
„Albatros”: „cei ce pregătesc să întreprindă sporirea fațadei timpului literar cu o altă culoare, cei 
ce-și imaginează că, înfățișând „ciocolata poeziei naționale” într-o poleială de culoarea lanurilor 
sau a cerului, ne vor mânui literatura, vor avea decepția timpului pierdut (Între poezie și cuvinte 
încrucișate).”2 

Destinderea politică, întrevăzută pentru scurt timp (1944-1946) a deschis perspectiva 
revenirii în atenţia publicului, a membrilor mai multor promoţii şi chiar generaţii literare 
anterioare. S-a vorbit atunci de depoetizare, de antimetafizică (perspective „albatrosiste”), de 
apocaliptic (suprarealism). Revenea în scenă, pasivismul estetizant, prin care poeții doreau să 
recupereze poetica romantică și simbolistă, sau de ce nu, reîntoarcere la discursul liricizant 
"baladesc", către care se îndrepta grupul Cercului de la Sibiu.  

 În perioada 1940-1950 s-au produs o multitudine de fenomene care au influențat hotărâtor 
literatură românească. Existau atâtea lucruri transmise de poporaniști, semănătoriști, moderniști, 
simboliști, chiar și de avangardiști, mai ales de Eminescu, Tudor Arghezi, Ion Barbu. Dictatura 
de extremă dreaptă, dar mai mult, proletariatul, prin secularizarea de tip stalinist, au încercat greu 
conştiinţele literare postbelice.  

După 1944 mai toți artiştii şi-au pierdut libertatea de a scrie adevărul, devenind, în măsura 
în care au vrut sau au fost obligaţi, instigatori ai luptei de clasă. Odată cu impunerea 
stalinismului în poezia românească, mulţi poeţi au optat însă pentru “tăcere”, unii pentru o 
perioadă determinată, iar alții totală. Epoca anilor 1940-1950, chiar dacă a experimentat atâtea 
influențe nefaste, este una esenţială în cercetarea fenomenului literar postbelic. Mai multe 
personalități au jucat un rol important în dezvoltarea ulterioară a literaturii. Prin înnoirile poetice 
aduse de poeții acestei generații, s-au deschis perspective moderne încă neexplorate în România. 
Prin creația unor poeți precum Constant Tonegaru, Geo Dumitrescu, Ion Caraion, Dimitrie 
Stelaru, Magda Isanos şi mulţi alţii, filonul interbelic este revitalizat. Grupurile literare din deceniul al 
cincilea, în special "Albatros" şi "Cercul literar" de la Sibiu, prin insurgenţa şi delimitarea faţă de literatura anterioară, au fost 
polii culturali în care s-a refugiat, pentru o bucată de timp, esteticul. Scriitorii pe care îi vom avea în vedere reprezintă al doilea 
val al avangardei în literatura română. Poeți neomoderniști, aceștia au crezut în veșnicia poeziei, dedicându-se cu toată ființa lor, 
refugiindu-se în ea și căutând drumurile noii direcţii poetice neexplorate în literatura română.  

Ne putem da seama cum stăteau lucrurile în acele vremuri întunecate mai ales urmărind 
câteva destine ale unor formatori de opinie importanți.  

Un autor a cărui experiență este grăitoare este cel pe care îl află în epocă publicist și șef de 
redacție la „Azi” și la "Lumea Românească", Zaharia Stancu, a fost un apărător al democraţiei 

                                                
2 Emil Manu, Geo Dumitrescu și redescoperirea poeziei, în „Viața Românească” anul LXXXV, mai 1990, nr. 5, 
p.114 
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timpului, cu atât mai preţuită cu cât, la finele anului 1937, se pare că presa „Sărindarului" 
("Dimineaţa", "Adevărul", "Lupta" dar și altele) a fost suprimată de guvernul Goga-Cuza. 
"Lumea Românească" supravieţuise până în februarie 1939, dar în circumstanţe tot mai vitrege. 
Din 16 februarie 1938 a editat săptămânalul "Azi", de orientare stângistă care a fost suprimat de 
Antonescu în 1940. În timpul colaborării româno-germane nu a scris la niciun ziar. Interesant 
este că a fost acuzat de defetism și a fost arestat de trei ori (prima dată în ziua în care Antonescu 
ordona armatelor române să treacă Prutul). În iarna anilor 1942-1943 acesta a fost internat în 
lagărul de la Tg. Jiu împreună cu alţi scriitori şi ziarişti democraţi, fiind considerat de către 
poliţia lui Antonescu ca simpatizant comunist şi anglofil cunoscut".  

După 23 august 1944 mulți din cei care au suferit opresiuni, în special simpatizanți ai 
stângii se simt eliberați. Un astfel de caz este cel al lui N. Carandino. Acesta era un colaborator 
extrem de harnic al ziarelor țărăniste şi, în majoritatea cazurilor, prim-redactor la mai toate 
ziarele de stânga câte au apărut din 1933 până în 1945. Faptul că  N. Carandino a dus campanii 
de presă în această direcție, l-a adus în situația unor ostracizări, cu internare în lagăr, cu 
percheziţii şi cu interzicerea de a scoate vreun ziar sau vreo revistă sub nume propriu. În timp ce 
era funcţionar la Ministerul Propagandei a fost scos din serviciu în 1940 de către legionari, în 
urma rapoartelor Poliţiei, Siguranţei şi Gestapo-ului. A fost considerat dușman al poporului și 
activist comunist. În timpul comuniștilor însă a fost întemnițat timp de 6 ani.   

 Cazul lui T. Arghezi ne arată clar faptul că, pentru cei care erau în serviciul dictaturii, nu 
conta opera realizată de poet sau de orice alt scriitor. Poetul a suferit în urma opresiunii 
regimului autoritar de dreapta și, ulterior, în urma celei comuniste. Astfel, în 1943, sub genericul 
"Bilete de papagal" (transformată în ziarul "Informația zilei"), publica câteva pamflete 
neînduplecate, pentru care fusese îndelung chestionat de poliție. Scria apoi, la 30 septembrie, 
pamfletul "Baroane", în care îl atacă pe ambasadorul german von Killinger, detașatul nazist de la 
București. Ziarul a fost imediat confiscat, scriitorul închis la București și trimis în lagărul de la 
Tg. Jiu, unde va fi ținut un an. În 1948 are de-a face cu regimul comunist, de această dată, în 
mare parte datorită articolului scris de Sorin Toma și reacției poetului. Revelatoare este și situația 
poetului și filosofului Lucian Blaga, care, după Dictatul de la Viena (1940), se  refugiază  în 
Sibiu. Îi era amenințată viața deoarece făcuse parte din Mișcarea Legionară de la Sibiu. Perioada 
în care a fost acolo profesor a fost una marcantă pentru literatura română și pentru formarea 
nucleului de poeți de la Sibiu, unde se mutaseră pentru o vreme profesorii Universității din Cluj. 
După instaurarea comunismului poetului i s-au retras toate drepturile, ba chiar a fost și interzisă 
publicarea operei.     

Comuniştii au început, imediat după 1944, să își pună în practică proiectul măreţ de 
remodelare a literaturii române după tiparul sovietic, iar pârghia era „organul de presă“ al 
partidului, ziarul condus de Sorin Toma.  

Evacuarea din spaţiul public a „lepădăturilor care şi-au vândut peniţa capitalismului“era 
făcută după modelul formulat de ideologul stalinist Andrei Jdanov în anul 1934, la primul 
congres al scriitorilor sovietici. „Haimanalele, curvele şi hoţii“, spunea Jdanov, trebuiau 
eliminaţi din frontul care era la cârma literaturii şi înlocuiţi cu „oameni implicaţi activ în 
construirea unei noi vieţi, colhoznicii şi muncitorii“. Sorin Toma, Miron Radu Paraschivescu, 
Nestor Ignat, Traian Şelmaru şi Silviu Brucan erau printre primii „ziarişti“- cu atribuții de 
control. „Astăzi, când a început să se facă judecata criminalilor mari şi mărunţi, astăzi datoria 
noastră este să denunţăm, să spulberăm confuzia, să rupem măştile oricât de ticluite şi să 
aruncăm raza de lumină în bezna în care a colcăit fascismul. Trebuie să stârpim răul din 
rădăcină, să-l smulgem din cotloanele spiritului“, explica Nestor Ignat, în 1946, în revista „Viaţa 
Românească“(reapărută din 1944, director Mihai Ralea, devenit Ministru al Artelor). Intelectualii 
T. Arghezi, Petru Comarnescu, Şerban Cioculescu, Vladimir Streinu, au fost supuși unui proces 
confuz de racolare. Au fost promovați, convinși, amenințati, curtați. Chiar dacă nu au spus 
răspicat nu regimului, dintr-un anumit moment, ei au refuzat să mai colaboreze cu acesta. Au 
fost și cazuri în care comunismul și-a putut câștiga adepți în momente în care era atât de nevoie 
de intelectuali. George Călinescu, Camil Petrescu, Miron Radu Paraschivescu, Mihail 
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Sadoveanu, Gala Galaction au rămas la cârma conducerii societății de literați neatinși, neluând 
nicio poziţie împotriva sovietizării forţate. Ana Selejan ne explică în cartea sa Trădarea 
intelectualilor care a fost factorul mobilizator: „instituționalizarea ideologiei și vieții artistice se 
intensifică în 1947, dirijată fiind încă din 1945, de o mega structură (calchiată după model 
sovietic): Uniunea Sindicatelor de Artiști Scriitori și Ziariști (USASZ); o sindicalizare mascată, 
căci în acest cadru, sub aparența unei democrații culturale, se făcea cea mai pură politică de 
partid (comunist) în arte. De altfel, congresul respectivului for literar, din 18-19 octombrie 1947, 
a însemnat cotitura hotărâtoare spre literatura (și cultura) politizată și, de fapt, semnalul pentru 
începerea înlăturării tacite, sau prin vehemente procese de presă, a scriitorilor exponențiali, care 
între cei trei ani de muncă de convingere și atragere,  nu s-au lăsat aliniați  (T. Arghezi, Al 
Philippide, Cezar Petrescu, Marin Preda ș.a.) sau a celor considerați conjuncturali ( G. 
Călinescu) - procese începute din ianuarie 1948, care vor domina tot anul.”3 

 Au început campaniile defăimării, trădărilor, proceselor și neîncrederii totale. În reviste 
erau executați mediatic și decredibilizați foarte mulți scriitori, și chiar dacă unii nu au fost 
simpatizanți, aveau orientări stângiste, totuși, aparatul comunist a avut grijă să-i pună la zid, 
după o atentă supraveghere. Așa a fost și cazul poeților „generației pierdute.” Anul 1948 a fost 
declarat anul „etatizării” culturii românești, după cum afirmă Ana Selejan. 

Ce poziție au luat în timp scriitorii români și cum au decurs ulterior lucrurile? Despre 
aceasta aflăm prin intermediul criticului Ion Simuț. Criticul în Incursiuni în literatura actuală, 
vorbește de existența a patru tipuri de literatură. Prima dintre ele este cea a literaturii denumite 
„oportunistă”, „conformă cu dogmele propagandistice” care îi avea ca exponenți pe A. Toma, 
Mihai Beniuc, Adrian Păunescu, Corneliu Vadim Tudor. O altă categorie este cea a literaturii 
subversive, care a început să se fortifice după anii 1965, după moartea lui Gheorghe Gheorghiu 
Dej. Exponenții săi erau Marin Preda, Augustin Buzura, Ion Caraion, Marin Sorescu, Nicolae 
Breban. Cea de-a treia categorie cuprinde dizidenții, cu atitudine vădit opusă comunismului. Aici 
se încadrează Paul Goma, Dorin Todoran, I. Negoițescu. Aceștia, din păcate, nu au putut 
reacționa împotriva sistemului, pe măsura răului pe care l-a produs. O ultimă categorie este cea a 
esteticienilor: Lucian Blaga, Voiculescu, Gellu Naum. Criticul ne evocă existența a două forme 
de rezistență, una pasivă, prin literatura evazionistă și una activă, prin caracterul ei subversiv. 
Deducem din cele expuse mai sus faptul că această perioadă nu este prielnică marilor succese 
literare și nici libertății de exprimare, aceste dictaturi căutând mai degrabă să-i reducă pe tinerii 
poeți la tăcere, sau chiar să-i racoleze pentru a propaga cultura. 

  Începând cu anii 60, după ce controlul asupra literaturii devenise total, la presiunea țărilor 
occidentale, dar și din rațiuni ideologice (un regim comunist nu putea exista fără intelectuali), a 
urmat în anii ’60 o perioadă de deschidere.  

Criticul Florin Mihăilescu, ne arată în articolul “Sub semnul controversei”, contururile 
acestui climat: “De prin anii ’60, propaganda stângace şi primitivă a aparatului de partid a 
început să priceapă puţin câte puţin că domeniul creaţiei, ca şi al cercetării literare, implică o 
abordare mai flexibilă şi ca atare a trecut la aplicarea unor metode de mai mare subtilitate şi 
complexitate. Schematismul a fost proclamat din ce în ce mai ferm ca fiind desuet şi pernicios, 
iar relaţia fundamentală care prezida până atunci orice demers al exegezei literare, aceea dintre 
estetic şi ideologic, a început să fie privită şi ea mai nuanţat, nu ca una directă şi automată, ci - pe 
urmele unor Lukács sau Sartre - ca una mediată, dinamică şi extrem de complexă. Autonomiei 
esteticului i s-a recunoscut în fine drept de cetate, însă numai cu condiţia de a i se atribui un 
caracter de indispensabilă şi certă relativitate”.4  

Deși se bucuraseră de un strop de libertate, după moartea lui Gh. Gheorgiu-Dej, scriitorii și 
criticii vor avea parte pe toată această perioadă, ne arăta criticul Gabriel Dimisianu, de o 
„reeducare” având ca material bibliografic textul cu tema „exercitării puterii în comunism în 

                                                
3 Ana Selejan, op. cit. p.13 
4 Florin Mihăilescu, art. “Critica şi estetica”, în “Luceafărul”, An. XV, nr. 44 (548), 28 oct. 1972, p. 1. 
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eseurile româneşti ale lui Dumitru Popescu”- cel care a deturnat sensul teoriei lui Edgar Papu 
asupra protocronismului și pe care o transformase pragmatic în teoria impunerii cultului ceauşist. 

Urmând principiul autoidealizării, a entității care se preamărește pe sine însăși, literatura pe 
care o aflăm în perioada comunistă nu va fi prea ușor de digerat. E. Negrici va demonta în 
Literatura română sub comunism inadvertențele care vorbesc despre faptele de măreție din 
literatura română. Acesta distinge trei etape ale literaturii de sub dictatura proletară, avându-și 
unic comandant, partidul”: etapa stalinismului integral (1948-1953), etapa destalinizării formale 
şi resurecţia dogmatismului. Mai întâi au fost acoperiți de umbră nume precum Lucian Blaga, V. 
Alecsandri, Dimitrie Cantemir,  M. Eminescu, T. Maiorescu, G. Ibrăileanu, L. Rebreanu, V. 
Voiculescu, ş.a.   

„Noul poet” era angajatul cu timp nelimitat al propagandei realismului socialist, cu rol de 
soldat al Partidului și având la bază o unică muză, socialismul, reflectat în pagini ca „flamura 
roşie a idealului comunist”. Acest poet va închina roadele creației ca într-un „exerciţiu de 
pietate” prin imnuri de slavă, apostolilor acestei credinţe: Stalin, Lenin, Gheorghiu-Dej. Schema 
de creaţie impusă de literatura proletcultistă, se dovedeşte a fi uşoară, deoarece „expresia trebuia 
să fie simplă”, uşor de recunoscut; poezia urma să aibă o curgere epică mobilă în limitele unui 
anumit clișeu, de baladă eroică.  

   Dictatura, după cum am putut vedea, din orice parte venea ea, a avut un rol deosebit de 
distructiv, pentru literature noastră. În condițiile limităriilor pe care dictatura le exercita, fără 
nicio șansă de eliberare, literatura a suferit nu doar câțiva ani, ci câteva zeci de ani. Axa valorilor 
a fost profund destabilizată. Fie că e vorba de o dictatură a dreptei, cum a fost cea a legionarilor, 
fie de o dictatură de stânga, a comuniștilor, tot despre o îngrădire și o stagnare a evoluției 
expresiei literare se vorbește.  

 
* 

 
 In the paper The Destiny of the Romanian literature in the dictatorship period (1941-
1947) we generally present the fatal destiny of the Romanian literature from the period 1941-
1947, mostly the modern poetry in it`s important aspects: independence, semiology and modern 
values. Named by some critics a „crisis period”, this age of Romanian literature, even though 
was a short one, it was full of events and trends, in other words it was extremely fertile. Taking 
into account Al. Piru`s categorization we could see different ages of the authors who were the 
most active. 
In the last part we are introduced with some examples in the most ravishing effects of the 
dictatorship: the literary destiny of some important figures of that time: Z. Stancu, T. Arghezi, N. 
Carandino etc. In conclusion we can see how the Sovietic regime have acted and have totally 
taken control of the Romanian literature at the end of fifty`s. 



 
 

268 

PLUTĂRITUL PE MUREŞ DIN ZONA TOPLIŢEI.  
LEGISLAŢIE, CUTUME, PRACTICI ŞI OBICEIURI 

(SEC. XVIII-XX) 
 

   Prof. dr. Dorel Marc, Livia Marc – Târgu Mureş 
 
Preocupările noastre privind studiul acestui sistem specializat de transport au început cu 

ceva timp în urmă şi au fost publicate pe rând în diferite reviste de specialitate precum şi într-un 
capitol aparte dintr-un volum de autor.1 Pentru faptul că Topliţa a reprezentat un adevărat 
epicentru important de unde porneau plutele cu lemn şi ajungeau în diferite pieţe pe Mureş, 
uneori chiar până în Ungaria la Seghedin pe Tisa şi de acolo pe Dunăre, datorită importanţei sale 
economico sociale, istorice şi etnografice, reiterăm unele consideraţii privind această ocupaţie 
tradiţională şi în publicaţia topliţeană „Sangidava”.  

Printre căile mai avantajoase pentru transport şi comerţ tradiţional se numără şi râurile 
urmărind trasee intra şi extracarpatice; pe cursurile lor au fost transportate de-a lungul secolelor, 
produse deficitare în unele zone cum au fost sarea sau lemnul şi mai greu de comercializat cu 
căruţele sau alte mijloace de transport. 

Începuturile plutăritului în Transilvania este incert, dar este sigur că acesta a servit din 
vremuri îndepărtate comerţului şi transportului local mai întâi, apoi s-a extins pe trasee mai 
îndepărtate în perioada daco-romană, dovezi arheologice descoperindu-se în zona portului de la 
Apulum (Alba-Iulia), un basorelief păstrat la Muzeul Unirii reprezentând o zeitate a 
navigatorilor, Genius Nautarum.  
 Navigaţia pe râurile principale ca Mureşul, Oltul, Sebeşul, Someşul ş.a. a fost atestată 
mai ales în legătură cu exploatarea şi valorificarea numeroaselor zăcăminte de sare o adevărată 
bogăţie, un al doilea “aur “ al Bazinului Transilvaniei. Spre Panonia de exemplu, se duceau mari 
cantităţi de sare, regele Andrei al II-lea acordând cavalerilor teutoni în 1222 dreptul de a avea 
şase “năvi” pentru sare pe Mureş şi alte şase pe Olt, care să transporte sare în tot regatul, iar la 
întors alte produse2. De asemenea Bella al IV-lea acordă cavalerilor ioaniţi în 1247 dreptul de a 
duce sare spre folosinţa ţării şi a părţilor dinspre Bulgaria, Grecia şi Cumania, din orice ocnă a 
Transilvaniei, iar Ladislau al IV-lea, a întărit capitalului din Alba Iulia dreptul de a lua două 
treimi din vama de sare de la Vinţu de Jos, sare purtată pe apă, când coboară pe Mureş cu 
luntrea3 . 
 Importante căi de transport au devenit râurile şi pentru materialul lemnos, tot mai solicitat 
pe pieţele interne şi externe, pentru construcţii, foc, pentru materie primă şi combustibil pentru 
unele meşteşuguri, apoi pentru manufacturi şi fabrici. Astfel apare plutăritul ca ocupaţie distinctă 
pentru mulţi locuitori din diferite zone, în satele de-a lungul Mureşului, Oltului, Someşului, 
Arieşului, Bistriţei ş.a. cu afluenţii lor. Apele mai mici erau folosite la plutăritul liber, mai ales 
pentru lemnele de foc necesare oraşelor şi topitoriilor de metale, până la înlocuirea lor cu cărbuni 
de pământ. De asemenea liber s-au plutărit în diferite zone şi buştenii de conifere pentru 
construcţii şi lemnărit până în vadurile cu ape mai mari, unde se legau în plute şi se transportau 
mai departe4.  
                                                
1 Dorel Marc, „Sisteme de transport şi comerţ tradiţional în zona Mureşului Superior: plutăritul”, în Angvstia, nr. 9, 
2005, Sf. Gheorghe, p.231- 243. 
Idem,  “Coordonate etnologice ale unor ocupaţii străvechi. Interferenţe privind plutăritul în zona Mureşului şi 
Oltului Superior”, în Revista ASER, Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din România, Ed. Muzeului Ţării Crişurilor 
Oradea, 2007, p. 209-230 
Idem, Structuri ocupaţionale tradiţionale în zona Topliţei Mureşului Superior, Ed. Ardealul, Tg. Mureş, 2010, p. 
226-243. 
2 Documente privind istoria României, C. Transilvania (sec. XI, XII, XIII) , I,  p. 183-184. 
3 Idem, I, p. 390; II, p. 309. 
4 V. Butură, Străvechi mărturii de civilizaţie  românească. Transilvania – studiu etnografic. Ed. Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 385; Idem, Etnografia poporului român, Ed. Dacia, Cluj, 1978, p.437-438. 



 
 

269 

 Pe apa Mureşului, caracteristic plutăritului era pe lângă buşteni şi transportul caselor de 
bârne, care ajungeau la destinaţie trebuind doar a fi încheiate. În special secuii din Remetea 
vecină zonei Topliţei, ciopleau bârnele necesare întregii locuinţe, la comandă, apoi le încărcau pe 
plute şi le transportau pe Mureş, până la Luduş. Aici le descărcau şi apoi le vindeau în satele de 
câmpie care duceau lipsă de lemn de construcţie, ridicând uneori şi casele clienţilor, apoi 
întorcându-se în satele lor5 . 
 Preocupat de istoricul cotidianului, Imreh István, arăta că plutăritul reprezenta o 
îndeletnicire veche de sute de ani pe Mureş „cale de apă folosită de secuii (şi românii – n.n) din 
Scaunul Gheorgheni, muntenii din partea superioară a comitatului Turda (zona Topliţei – n.n.), 
locuitori pe ambele ţărmuri ale Mureşului…”. Istoricul maghiar mai preciza că plutăritul „ este 
legat şi de alte ramuri ale industriei lemnului. În 1799, locuitorii din Ciumani se ocupă şi de 
dulgherie, pe lângă plutărit. În 1820, se afirmă despre locuitorii din Valea Strâmbă că din doi, 
unul este dulgher ( care transportă la locul cerut materialul pentru case şi execută şi construcţia, 
vânzând deci case „de gata”) sau dacă nu atunci este rotar”6, care îşi transportă roţile făcute la 
comandă cu plutele. 
 Dacă pe Mureş şi Someş plutăritul s-a practicat până în primele decenii din secolul XX, 
când i-au avânt transporturile feroviare şi apoi cu camioane, el s-a mai practicat pe Neagra 
Bistriţei şi parţial pe Bistriţa moldovenească, până în anii 1970. La Topliţa, în anii 20-30 ai sec. 
XX, plutăritul era încă practicat destul de intens, iar la confluenţa pârâului Valea Topliţei cu 
Mureşul era amenajat un port pentru legarea plutelor ce coborau pe Mureş sau pe afluenţii Văii 
Topliţei, Valea Lomaşului şi Hurdugaşului, precum şi pentru legarea lemnelor transportate de 
carele cu boi dar mai ales trase cu săniile iarna. Odată cu jumătatea sec. XX, această ocupaţie 
iese treptat din peisajul forestier. 
 Multă vreme, plutăritul într-adevăr făcea parte din peisajul etnografic caracteristic vieţii 
cotidiene, a zonelor cu ape mari din ţara noastră, fenomenul nefiind unic în această parte a 
Europei, cunoscut şi în Cehoslovacia, Polonia, Ucraina ş.a., generând forme proprii în cultura 
populară din ţările respective 7. 
 Marele savant istoric N. Iorga, în binecunoscuta sa călătorie prin Ardeal, relata în acest 
sens că “ la Topliţa – toponimul însemnând de fapt„locul apelor calde” - e centrul acestei 
harnice, necurmate exploatări a lemnului, care a lăsat pe alocurea numai goliciunea pământului 
pietros ce se dumică şi rădăcinile cenuşii, cu totul spălate de ploi şi uscate de soarele verilor. Şi 
mai departe însă, bradul se strânge în oaste, şi Murăşul duce lina călătorie a plutelor” ( s.n.).8 
 Plutăritul era o ocupaţie arhaică, sezonieră, care se practica în special primăvara, 
începând odată cu topirea zăpezilor dar şi toamna; se efectua în câteva etape, pe trasee succesive, 
bine stabilite, de la doborârea lemnului din pădure, coborârea acestuia şi formarea plutelor 
propriu-zise. 
 Plutăritul local, era practicat de obicei pe distanţe limitate fiind condiţionat de 
cunoaşterea în amănunţime doar a unei porţiuni a pâraielor . 
 Tehnica de legare a plutelor se deosebea după categoriile de plute, formate din una, două 
sau mai multe căpătâie. Ca şi în alte zone9, plutele se clasificau în funcţie de forma lemnului, în 
două mari grupe: din lemne rotunde şi din lemne fasonate; o altă clasificare se realiza după 
dimensiune, întrebuinţare sau calitatea materialului. Cele formate din lemne rotunde, transportau 
bârne groase rotunde, manele (lemne de diametru mai mic, dar de lungimi mari) sau căpriori 
(lemne folosite la construirea acoperişului); cele formate din lemn fasonat, erau alcătuite din 
grinzi (cioplite sau tăiate pe două laturi), prisme ( cioplite sau tăiate pe patru laturi ), cherestea 

                                                
5 Ibidem 
6 Imreh István , Viaţa cotidiană la secui 1750-1850, Ed. Kriterion, Bucureşti , 1982, p. 289.  
7 I. Vlăduţiu, Etnografie românească, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1973, loc. cit. 
8 N. Iorga, România cum era până la 1918, vol. I., Ed. Minerva, Bucureşti, 1972, cap. XI, Dincolo de munte, în 
Secuime, p. 249. 
9 Vezi I. Vlăduţiu, „Plutăritul” , în Etnografia Văii Bistriţei (zona Bicaz), Piatra Neamţ, 1973, p. 266-281. 
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(scândură de grosime mai mică), dulapi (scândură de grosime mai mare), leaţuri (şipci ş.a. 
Plutele alcătuite din material fasonat erau de obicei provenite de la fireze, fierăstraie, gatere . 
 Locul de alcătuire a plutelor avea amenajate diferite schele, cele cu ieşire la apă fiind 
asemănătoare docurilor din porturi.  

După cum am arătat, de pădurărit, a fost legat  plutăritul, care devenise dintr-o altă 
modalitate pentru transportat buşteni, o adevărată ocupaţie distinctă, cu o vechime considerabilă 
în zona Topliţei.  

Legislaţia cuprinzând reglementările privind practicarea plutăritului a fost foarte strictă şi  
s-a modificat de-a lungul timpului în funcţie de necesităţi şi contextul istoric, dar în linii mari a 
păstrat o anumită continuitate în prevederile sale. Astfel putem vorbi de: Codul silvic austriac 
(„Rânduiala Pădurii”) emis în numele împăratului Iosif al II-lea (foarte interesat de plutaritul 
sării şi lemnului în Transilvania, Banat, Maramureş şi Bucovina10) la 1786; Legea Folosinţei 
Apelor, XXXIII, emisă la 1885 în timpul dualismului austro-ungar şi Regulamentul referitor la 
plutărit din anul 191411; Regulamentul privind aplicarea Legii Regimului Apelor din 192512 ş.a. 

Uneltele de bază folosite în activitatea de plutărit erau aceleaşi ca şi-n alte zone unde se 
practica această ocupaţie complementară pădurăritului: securea, ţapina (ultima introdusă de 
italieni, era folosită ca şi horogul pentru manevrarea lemnului), compasul sau metrul numit local 
ţenghel,  clupa  (pentru măsurat diametrul lemnului şi la cubarea lui), sflederul sau  coarba( 
folosite pentru găurirea lemnului prin care trecea funia de legat pluta), funia (înlocuită mai târziu 
cu sârmă), lanţ de plute ( recent, cablu de oţel) ş.a. 
 Plutăritul aşa cum arăta Nicolae Dunăre era practicat atât de români, cât şi de maghiari 
sau secui, pornind de pe Valea Mureşului Superior şi afluenţii săi. Existau două feluri de plutărit: 
liber şi sistematic. Plutăritul liber se caracteriza prin procedeul forestier arhaic, practicat la 
începutul primăverii, când buştenii erau introduşi în apă, imediat după topirea zăpezii şi gheţii de 
pe malul apei, care prin zăpada topită asigura debitul necesar transportării prin plutire a 
buştenilor respectivi. În trecut, acest plutărit a fost îmbunătăţit cu ajutorul altui procedeu , 
stăvilarele de apă, care permiteau acumularea apei pentru o perioadă mai mare de timp, în afara 
sezonului plutăritului liber, asigurând în acest fel o oarecare continuitate în transportarea 
materialului lemnos, indiferent dacă era destinat ca lemn de foc, de construcţii sau pentru 
obţinerea cherestelei. 
 Plutăritul sistematic se efectua cu plute închingate ( buşteni alcătuind o plută prin fixarea 
lor cu frânghii sau scoabe ), care, pe lângă buştenii propriu – zişi, mai transportau lemne de foc, 
şindrilă sau alte produse meşteşugăreşti, sare, alimente de provenienţă agro-pastorală şi călători. 
Plutele se închingau pe Mureş din vechime, dar atestarea plutăritului sistematic în această zonă o 
avem din anul 1714, cunoscând după revoluţia de la 1848 un avânt, iar cea mai mare dezvoltare 
înregistrându-se între 1870-1880 şi apoi în anul 1922. În acest an, 1922, pe porţiunea Mureşului 
dintre Topliţa şi Reghin, s-au transportat 155.440 m.c. de lemne pe plute. În afara Mureşului, 
plutăritul se mai practica pe Valea Lomaşului, Topliţei, Călimănelului, Sălardului, Bistrei şi 
Bistricioarei. Plutăritul pe arterele secundare însă va dispărea treptat odată cu construirea 
şoselelor şi liniilor ferate industriale, de întreprinderile forestiere “Ofa”, “Lomaş”, “Foresta” sau 
“Valea  Mureşului”.13 
 Intensificarea exploatărilor pădurilor între 1871-1880, determinase chiar scăderea 
debitului de apă a Mureşului. După unii cercetători, plutăritul în zona Gheorghenilor este atestat 
documentar de la 1638 14. Ţăranii din Valea Mureşului Superior care practicau şi pădurăritul în 
afara agriculturii montane, duceau plutele până lângă Târgu Mureş, chiar şi mai departe , până la 
                                                
10 Vezi http://www.bucovina-forestiera.ro/article/cel-mai-vechiu-cod-silvic-romanesc/ 
11 Vezi periodicul Maros-Torda, Tg. Mureş, 6 martie 1914. 
12 Vezi Monitorul Oficial al României, nr. 221, 8 octombrie 1925. 
13 Laurian Someşan, Viaţa umană în regiunea Munţilor Călimani, Lucrările Institutului de Geografie al Universităţii 
Cluj, vol. VI, Tip. “Cartea  Românească”, Cluj, 1936, p. 35. 
14 Cf. Tarisznyas  Marton, „Despre plutărit în zona Gheorgheni”, în anuarul Marisia , Tg. Mureş,  vol. IX, 1979, p. 
581. 
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Zam şi Segedin 15, iar cu preţul luat pe lemn îşi plăteau înainte de toate, servituţile anuale, aşa 
cum arăta şi istoricul David Prodan, bazându-se pe informaţiile furnizate de Conscripţia 
Urbarială a Topliţei de la 178516. 
 Emeritul istoric clujean, demonstra că posibilităţile de valorificare a bradului prin 
transportul cu plutele pe Mureş a permis ca plutăritul să devină izvorul principal de venit al 
satului Topliţa, la 1785 şi mai apoi. În drumul său până la Arad, materialul lemnos era valorificat 
pe traseu, la câmpie sau la Tisa. Astfel, plutăritul devine aici o specialitate reprezentând pe lângă 
un mijloc mai rapid de a plăti sarcinile iobăgeşti ale celor 255 de familii de familii existente 
imediat după înfrângerea răscoalei condusă de Horea – cu ecouri importante în zonă - şi o sursă 
principală de venit pentru aceştia şi pentru cei 22 de proprietari unguri sau secui mai importanţi. 
După cum afirma D. Prodan, prin plute se transportau diferite categorii de lemn: trunchi ( buşteni 
), grinzi, scânduri, leaţuri, pari. Iobagii topliţeni mărturiseau la 1785 că “ avem apa Mureşului în 
sat pe care umblăm cu plute, ducem plute şi pe sama noastră şi pe sama altora şi căpătăm bani. 
De n-ar fi apa Mureşului n-am putea trăi. Dară cine îi harnic a face plute şi a purta plutele, 
capătă bani de trăit –s.n.”17. 
 Iobagii mai declarau că doar câştigul pe care îl mai obţin lucrând la „ferăstrăul 
împărătesc” le mai rotunjeşte veniturile 18. Comerţul se desfăşura cu dificultate în târgurile mai 
apropiate la Gheorgheni sau Reghin, datorită drumurilor proaste; dacă la Reghin se putea ajunge 
pe plute în perioadele optime, la Gheorgheni însă, care era în amonte, locuitorii se deplasau cu 
carul sau numai cu calul. 
 Pentru a avea o imagine mai clară asupra plutăritului şi obligaţiilor iobăgeşti, reproducem 
mai jos, din studiul realizat de D. Prodan după conscripţia urbarială de la 1785, câteva aspecte, 
care oferă un tablou relevant în acest sens 19. Astfel, se constată o serie de deosebiri în stabilirea 
obligaţiilor, de fapt, câţi proprietari maghiari erau, atâtea feluri de obligaţii, învoieli sau contracte 
încheiate individual sau colectiv se înregistrau: 
 

Sarcinile  iobagilor din Topliţa  legate  de  plutărit 
 

Nr. 
crt. 

Proprietar 
 

Obligaţiile iobagilor / 
Jelerilor 

Colective 
(toţi) / 

Individuale 
( fiecare) 

Destinaţia 
plutelor 

1.  Ioan 
Bornemisza-

baron 

1plută cu 50 leaţuri, 12 
corni, 100 pari de brad 

toţi Petelea 

2.  Iosif  Bálintitt- 
conte 

1plută cu 40 scânduri toţi Periş 

3.  Mihail  Teleki 
– baron 

1plută cu 100 leaţuri, 12 
căpriori 

fiecare Reghin 

4.  Gheorghe  
Korda 

1plută cu 100 leaţuri, 12 
corni, 400 pari 

câte doi 
iobagi 

Ideci 

5.  Simion  1plută cu 100 scânduri 24 gospodari Ieciu 

                                                
15 N. Dunăre, Semnificaţii etnologice ale pădurăritului tradiţional în Munţii Giurgeu şi Harghita, în Acta 
Hargitensia, Miercurea-Ciuc, 1980, p.184 şi urm.,  apud S. Moldovan, Ţara noastră Ardealul,  II, Ţinuturile de pe 
Mureş, Braşov, 1913,  p. 11, 16, 20, 79. 
16  D. Prodan, Topliţa la 1785,  Cluj, 1947, p. 10-11; vezi şi D.  Prodan, Răscoala lui Horea  în Comitatele Cluj şi 
Turda, Bucureşti, 1938, p. 18. 
17 Ibidem; D. Prodan, Problema iobăgiei în Transilvania 1700-1848, Bucureşti, 1989. 
18 v. E. Wachner, “Judeţul Ciuc, Topliţa şi defileul Mureşului”, în Lucrările Institutul de Geografie al Universităţii 
din Cluj, III, (1926-1927),  p. 283-292. 
19 Conscriptio Urbarialis, Possessionis Toplicza , Anno 1785 die 20-a Novembris, originalul în col. Bibliotecii 
Academiei Române, Filiala Cluj, copie la Muzeul  Etnografic Topliţa. 
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Kemény 
6.  Simion  

Kemény 
1plută cu 100 leaţuri, 2-3 

corni, 
6 jeleri Ieciu 

7.  Francisc 
Toldalagi 

1plută cu  600 pari de brad, 
12 căpriori 

toţi Tg.  
Mureş 

8.  Laurenţiu  
Mara 

1plută cu 100 leaţuri, 12 
corni 

8 familii de 
iobagi 

Sântioana 

9.  Ioan  Banfy-
baron 

1plută cu 100 leaţuri, 12 
corni, 15 pari de brad 

fiecare Reghin 

10.  Colegiul  
Reformat –     
Tg. Mureş 

1plută cu 100 scânduri 2 iobagi Tg. Mureş 

11.  Iosif  
Bornemisza- 

baron 

1plută cu 100 leaţuri, 20 
corni 

toţi Abafaia 

12.  Ladislau  
Hegyesi 

1plută cu 100 leaţuri, 12 
corni 

fiecare Reghin 

13.  Mihail  
Jabriczki 

1plută cu  100 pari de brad fiecare Maioreşti 

Tabelul întocmit după datele din Conscriptio Urbarialis, Possessionis Toplicza, Anno 1785 die 
20-a Novembris 

 
Informaţiile oferite de această Conscripţie Urbarială sunt deosebit de relevante, scoţând 

în evidenţă o serie de aspecte istorice, economico - sociale, politice din această parte a 
Transilvaniei, unde iobagii români aveau un statut aparte. Acestea ne determină să credem că ar 
merita analizate într-un studiu dedicat special în acest scop, continuând efortul istoricului David 
Prodan. 

Evolutiv, practicarea plutăritului în epoca modernă a cunoscut mutaţii importante după ce 
Austria şi din 1867 Austro-Ungaria, a încurajat comerţul printr-o politică fiscală favorabilă. 
Avântul comerţului cu plute s-a petrecut în secolul XIX, fiind mai redus doar în perioada 
revoluţiei de la 1848-1849, când locuitorii din zona Mureşului Superior erau preocupaţi cu 
refacerea caselor arse după evenimentele în care au fost implicaţi şi în această parte a 
Transilvaniei. 

În binecunoscuta sa lucrare monografică20, Orbán Balázs arăta, în legătură cu Topliţa, pe 
care a cercetat-o în călătoria sa, că avea puţin pământ arabil, dar foarte multă pădure de brad ( 
75.000 ha ), care, constituia materia primă pentru comerţul cu lemne, ce reprezenta anual 16 mii 
“sferturi” de plută cu două milioane de scânduri , câteva milioane de şindrilă şi multe lemne 
pentru construcţii, ce luau calea Mureşului. Lemnele aduse de peste munţi şi transportate mai 
departe pe apă, creau atâtea locuri de muncă încât, majoritatea locuitorilor din zona Gheorgheni 
lucrau aici ca zilieri. Autorul precizează însă că în ultima vreme se aduseseră meseriaşi şi din 
Italia, din Tirolul de Sud, cunoscuţi fiind ca mai bine pricepuţi în astfel de activităţi legate de 
pădurărit în general şi plutărit în mod special; saşii din Reghin şi armenii din Gheorgheni 
deţineau principalele companii comerciale de plutărit care concurau cu Societatea “Vermes” . În 
acest fel, micii proprietari de plute nu au mai putut ţine pasul cu concurenţa şi în cele din urmă 
au vândut la subpreţ totul Societăţii “Vermes”. Istoricul Orban. Balázs, sublinia necesitatea 
amenajării râului Mureş pentru plutărit deoarece existau multe stânci care făceau practicarea 
plutăritului deosebit de periculoasă. Din această cauză doar primăvara când se topea zăpada şi 
toamna, bogată în precipitaţii, se putea circula pe Mureş cu plute în oarecare siguranţă; el 
consemnează şi alte aspecte sociale legate de această ocupaţie, precum şi anumite credinţe, 
                                                
20 Orbán Balázs, A Székelyföld leirása (Descrierea Ţinutului Secuiesc), Budapesta, 1869, XXVIII; vezi şi Imreh 
István , op. cit.  
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ritualuri, obiceiuri ce se practicau de către participanţii la acest sistem de transport şi comerţ 
tradiţional. De exemplu, aminteşte că înainte de a porni pluta, plutaşii rosteau o rugăciune anume 
, luându-şi rămas bun de la familia lor, precum odinioară marinarii, care, plecaţi la drum nu ştiau 
dacă se vor  mai întoarce teferi înapoi; cu toate că aici nu erau uragane, ca pe mare, care să 
distrugă vasele - spune autorul - , totuşi, adevărul era că riscul mare exista la modul iminent şi 
întreaga familie participa emotiv la această pornire a plutelor, îngenunchind şi plângând în 
momentul în care începeau plutaşii să vâslească. Conducerea plutelor se realiza cu prudenţă, 
deoarece din loc în loc erau stânci sub apă, greu vizibile, care agăţau plutele, existând pericolul 
ruperii legăturilor dintre bârne şi accidentării plutaşilor, înregistrându-se, nu odată, victime ale 
plutăritului. Pe Valea Topliţei, călătorul descrie că erau multe plute ce puteau fi luate pe 
neaşteptate, dacă venea o ploaie torenţială şi dacă se ridica nivelul apei,  fiind apoi recuperate din 
Mureş de proprietarii plutelor, recunoscute după ştampila personală care se aplica prin marcarea 
cu ciocanul forestier. Exista un sistem foarte interesant de însemnare a plutelor şi foarte diverse, 
un eventual demers de repertoriere a semnelor plutaşilor de lemn cât şi al celor sărari fiind 
necesar într-o cercetare viitoare, pentru a se putea urmării mai bine traseul plutelor şi implicarea 
plutaşilor din diferite sate ale Mureşului Superior în aceste sisteme de transport specializat. 
 Orbán Balázs, mai precizează că pe Valea Topliţei exista un gater al satului care tăia 
scânduri pentru “ vasele de sare “ lungi de 12 braţe. Confirmă că la confluenţa Lomaşului şi 
Hurdugaşului cu Valea Topliţei era un bazin care colecta buşteni, direct din pădure, printr-un 
jgheab, prin cădere liberă, pentru formarea plutelor21. 

În lucrarea Viaţa plutaşilor din Remetea în secolul al XIX-lea 22, Garda Dezsö 
evidenţiază diviziunea socială a muncii în cadrul plutăritului, care a dus la schimbări importante 
în structura socială a satului. Ca urmare a dezvoltării considerabile a plutăritului, autorul face o 
împărţire a categoriilor sociale: constructori de plute, plutaşi, intermediari între plutaşi şi 
negustori, negustori. Această categorizare era în raport cu situaţia lor economică din sat. Cei mai 
săraci erau consideraţi plutaşii (dar recunoscuţi mai curajoşi), iar cei mijlocaşi construiau plutele; 
intermediarii erau văzuţi ca mică burghezie în formare; negustorii din sat erau cei mai înstăriţi, 
dar cele mai puternice poziţii le deţineau negustorii din Reghin, Arad, Lipova, care erau 
constituiţi în monopoluri. 
 Autorul susţine că la Remetea fenomenul era cel mai viguros, fiind centrul plutăritului 
din zonă, ales ca punct de referinţă. Noi suntem de părere însă că şi Topliţa a reprezentat un 
centru cel puţin la fel de important pentru plutărit în secolele XVIII-XIX, aşa cum rezultă din 
izvoarele documentare precum Conscripţia Urbarială din 1785. Oricum, după scăderea debitului 
Mureşului la sfârşitul secolului XIX constatată şi de geologul Halbrich, centrul plutăritului se 
mută de la Remetea la Topliţa, aşa cum consemnează şi Orbán Balázs, atestând prezenţa secuilor 
stabiliţi aici, la muncile sezoniere legate de pădurărit şi plutărit. 
 Important este faptul că acest sistem ocupaţional cuprinde în elementele sale şi o serie de 
aspecte de etno-cultură care au interferat, ţinând seama că unele întovărăşiri la pădurărit şi 
plutărit în zona Mureşului Superior, s-au realizat între români şi secui; specificul muncii 
caracterizat printr-un grad mare de risc şi dificultăţi, pericole comune de înfruntat, viaţa 
cotidiană cu încercările ei – au determinat evoluţia unor raporturi psiho - sociale care au 
dezvoltat spiritul de solidaritate, de sacrificiu, a întărit coeziunea grupurilor, realizându-se o 
comunicare şi o înţelegere care depăşea barierele de limbă, tradiţii, obiceiuri şi chiar unele 
sensibilităţi de moştenire istorică. 

                                                
21 Cele mai recente investigaţii ale noastre au dus şi la identificarea haitului pentru plutărit de la punctul numit Gura 
Secului, în vecinătatea proprietăţii de astăzi a dlui Mândru Petru, intervievat prin bunăvoinţa sa în campania de 
cercetare din 2015 organizată de Centrul Cultural Topliţa în colaborare cu Muzeul de Etnografie din Tg. Mureş, 
cercetări coordonate şi care vor fi continuate de autor.  
22 Garda Dezsö, “Viaţa plutaşilor din Remetea în secolul XIX –lea”, în Acta Hargitensia, Miercurea – Ciuc, 1980, p. 
94-95; Idem- „Gyergyóremetei erdőmunkások tegnap es ma” („Lucrători forestieri de la Remetea”, în vol. Változo 
válósag (Realitatea în transformare), Bucureşti, 1978, p. 133-138. 
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Pe lângă importanţa economică , plutăritul integrându-se în activitatea comerţului, avea după 
cum afirma şi istoricul N. Iorga, sensuri mult mai largi“ constituind schimburi de produse, dar şi 
un schimb de cunoştinţe, un fel de a uni între ele diferite naţiuni” 23. 

Dezvoltarea plutăritului şi comerţului a fost favorizată după 1867 în sistemul dualist 
austro-ungar de încheierea mai multor tratate comerciale de reformare a sistemului vamal şi al 
comerţului interior, de reorganizarea camerelor de comerţ şi industrie. 

În prima jumătate a secolului XIX, statul austriac permitea şi plutăritul, încurajând 
înfiinţarea unor asociaţii, transportul fiind concesionat în majoritatea cazurilor particularilor 
dornici de câştig într-o aşa afacere destul de riscantă. Sporesc pe apa Mureşului numărul 
plutelor, care coborau înspre Reghin, cu lemn provenit din Munţii Giurgeu, Călimani sau 
Gurghiu. 

Pădurile cu suprafeţe mai întinse de unde se obţineau plutele, din partea stângă a 
Mureşului erau ale comunităţii secuieşti, iar cele din dreapta aparţineau composesoratelor 
nobiliare.24  

Începând cu anul 1853, mai mulţi negustori cu plute din Reghinul Săsesc, au format o 
asociaţie, de scurtă durată, însă în 1859, au constituit alta care a durat şase ani, numită  
“Wermescher Fliβ – Compagnie” ( “Compania de plute Wermescher”) . Membrii acestei 
companii erau câţiva din Reghin, unul din Gurghiu, doi din Topliţa şi şase lipoveni. Această 
societate a falimentat însă la 1865. Un alt grup format din 19 bărbaţi de încredere deplină, în care 
intrau membri din Reghinul Săsesc, unul din Gurghiu şi unul din Topliţa vor forma o societate 
importantă. Comerţul se extindea astfel, an de an, şi va câştiga noi clienţi din Mureşul Superior, 
Inferior al Tisei şi de la Dunărea de Jos25.  

„Prima Societate de plutărit din Reghinul Săsesc” va ajunge să domine în zonă, deţinând 
aproximativ 400.000 – 600.000 fl., iar la sfârşitul secolului XIX, controla jumătate din comerţul 
cu lemn pe Mureş. 
 După cum arăta A. Gociman, plutăritul pe Mureşul Superior, pornea de la Suseni, lângă 
Gheorgheni, iar de la începutul secolului XX, de la Topliţa, deoarece debitul apei a tot scăzut . 
 În ceea ce priveşte mijloacele tehnice de realizare şi transportul plutelor, acestea au fost 
în linii mari aceleaşi ca şi în alte spaţii unde se practica plutăritul. Lemnul pentru plute era 
coborât din munte, pe pâraiele afluenţilor Mureşului şi se stivuia lângă râu, cu partea mai groasă 
în jos, la o distanţă de 12 m de mal; pluta se lansa la apă când starea vremii şi debitul apei 
permitea acest lucru. 
 Un grup de 10-12 buşteni forma o “povară“ ( „pohoară” –denumire locală ) de plute în 
perioada 1780-1800, iar la mijlocul secolului XIX, era alcătuită din 8-10 buşteni. Durata 
deplasărilor era diferită, în funcţie de o serie de factori în primul rând climaterici, dar şi în 
funcţie de obstacolele întâlnite în cale, datorită neregularizării albiilor. Astfel, un drum de la 
Topliţa până la Reghin, dura între 5 şi 8 zile, în perioada de navigaţie de până la anul 1800, 
ajungându-se apoi ca la 1873, acelaşi drum să fie parcurs într-o singură zi. Prima plută care sosea 
de la Lăpuşna la Reghin, străbătuse 42 km într-o zi ( la 6 aprilie 1873 ). De remarcat faptul că 
albiile râurilor navigabile din diferite zone, au fost regularizate de meşteri italieni, ajutaţi de saşi, 
slovaci şi polonezi. 
 Plutele erau conduse de trei serii de plutaşi. Ca şi conducător, pe o singură plută se aflau, 
de obicei, un cârmaci în faţă şi un hăitaş în spate. Pentru munca prestată cârmaciul primea două 
treimi din preţul plutăritului şi hăitaşul o treime. 
 Terminologia folosită în plutăritul de pe Mureşul Superior, era în general aceiaşi ca în 
alte zone etnografice ale ţării, multe cuvinte care semnificau metode, tehnici, unelte, comenzi se 
regăseau în vocabularul general al plutaşilor; astfel o legătură se numea „sfert” sau „viertel”, 
                                                
23  N. Iorga, Istoria comerţului cu Orientul, Bucureşti, 1937, p. 5. 
24  A. Gociman, Industria şi comerţul lemnului în bazinul  Mureşului superior, Cluj, 1929, p.34-35. 
25  vezi D.  I. Rus, „Din activitatea  Societăţii de plutărit din Reghinul Săsesc (1853-1908)”, în Revista Bistriţei, 
XIV, Bistriţa, 2000, p. 91-96 , apud E. Philippi, W. Wigant, …Lebensbilder au der Vergangenheit einer kleinen 
Stadt im Siebenbürgen, Bochum, 1991, p.200. 
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„tablă” ( ca şi pe Bistriţa moldovenească ) , sau „căpătâi” Pe unele etape ale traseului, plutele se 
transportau în sferturi; se  întregeau ulterior (uneori abia la Sânpaul), când se uneau cele patru 
sferturi într-o plută întreagă26.  
 Până la începerea activităţii de regularizare a Mureşului , plutăritul era periclitat de 
existenţa stâncilor, sălcilor sau a morilor de apă (uneori erau bărci ancorate la ţărm de care se 
loveau plutele) . Pentru evitarea accidentelor şi siguranţa transportului, s-a constituit “ Societatea 
autorizată pentru regularizarea albiei Mureşului de la Topliţa la Deda” care s-a contopit cu 
„Societatea pentru promovarea plutăritului pe Mureş”, înfiinţată la Tg. Mureş, având ca obiectiv 
de activitate, regularizarea albiei Mureşului de la Gheorgheni la Zam27. 
 În ultimul deceniu al secolului XIX, au fost construite case ale societăţii la Topliţa şi 
Sălard, pentru refugiul plutaşilor. 
 La 1890, societatea avea 32 mii jugăre de pădure, însemnând peste 18 mii ha, între 
Topliţa şi Deda, şi transporta pe apa Mureşului, aproximativ 65-70 mii m3 pe an28.
 Începutul secolului XX, a însemnat o perioadă de regres al acestui sistem de transport şi 
comerţ tradiţional care a reprezentat plutăritul. După construirea căii ferate şi a şoselei naţionale, 
dacă transportul buştenilor la distanţă mare se realiza cu mai puţine plute, totuşi a sporit 
plutăritul local pentru aprovizionarea cu lemne a fabricilor de cherestea de la Gălăuţaş, Topliţa, 
Lunca Bradului, Răstoliţa, Deda-Bistra, Deda şi Reghin, iar mai târziu Hodoşa. Spre 
exemplificare, amintim că în 1903, la Topliţa funcţionau 64 de joagăre, iar în anii '30 ai secolului 
XX, au rămas doar 29, totalul acestora în defileul Mureşului fiind de 51, producând anual, 
aproximativ 413.338 m.c. material de scânduri. După construirea căii ferate industriale de la 
Topliţa în 1909, lemnele mari se vor transporta însă în continuare cu plutele pe Mureş, deoarece 
costul uneori era mai ieftin. Defileul Mureşului era “un emporiu ( târg mare) al comerţului cu 
lemne”. La sfârşitul secolului al XIX-lea, numai fosta “Societate săsească de plutărit”, vânduse 
păduri în valoare de aproximativ 19 milioane coroane 29. 
 Asupra perioadei interbelice ne-am oprit prezentând documnte de arhivă plasate la 
sfărşitul lucrării în anexe, pentru a scoate în evidenţă şi preocuparea administraţiei mureşene, a 
consiliului orăşenesc Tg. Mureş, a diferitelor organisme implicate în acest sistem de transport 
specializat şi comerţ cu lemnul pe Mureş. Se poate observa aici participarea locuitorilor din zona 
Topliţei şi Defileu la acest transport special şi comerţ cu lemnul, rigurozitatea cu care era acesta 
reglementat, cerinţele şi calităţile de buni navigatori pe care trebuiau să le îndeplinească plutaşii, 
ca să nu mai vorbim de cele legate de buna gospodărire, curaj, forţă fizică şi rezistenţă deosebită 
la interperii şi drum lung, aptitudini de negustorie etc.  
 După cum arătam în lucrările anterioare citate, cadrele schimburilor comerciale au fost 
însă depăşite deseori prin confluenţele, interferenţele, uneori divergenţele care ţin şi de unele 
resorturi ale manifestărilor culturale. Aspectele istorice, etnografice, juridice ale acestei ocupaţii 
tradiţionale vor fi dezvoltate într-un viitor volum de autor, aflat în lucru.  
 

                                                                 * 
 
Le travail mise en évidence aspects des phénomènes de réseaux urbains complémentaires 

aux celles rurales dans le transport et le commerce de marchandises par le processus traditionnel 
de flottage sur la rivière Mures jusqu'au développement du transport ferroviaire et routier. Basé 
sur des sources bibliographiques, témoignages des flotteurs en vie, archives et histoires orales de 
Mures, le travail suit comme structure: l’établissement de la taxonomie ethnographiques des 
typologies de flottage, le processus de transport et d’infrastructure sur Mures et ses affluents 

                                                
26  D.I. Rus, op. cit. , p. 94.  
27 A. Gociman, op.cit., p. 283-284. 
28 Ibidem , p. 58. 
29 N. Dunăre, luc. cit.., p.190. 
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navigables, routes de communication, méthodes, coutumes et lois concernant ces systèmes et ces 
réseaux de transport. 
Le travail abordera aspects complexes des comportements culturelles de perspective 
anthropologique, concluant que les villes-foires au long de la rivière Mures ont influencé par la 
pratique du flottage l’évolution interculturelle de l’espace transylvain. 
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* 
Site electronic: http://www.bucovina-forestiera.ro/article/cel-mai-vechiu-cod-silvic-

romanesc/ 
* 

Fond arhivistic: Primăria Tg. Mureş-Consiliul orăşenesc, Arhivele Naţionale ale 
României, Serviciul Judeţean Mureş  

 
 
ANEXE 
 
 
A) Documente privind reglementarea plutăritului pe Mureş 
 
I. 

ROMÂNIA 
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE 

DIRECŢIUNEA APELOR 
Serviciul Apelor Regiunea VIII 

Nr. 179/ 927 
 
  CĂTRĂ, 
    Primăria Oraşului TÂRGU MURĂŞ 
 
 Alăturat am onoare a Vă trimite 27 buc cereri despre plutirea pe râul Mureş din anul 
curent împreună cu 1 buc. Publicaţiune rugându-Vă să binevoiţi a le pune spre vedere publică la 
casa oraşului în sensul art. 67 din Legea regimului apelor, respective, art. 67 § 34 din 
Regulamentul pentru aplicarea legei regimului apelor, pe termen de 15 zile, adică de la 21 
februarie a.c. până la 7 luna Martie a.c. 
 După termenul de expunere spre vedere publică Vă rog să binevoiţi despre aceasta a ne 
trimite un certificat oficios şi eventualele observări ce se vor face împreună cu cele 27 buc cereri, 
cel mai târziu până la 10 Martie a.c. ca să putem elibera la timp autorizările de plutire. 
 Aiud, la 16 februarie 1927 
       p. Şeful serviciului 
        inginer şef: 
         s.s. 
      L.S. 
       Nr. 3829/18 feb 192730  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
30  Arhivele Naţionale ale României, Serviciul Judeţean Mureş (în continuare SJAN Mureş),  fond Primăria Tg. 
Mureş-Consiliul orăşenesc, dos. 3829/1927, fila 1 
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II. 
 Nr. 3829-1927       Copie 
 

Proces Verbal 
Azi, anul 1927, luna februarie, ziua 21 

 Noi, Tătar Ioan, expeditorul Primăriei municipiului Tg. Mureş, având în vedere adresa 
Nr. 179 din 16 Februarie a.c. a Serviciului Apelor Regiunea a VIII-a Aiud, am procedat la 
afişarea publicaţiunei referitoare la  autorizările de plutărire pe Mureş în anul 1927, la vedere 
publicului pe timp de 15 zile. 
 Drept pentru care am dresat prezentul proces verbal care se va înainta suszisului serviciu 
spre cele legale. 
       Expeditor, 
       s.s.31 
III. 

Serviciul Apelor Regiunea VIII 
Nr. 179/ 927 

 
Publicaţiune 

 
 În cauza autorizării plutirei pe râul Mureş în anul 1927, dela Gălăuţaş până la 

Arad a membrilor numiţi pe tabloul de mai jos a Societăţii pentru promovarea plutăritului pe 
Mureş (reşedinţa Târgu Mureş), statorindu-se că transportul de lemne cerut pe Mureş nu necesită 
lucrări speciale, pentru aceea în sensul Art 67 din Legea Regimului Apelor respectiv Art 67 § 3-4 
din Regulamentul pentru aplicarea Legei Regimului Apelor, punem tate cererile (27 buc.) pe 
termen de 15 zile spre vedere publică la Casa oraşului Târgu Mureş dela 27 februarie a.c. şi 
invităm interesaţii să se prezinte până la 7 martie a.c. şi invităm interersaţii să-şi prezinte 
serviciul apelor Regiunea VIII-a Aiud observările eventual în scris cu atât mai vârtos că ulterior 
nu se vor mai lua în seamă astfel de întâmpinări (vezi taboul din documentul următor). 

Publicaţiunea prezentă se înmânează pe lângă filiere de înmânare, următorilor: 
1. Societatea pentru promovarea plutăritului pe Mureş din Târgu Mureş şi  
2. Tuturor membrilor ei 
3. Tuturor comunelor riverane pe lângă Mureş între Gălăuţaş şi frontieră. 
4. Tuturor proprietarilor de baraje de pe Mureş. 
5. Tuturor proprietarilor de poduri umblătoare depe Mureş 

 6. Tuturor proprietarilor de moară plutitoare de pe Mureş 
 7. Societatea Anonimă Valea Mureşului 
 8. Societatea Anonimă „Zenta-Roskanyi” Topliţa 
 9. Domeniul Gödeamesterhaza Lunca Bradului 
 10. Direcţiunea de exploatare CFR Cluj şi Arad 

11. Serviciul de Poduri şi Şosele Târgu Mureş, Târnava-Sânmartin şi Deva, Arad  
12. Servicul   Apelor, Regiunea VII Arad  
 
Se invită primăriile comunelor riverane de lângă Mureş, conform Art 67 § 4din 

Regulamentul de aplicarea a Legei regimului Apelor să înainteze Serviciul apelor să înainteze 
Serviciului Apelor Regiunea VIII-a Aiud după expirarea termenului fixat în publicaţiunea de faţă 
în termen de 5 zile adecă până la 12 Martie 1927 dovezile despre afişarea publicaţiunii precum şi 
observaţiunile sau pretenţiunile părţilor interesante.  

Aiud, la 8 februarie 1927 
            

     Şeful serviciului,  
     Inginerul şef 

                                                
31 SJAN Mureş , Idem, dos. 3829/1927, fila 2 
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     Bela Ráskai  m.p.  
Nr. 3829/972 
Afişat dela 21/II-7/III 927  
 
    s.s.32 
 

IV. Serviciul Apelor Regiunea VIII –a  Aiud 
Nr.352 – 1927 
Conform cererii Soc. (ietăţii) pentru promovarea plutăritului pe Murăş din Tg. Mureş în cauza 
plutasilor pe râul Mureş  ale membrilor Soc. (ietăţii) pentru promovarea plutăritului pe Mureş.  
Serviciul Apelor Regiunea VIII- Aiud aduce următorul  

DECIS  FINAL 
I) Conform Cap. IV art. 67  & 5 a Legii Reformei Apelor adică a Regulamentului pentru 

aprobarea Legei  Reformelor  Apelor se permite firmelor şi locuitorilor înşiraţi în 
tabloul de sub II.) ca în anul 1927 să poată transporta pe râul Mureş lemne de brad 
legate în plute în cantitate m3 şi pe distanţa cuprinsă în tablou cu condiţiunea că se 
vor păstra dispoziţiile de plutire cosemnate în Cap. II Art. 11, §. 1-9 şi anume 
dispoziţiile înşirate mai jos. 

a) Plutele vor fi prevăzute cu un număr curent şi fiecare buştean legat în plută va fi 
marcat cu iniţialele proprietarului; 

b)   Plutaşul, (coducătorul plutei) trebuie să aibă o legitimaţie personală eliberată de 
primăria unde domiciliază, şi un „Livret de plută” eliberat de proprietarul plutei. 

c) Plecarea plutei se va face numai după ce agentul poliţiei de plutire al Serviciului 
Apelor Regiunea a VIII-a Aiud a verificat şi contrasemnat cantitatea datelor 
introduse în livret. 

d) Nu se permite pornirea plutelor, decât în caz de apă mai mare ca nivelul de apă 
notat cu + 60 cm pe mira hydrometrică de Stat din Stânceni. Nivelul de apă 
corespunzător cotei de mai sus este însemnat cu afişul „apa minimă de plutărit” şi 
cu o linie roşie, atât pe pilonul stâng (piciorul) din mijloc al podului de peste 
Murăş din Topliţa, cât şi pe partea din aval a pilonului stâng de la podul din 
beton-armat de la Sălard. La înălţimea exactă de 1 m peste acest nivel s-a aşezat 
pe ambele poduri câte o linie roşie cu notaţie „1 m  de la  minimă de plutire”. 

e) Ajungând pluta la locul de destinaţie, plutaşul este obligat să se prezinte cu 
livretul plutei la agentul de plutire al Serviciului Apelor Regiunea a VIII-a Aiud, 
care după verificare şi contrasemnare a livretului, autoriză scoaterea şi desfacerea 
plutei. 

f) Această concesiune nu poate fi predată altei persoane fără învoiala Serviciului 
subsemnat. 

g) La preluarea prezentului decis final concesionatul este obligat să depună la 
Soc(ietatea) pentru promovarea plutăritului pe Murăş din Târgu-Mureş taxele 
arătate în tabloul No. II. în dreptul numelui concesionatului şi calculate confom 

                                                
32 SJAN Mureş , Idem, dos. 3829/1927, fila 3 şi 3 verso 
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Cap. IV. Art. 72. §.1., punctul i) a Regulamentului pentru aplicarea Legei 
Regimului Apelor după numărul de metri cubi, pentru care concesionatul a 
solicitat concesiunea de plutire. 

Despre aceste sume Soc.(ietatea) pentru promovarea plutăritului este obligată a da 
recepise  concesionaţilor, a căror număr concesionaţii sunt obligaţi a le introduce în fiecare  
„Livret de plută”. 

Societatea pentru promovarea plutăritului este obligată a manipula aceste sume depuse şi 
a achita lunar la casa Serviciului Apelor Regiunea VIII-a Aiud taxele de plută după plutirea 
făcută, sumele rămase eventual disponibile din aceste depuneri, iar după terminarea plutăritului 
să le restituie concesionaţilor. 

Plutăreşte Nr.  
crt. 
 
 

Numele 
Firmelor cari 
plutăresc în 
anul 1927 

 
 
Reşedinţa 

Cant. 
de 

plutărit 
în m3 

de unde 
 

unde 
 

Distan
ţa de 

transp
ort 
Km 

Taxa de 
plată 

pentru 
transport 

în lei 
1. „Patria" S.A. Sărmaş 2500 Sărmaş Arad 580 50000 
 -//- -//- 11000 Gălăuţaş -//- 580 22500 
 -//- -//- 2000 Stânceni -//- 570 40000 
2. S.A.p.Com. 

de Lemne 
R.S 

Sălard 5000 Topliţa Reghin 80 40000 

 -//- -//- 4150 Stânceni -//- 80 32000 
 -//- -//- 1000 Răstoşnea Tg. Mureş 80 8000 
3. Succsesorii 

Schwarc 
Mendel 

Reghin 6000 Stânceni -//- 100 60000 

 -//- -//- 6000 Stânceni Arad 570 120000 
4. Fraţii Kornis Topliţa 10000 Răstoşnea -//- 550 200000 
5. Ludovic 

Bustya 
Tg. Mureş 250 Lunca 

Bradului 
Tg. Mureş 90 2250 

6. Ştef  Ioan l. 
Vasile 

Filea 40 Topliţa -//- 110 440 

7. Gavril 
Stoica 

-//- 35 Topliţa -//- 110 385 

8. Branea 
Alexandru 

-//- 40 -//- -//- 110 440 

9.  Palko 
Andreiu 

Aluniş 100 -//- -//- 110 1100 

10. Oltean 
Gavril 

Aluniş 50 Topliţa Tg. Mureş 110 550 

11. Râncu 
Ştefan 

-//- 60 -//- Reghin 80 480 

12. Râncu Petru -//- 80 -//- -//- 80 640 
13. Oltean 

Mihăilă lui 
George 

-//- 80 -//- -//- 80 640 

14. Cadar Filea 30 -// - Tg. Mureş 110 330 



 
 

281 

h) Pe baza Art. 71 §.1. punctul b) a Regulamentului pentru aprobarea Legei  
Regimului  Apelor se obligă Societatea pentru promovarea plutăritului pe Murăş 
din Târgu-Mureş să achite 1960 de Lei la cassa Serviciului Apelor Regiunea VIII-
a Aiud în termen de 15 zile, socotite de la înmânarea aestui decis final pentru 
cheltuielile efective de tipărire a publicaţiunei sub No. 179-1927 şi acestui final33.  

II. TABLOU 
Despre cantităţile de lemne concesionale ce se vor plutări pe Mureş în anul 1927 

şi taxele de plată pentru transport34 
  
III. a)  Părţile nemulţumite cu acest decis final vor putea înainta Serviciului Apelor Aiud în 
termen de 20 zile libere de la data comunicărei, o întâmpinar, adresată Ministerului Lucrărilor 
Publice. 
 b) După preluarea prezentului decis final, întrucât concesionatul  va îndeplinii 
obligaţiunile înşirate mai sus, va putea începe plutăritul, dacă condiţiunea sub I.d) referitoare la 
nivelul de apă prescris, este împlinită fără consideraţia, dacă s-au înaintat apeluri sau nu, 
rămânând însă concesionatul răspunzător de urmări eventuale. 
 

                                                
33 SJAN Mureş, Idem , dos. 3829/1927, fila 6 
34 SJAN Mureş, Idem , dos. 3829/1927, fila 6 verso 

Grigore l. 
Mihăilă 

15. Băndilă Ioan 
l. Todor 

-//- 50 -//- -//- 110 550 

16. Băndilă 
Andreiu 

-//- 20 -//- -//- 110 220 

17. Băndilă Ilie 
l.Todor 

-//- 25 -//- -//- 110 275 

18. Bădilă 
Grigore l. 

Ioan 

-//- 20 -//- -//- 110 250 

19. Bădilă 
Zeovie 

-//- 30 -//- -//- 110 330 

20. Băndilă 
Zaharie 

-//- 40 -//- -//- 110 440 

21. Băndilă Ioan 
lui Gavril 

-//- 40 -//- -//- 110 440 

22. Cadar Iosf -//- 45 -//- -//- 110 495 
23. Ştef Gavril l. 

Ioan 
50 50 -//- -//- 110 220 

24. Branea 
Zaharie 

-//- 20 -//- -//- 110 220 

25. Rus Ioan Porceşti 100 Sărmaş Reghin 80 800 
26. Andrei 

Sandor 
Filea 40 -//- Sânpaul 135 480 

27. Băndilă 
David 

-//- 38 Topliţa Tg. Mureş 110 418 

28. Băndilă 
Grigore l. 

Maxim 

-//- 50 -//- -//- 110 550 
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MOTIVARE 

 Soc.(ietatea) pentru promovarea plutăritului pe Mureş din Târgu-Mureş a înaintat cererile 
despre cesionarea plutăritului  în anul curent la Serviciul Apelor Regiunea VIII-a  Aiud . 
Conform descretului  Regal  No. 3379 din 22 Oct. 1926, publicat în Monitorul Oficial No.  243 
din 30 Oct. 1926, râul  Mureş a fost declarat ca aparţinând acelei categorii de râuri, pe care 
transportul de lemne cu plute pe întreaga lungime se va face numai în baza autorizaţiunei  
obţinute conform Legei Regimului Apelor şi Regulamentului de aplicare al acestei legi, deci în 
sensul art. 67 din Legea Regimului Apelor s-au pus pe termen de 15 zile spre vedere publică la 
casa oraşului Tg. Mureş  şi despre aceasta toţi interesaţii au fost încunoştinţaţi prin publicaţiunea 
sub No. 179-1927 cu invitarea, ca să-şi prezinte la serviciul Apelor Reg. VIII-a Aiud observările 
eventuale în scris. 
 Fiindcă contra editării autorizaţiilor de plutărit nu s-au ivit observaţii din oficiu şi apeluri 
din partea interesaţilor, a trebuit să eliberăm permisele pentru plutărit, conform art. 11 § 9. şi Art. 
12. §. 1. şi §.5. şi ART. 67. §.5. a Regulamentului pentru aplicarea Legei Regimului Apelor. 
 Părţile nemulţumite cu acest decis final vor putea înainta o întâmpinare conform cap. IV. 
Art. 67. §. 6. a Regulamentului pentru aplicarea Legei Regimului Apelor. 
 Luând în considerare, că plutirea se va putea începe numai în timpul favorabil şi deci nu 
se poate aştepta sosorea apelurilor eventuale şi rezolvarea acestora, drepturile de apel au fost 
declarate afară de posesiune, totuşi concesionaţii sunt răspunzători despre urmările eventuale. 
 Acest decis final se trimite cu filere de înmânare: 

1. Soc.(ietăţii) pentru promovarea plutăritului pe Murăş din Târgu Murăş. 2. Tuturor 
autorizaţiilor înşiruiţi în tabloul Nr. II. prin intermedierea a Soc. Pentru promovarea 
plutăritului pe Murăş. 3.Tuturor comunelor riverane de lăngă Murăş între Gălăuţaş şi 
frontieră. 4. Tuturor proprietarilor de pe Murăş. 5.Tuturor proprietarilor de poduri 
umblătoare de pe Mureş. 6. Tuturor proprietarilor de moară plutitoare de pe Mureş. . 
Soc. Anonimă Valea Mureşului Topliţa. 8. Societatea Anonimă „Zenta-Roskanyi” 
Topliţa. 9. Domeniul Gode-meşterhaza Lunca Bradului. 10. Direcţiunea de 
Exploatare C.F.R. Cluj şi Arad. 11. Serviciul de Poduri şi Şosele Târgu-Mureş, Turda, 
Aiud, Târnava-Sânmartin, Deva şi Arad. 12. Serviciul Apelor Regiunea VII-a Arad. 

 
Aiud, la 11 Martie 1927 
      Şeful serviuciului, inginer şef: 
    L.S.                     Bela Raskai  m.p. 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
35 SJAN Mureş, Idem , dos. 3829/1927, fila 7 
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B) Aspecte ilustrative privind plutăritul 

  

 
Fig. 1 Plute pe Mureş (1868), după Orban Balazs, 

A Székelyföld leirása (Descrierea Ţinutului Secuiesc -desen Bicserdy J) 

 
Fig. 1  Gruparea buştenilor la formarea plutelor,(1905), Mureşul Superior 

 (foto: col. K. Cziryak) 
 

 



 
 

284 

 

 
Fig. 3  Cârmaci de plută navigând pe Mureş (1905), (foto: col. K. Cziryak) 

 
 

 

 
Fig. 4. Plute pe Mureş la Topliţa, anii ’20 ai sec. XX, după o ilustrată din col. K. Cziryak 
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Fig. 5  Plute la intrarea în Topliţa anii ’20 ai sec. XX, după o ilustrată din col. K. Cziryak 
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O MICĂ POVESTE DESPRE UN MARE OM 
 

Preot Ioan Morar - Gherla   
 
 Profesorul şi scriitorul Vasile Avram, căruia am vrea să-i schiţăm un portret, oarecum 
tridimensional: spiritual, intelectual şi moral, nu se lasă cu uşurinţă surprins în aceste ipostaze 
după care am vrea noi să-i clasificăm pe oamenii reprezentativi. Firea lui de ardelean molcom şi 
bine aşezat în rânduielile existenţiale l-a făcut să treacă prin viaţă asemenea Someşului care i-a 
scăldat imaginaţia copilăriei, liniştit, adeseori ascuns în umbra lianelor gândurilor lui mereu 
înfloritoare, singurele care i-au putut cunoaşte profunzimile şi murmurul neostoitelor căutări. 
Adică am vrea să se înţeleagă că era marcat de un fel de modestie, specifică spiritelor mari, de 
acea umbră de ruşine, de care pomeneşte poetul Ioan Alexandru, care întotdeauna dă întâietate 
faptei, lăsându-se pe sine mereu voalat în faldurile operei. Nu s-ar putea spune că nu a fost 
conştient şi sigur de valoarea sa. Ştia foarte bine unde îi este locul, pentru că se ridicase până la 
acel nivel de unde putea să se vadă bine pe el însuşi, după cum recomandă marele Tolstoi. 
Numai că se jena să se arate, să iasă în faţă. Iar opera întârzia mereu să apară, spre a-l 
recomanda. Şi totuşi profesorul şi jurnalistul Vasile Avram, după cum mărturisesc studenţii şi 
colaboratorii lui, avea cuvânt în cetate. Spunea de pildă un fost student că acest dascăl al său a 
citit cât nimeni nu îşi poate imagina. Opera lui va confirma de fapt spusa fostului student. 
 La această negrabă de a se face cunoscut a mai contribuit şi un factor extern care 
constituia la vremea aceea, şi se pare că nici acum nu este altfel, o mare piedică în calea 
valorilor. Adică a avut nenorocul să-şi încerce zborul tocmai când vântoasele frângeau fără milă 
orice tentativă de zbor care se înscrie pe traiectorii neconforme. Este momentul, aşadar, să 
înţelegem de ce Vasile Avram este mare.  
 Mai întâi pentru că şi-a păstrat spiritul nealterat. A sfidat orice riscuri şi s-a dezvoltat 
conform rădăcinilor care-l hrăneau din adâncurile a ceea ce neamul acesta are mai sfânt şi mai 
viguros. Am putea spune că studiind şi punând în valoare ceea ce constituie filonul de aur al 
spaţiului sud-est european (ortodox) el salvează de fapt prin cultură  ceea ce Biserica salvează 
prin Harul lui Dumnezeu. Adică acel Creştinism Cosmic care dă existenţei sens. Aşa îşi va şi 
intitula el rodul primelor sale cercetări: Creştinismul cosmic. O paradigmă pierdută? Mit şi 
ortodoxie în tradiţia românească. Cu aceasta intră, încă din perioada studenţiei, în rândul marilor 
oameni preocupaţi de fondul ancestral al spiritualităţii româneşti şi creştin ortodoxe: Vasile 
Băncilă, Lucian Blaga, Mircea Eliade ş.a. Iar aceasta se petrecea, aproape incredibil, în deceniul 
şaizeci, când ateismul tocmai credea că a bătut ultimul cui în sicriul lui Dumnezeu. Această 
temerată încercare începe cu o teză de licenţă, luând apoi dimensiunile unei lucrări de doctorat, 
ca să sfârşească prin a fi o operă reprezentativă în cultura românească şi mondială. 
 Dar nu opera lui propriu-zis este ţinta însemnărilor noastre. Pentru cel ce îi va deschide 
coperţile ea se va face cunoscută, atât cât puterile cititorului se pot şi ele deschide. Deoarece 
trebuie să ţinem seama că avem de-a face cu o operă în care se învolbură principii de teologie, 
filosofie, sociologie, etnologie, mitologie şi câte altele care gravitează în misteriosul univers 
uman. Iar toată această plămadă îl are autor pe omul Vasile Avram ai cărui paşi îi simţim în 
fiecare pagină ca ai unuia care a străbătut şi a filtrat prin fiinţa sa tot ce a gândit şi ne-a lăsat în 
scris, de la culmea avântată înspre ceruri – Chipurile divinităţii – trilogia: Ritmurile existenţei şi 
percepţia sacrului – Constelaţia magicului – Creştinismul cosmic şi coborând apoi înspre roman, 
teatru, poezie, traduceri, publicistică, însemnări din călătoriile în Egipt, Grecia, Florida şi mai 
ales din explorările propriului suflet.  
 Pe Bazil, cum îi spuneau cei apropiaţi, l-am cunoscut într-un miez de vară sub bolţile 
spiritualităţii româneşti, într-un spaţiu cosmic binecuvântat, în 1999, la Topliţa Română. Eram 
la cea de a doua ediţie a Zilelor Miron Cristea, când tocmai îşi lansa cartea Creştinismul cosmic, 
apărută la Editura Saeculum, Sibiu 1999. 



 
 

287 

 Încă cu o zi înainte de începerea lucrărilor, într-una din camerele Hotelului Călimani, la 
iniţiativa lui Alecu Mocanu din Basarabia, s-a constituit o micro şedinţă în jurul unui pahar de 
vin adus de acesta din podgoriile de peste Prut. Grupul era format din domnii Teodor Tanco, 
explorator al arhivelor ţinutului grăniceresc năsăudean, Mihai Gavril, cel care a tradus celebrul 
poem Zlatna sau despre Cumpăna dorului de Martin Opitz, Vasile Avram, cel ce avea să dea 
sindrofiei un caracter de cenaclu, întâmplător, subsemnatul, şi nu reţin dacă mai era cineva, parcă 
da. Despre Vasile Avram nu ştiam, deocamdată, decât că este profesor la Universitatea Lucian 
Blaga din Sibiu şi că este predispus pentru orice dezbateri, fiind extrem de agreabil. Sufletul 
aveam să i-l văd abia a doua zi când şi-a prezentat cartea în cadrul primei şedinţe în plen, şi mai 
ales după ce i-am citit-o. La întrunirile următoare aşteptam cu nerăbdare intervenţiile 
profesorului Vasile Avram dar nu cutezam încă să-l abordez. Nu ştiam prin ce portiţă aş putea 
intra în livada sufletului său. Deocamdată o întrezăream doar pe cea a raţiunii, de care, sincer, 
mă cam temeam văzându-i scânteierile, memoria, volumul de cunoştinţe şi nesfârşitul număr de 
autori pe care cu atâta uşurinţă îi evoca şi în lumea cărora se mişca atât de degajat. Profitând de o 
după-amiază liberă, domnul profesor Ilie Şandru, sufletul Zilelor Miron Cristea, a ţinut să iasă cu 
Vasile Avram, cu un medic, prieten comun al lor, al cărui nume, cu regret, îmi scapă, undeva la o 
cabană înspre Borsec. Am avut şansa să fiu şi eu invitat. Ei, atunci şi acolo am descoperit că 
Vasile Avram a străbătut întreaga ţară, toate zonele de referinţă, în scopul cercetărilor complexe 
care vor constitui tema acestor studii. Domnul profesor Ilie Şandru, care era din zona în care ne 
găseam şi care îl cunoştea pe Vasile Avram încă de pe când acesta ca tânăr absolvent a fost 
repartizat în judeţul Harghita, povestea cu mult haz de vizitele lor pe la stânile din Călimani, în 
căutare de informaţii în legătură cu relaţiile om-natură-cosmos-Dumnezeu. V. Avram era tânărul 
doritor să caute, să afle, să înţeleagă misterul existentenţial. Şi el, care epuizase biblioteci întregi, 
nu se sfia să-şi ia bocancii pe umăr şi în semn de ataşament faţă de mediul cercetat să străbată 
desculţ kilometri întregi de drumuri de munte, să stea cu ciobanii sub lună la un balmoş, să-şi 
umple sufletul de lucrurile divine revărsate prin intermediul naturii.  
 Mai târziu, am aflat că, elev fiind la Cluj, împreună cu alţi colegi din zona Someşului 
sălăjan, au împrumutat ştrengăreşte o busolă de la cabinetul de geografie al şcolii şi într-o 
vacanţă au parcurs în linie dreaptă, per pedes, drumul de la Cluj la Lemniu, satul lui natal, situat 
undeva între Dej – Jibou – Baia Mare, o distanţă binişor peste 100 km. Regret că nu am apucat 
să-l întreb, dar cred că acea linie dreaptă trebuia să treacă prin satul meu natal, întrucât era 
drumul cel mai scurt pe care oamenii din satele mai îndepărtate de şoseaua din stânga Someşului 
până către Dej îl făceau la vremea aceea pe jos până în capitala Transilvaniei.  
 Timpul petrecut în preajma lui Vasile Avram nu a fost de foarte lungă durată. Dar 
împrejurările în care l-a surprins plinirea vremii, despre care atât de frumos vorbeşte în 
Creştinismul cosmic, în dramaticul timp liber de a străbate, cu îngăduinţa medicilor, traseul 
circumscris între spital şi Mânăstirea Nicula, au făcut ca ultimul prag al unei case particulare pe 
care l-a călcat să fie cel peste care trec zilnic (a se vedea revista Renaşterea, februarie 2003). De 
aici apoi strângerea relaţiilor cu familia lui şi noile descoperiri legate de polivalenta 
personalitate.  
 M-am întrebat mereu cum a fost cu putinţă ca în perioada de tristă amintire a regimului 
comunist-ateu o seamă de oameni de cultură tineri de calibrul lui Vasile Avram să nu se lase 
mânaţi de valurile şi vânturile vremii, ci să-şi păstreze demnitatea şi verticalitatea, să scrie opere 
în duhul tradiţiei culturii româneşti şi să nu-L nege pe Dumnezeu, chiar cu riscul de a nu le 
surâde lumina tiparului sau de a nu-şi putea ocupa locul cuvenit în societate. 
 Ajungând în posesia unei scrisori pe care mama lui Vasile Avram i-o trimitea pe când era 
student, mi-a fost dat să descopăr sursa forţei acestor personalităţi: fondul ancestral pe care ei l-
au ştiut valorifica. Iată ce şi cum îi scria mama lui Vasile Avram, o ţărancă cu foarte puţină 
şcoală dar cu multă minte:  
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                                                                                                     Lemniu 30 – I – 964 
 
                                                       Dragă Vasile. 
 
   Azi fiind sărbătoarea celor trei Sfinţi ierarhi Vasile cel mare, Grigorie cuvântătorul de D-zeu, 
şi Ioan gură de aur. M-am gândit că-i şi Ziua numelui tău. De aceia îţi trimit cincizăci de lei, ca 
să-ţi cumperi ceva ce vei putea pe ei, şi de ce ai mai mare nevoie. Ori dacă nu-ţi lipseşte nimic, 
pune-i la cec. Cred că banii i vei primi mai repede decât scrisoarea, că i-am pus telegrafic, şi 
chiar aş fi curioasă să ştiu că primeşti-i mai repede când îi trimit aşa, decît poştal? 
   Cred că vei fi primit şi pachetul, dar am uitat să-ţi pun şi ţigări în el, dar în schimb ţi-am pus 
cinci lei. Dacă vei merge la Rudeanu scriem te rog de toate Dragul mamei, iar de vii acasă, îmi 
vei povesti dacă-i veni. 
   Sunt curioasă să ştiu şi cum ai luat examenele, ştiu că mai ai unul după cum mi-ai scris, în trei 
II. Doresc să-ţi ajute bunul D-zeu, să ai curaj să le poţi sfârşi cu bine şi să ne bucurăm cu toţii, 
să se bucure şi Profesorii care te-au învăţat, şi ca prin învăţătura ce o înveţi să poţi fi de folos 
neamului şi Patriei, şi să binecuvintezi numele lui D-zeu. 
   Dela Simion am primit ieri o scrisoare, în care îmi scrie că-i cam bolnav, şi tuşeste rău. A 
scris să-i trimit cît de puţină pîine şi slănină că li-e şi mâncarea foarte slabă, şi ceva bani să-şi 
mai cumpere cîte ceva, că n-are nici pe ce cumpăra cerneală. Acum zilele acestea-i voi trimite şi 
lui. Dela Arghir n-am primit nimic dela Anul nou, scriem dacă ştii ceva despre Ei. 
 Noutăţi pe aici n-avem. 
   Iarna asta se ţine lanţ de noi, de cum a nins prima dată, nu s-a mai dus zăpada şi a fost mai 
mult tot ger decât vreme moale. 
 
 Închei dorindu-ţi tot binele şi 
 Succes 
                                                        Cu mult drag te sărută 
                            Mama. 
 
 Te-aştept cu drag pe tine, 
 Sau răspunsul tău, 
 Şi-ţi doresc mult bine, 
 Dela Dumnezeu. 
 
Ortografia îi aparţine. Poţi oare să te rătăceşti având un asemenea ghid în viaţă?!  

Şi acum iată cum s-a reflectat această zestre de suflet în fiul şcolit şi ajuns om mare, fără 
a fi cocoţat undeva sus:  

Nimic nu e mai bun pe lumea asta decât o casă a ta. Unde să trăieşti în linişte şi bucurie 
şi unde să te regăseşti pe tine însuţi, seara, după obositoarea alergare de peste zi. 
 Fiecare casă care se cinsteşte pe sine – prin cinstea celor care o locuiesc – are o 
legătură mitică (şi mistică) cu sfera originilor. Casa ta e centrul lumii – al universului. De aici 
pleacă şi aici se întorc toate coordonatele cosmosului, stratificându-se în jurul vetrei simbolice 
(unde arde focul sacru), al icoanei (unde pulsează candela credinţei) şi al mesei unde vin să se 
aşeze, atunci când îi chemi, toţi cei dragi, vii sau morţi, să sporească dulceaţa locuirii. Şi nici 
Dumnezeu nu lipseşte. 
 Căci e un mare har al cerului să ştii locui pe acest pământ. Frumos, curat, deplin, ca 
într-o rugăciune. Să ai de unde merge şi unde veni. Să simţi lângă umărul tău axa lumii (axis 
mundi), ca un reper valabil în eternitate, pe care să-l regăseşti şi când nu vei mai fi trup în carne 
şi oase – când vei reveni, împreună cu îngerii, la sărbători mari, să sfinţeşti locuirea urmaşilor 
tăi.  
                                                                                             13 august 1999 
                                                                                                Semnătura  
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 Când, doar cu câteva zile înainte de marea plecare, l-am surprins prăbuşit în faţa Icoanei 
Maicii Domnului de la Nicula mi s-a părut atât de mare şi am priceput de ce el nu lua în seamă 
vorbele ocolitoare ale celor din preajma lui, ci o ţinea drept şi senin: trebuie să ajung undeva, 
sunt aşteptat! Aşa i-am remarcat paşii prin paginile întregii sale opere, prin acel univers fascinant 
încărcat de mituri dar străluminat de ortodoxie care în tradiţia românească se numeşte creştinism 
cosmic.  
 În 12 decembrie 2002 s-a aşezat sub covorul de brânduşe de la Mânăstirea Nicula, lângă 
alţi doi oameni însemnaţi şi apropiaţi ai săi, Ioan Alexandru şi Ioan Apostol Popescu, formând 
un triumvirat al culturii şi spiritualităţii româneşti care nu şi-a trădat poporul ce vine cu atâta 
încredere şi dragoste în pelerinaj la mânăstirea unde Maica Domnului îi ocroteşte pe toţi cei de 
aici şi de dincolo.  
 Prima întrunire de la Topliţa care a urmat a fost deschisă cu un in memoriam Vasile 
Avram şi a stors multe lacrimi. A fost cutremurătoare izbucnirea într-un plâns de nestăpânit a 
redactorului de la Adevărul Harghitei, Vasile Gotea. Asociaţiunea ASTRA, Despărţământul Ioan 
Alexandru Gherla, a iniţiat sub sintagma Colocviile de la Nicula, inspirată de Vasile Avram, o 
serie de întruniri care se vor desfăşura anual, pe la sfârşitul lui septembrie, în cadrul cărora se va 
dezbate viaţa şi opera celor trei personalităţi din Poiana cu brânduşe şi a altora. 
 Un profil tridimensional complet al scriitorului Vasile Avram îl vom putea contura abia 
după ce vom fi parcurs cu pasiunea cuvenită opera sa care ne arată în modul cel mai strălucit 
cum se reflectă Cerul în această Terra mirabilis în care noi ne încercăm forţele propulsoare spre 
veşnicie, care este altceva decât eternitatea, cum va remarca el. Receptarea operei sale cere timp 
şi putere, dar cunoscându-l pe autorul ei beneficiezi de o călăuză sigură deoarece Vasile Avram 
se identifică cu tot ceea ce mintea lui a zămislit. 
 Şi dacă din scrisoarea mamei ne putem da seama de scânteia care i-a înflăcărat sufletul, 
din însemnarea datată 13 august 1999 nu este greu să înţelegem coordonatele cosmosului 
intelectual care-i marchează opera; atitudinea sa morală o descifrăm dintr-o altă însemnare datată 
tot cu 13 august 1999 şi care este un decalog existenţial pe care l-a respectat cu sfinţenie:  
1. Fii tu însuţi. Trăieşte în adevăr. 
2. Nu deveni înainte de a fi. 
3. Caută-l pe Dumnezeu în trei direcţii: în cuprinsul lumii, în adâncul sinelui tău şi în 

depărtările cosmosului. 
4. Vorbeşte dar nu flecări; petrece dar nu te pierde în zgura senzaţiei; lucrează dar nu te irosi 

în lucruri. 
5. Iubeşte lin şi curat, ca un râu – nu bolovănos ca un vârtej. Iubirea e o oglindă în care se 

privesc două persoane şi se văd unul pe altul în acelaşi timp şi în aceeaşi sferă de sensuri. 
6. Adu-ţi aminte că nu eşti veşnic pe acest pământ, dar eşti veşnic în sânul lui Dumnezeu. 
7. Împărtăşeşte-te cu discreţie şi cu bucurie din ceea ce se dăruie fără să se împartă: lumina, 

viaţa, natura, credinţa, iubirea, speranţa. 
8. Sporeşte, pe cât poţi, valoarea omului creator, dar nu urâţi lumea cu kitsch-uri. 
9. Ţine urechea deschisă spre zvonurile de dincolo de barajul informaţional al zilelor noastre – 

ascultă muzica sferelor şi corul îngerilor din zona luminală a lumii. 
10. Spală-te, simbolic, cu roua florilor de Sânziene şi cu stropii de lumină ai cerului, spre a fi 

curat la inimă ca un prunc, şi luminat la minte ca un profet. Fii! 
                                             
                                                                                                 13 aug 1999 
                                                                                                           Semnătura  
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Aşadar, iată cum în trilogia lui Bazil Om – Cosmos – Divinitate  se regăseşte şi profilul 
tridimensional al celui ce avea ţinuta unui adevărat bazileu. 
 
                                                         

* 
 

Professor and writer Vasile Avram, which I like to sketch a portrait, somewhat 
dimensions: spiritual, intellectual and moral meaning, is not easily caught in these situations then 
we would like to classify people representative. Nature of the Transylvanian slow and well 
placed in the ordinances existential led him to go through life like Somes who has bathed 
imagination of childhood, quiet, often hidden in the shadow creepers his thoughts always 
thriving, the only ones I have known the depths murmur neostoitelor searches. I mean I want to 
understand it was marked by modesty, specific high spirits of the shadow of shame, which 
commemorates the poet Ioan Alexandru, who always gives precedence scene, leaving himself 
always veiled in folds opera. 
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TRAIN DUŞA - CRONICAR AL TIMPURILOR SALE 
 

Prof. Dimitrie Poptămaş – Târgu Mureş 
  

Traian Dușa a venit pe lume în zodia Peștilor despre care se spune că cei născuți în 
această lună sunt enigmatici, evazivi, iraționali și impredictibili iar mai departe se spune că sunt 
cei mai  derutanți produs al zodiacului. Analizând fiecare trăsătură în parte, oricât de generoși am 
fi constatăm că ele nu se potrivesc lui Traian Dușa. Probabil că fiind născut într-un an bisect 
zodiacul face excepție ca și anul de-altfel. 
 Descinde dintr-o zonă muntoasă situată la intrarea Mureșului în defileu. De când știm noi 
acolo iarna a fost iarnă iar verile mai scurte. Din vremuri străbune „dava” era înconjurată de 
pădurile de brazi care odată cu scurgerea timpului s-au retras. Constituția oamenilor locului s-au 
modulat aici după forma reliefului, a climatului mai puțin generos și de oferta pentru existența de 
fiecare zi. Iată de ce muntele, pădurea, apele și pământul atâta cât era trebuiau să le asigure 
existența. Ei se deosebesc față de câmpeni prin efortul pe care trebuiau să-l facă pentru 
agonisirea celor necesare traiului. Principalele lor trăsături rezidă în robustețea, energia, dibăcia 
și hărnicia, inițiativa și controlul comportamentelor. Erau oameni căliți de gerul iernilor și de 
soarele dogorâtor al verii a condițiilor grele ale vieții,  asudând din greu pentru smulgerea 
roadelor pământului. 
 Din acest generos și sever areal al pământului își are originea Traian. Bunicul dinspre 
mamă se trăgea din renumitul neam al Bobricanilor iar bunica era din neamul Marișcăilor, neam 
la care mama sa ținea foarte mult și cu care se mândrea adesea. După tată, Dușa se trăgea din 
neamul Țiribocilor. Sunt vechi familii toplițene, oameni harnici și cinstiți, bogați conștienți și 
mândri de originile lor. Mulți dintre ei au beneficiat de instrucția timpului ocupând anumite 
funcții în ierarhia socială. Căsătoriile lor se bazau nu numai pe avere ci și pe gradul de civilizație 
și instruire. Mi-au rămas in minte aceste gânduri de acum cinci ani când îi prezentam romanul – 
eseu Țăran cu cravată, la Cluj Napoca, într-un impozant institut de aparatură medicală TEMCO, 
condus de un mecena al culturi clujene, pe nume  prof. dr. ing. Pompiliu Manea în regia 
regretatului reporter - radio, Constantin Mustață. Multă lume elevată, cadre universitare, oameni 
de știință și cultură, toți impresionați de „țăranul cu cravată”, acum prezent în mijlocul lor în 
postura de scriitor. 
 Acest titlu de roman mă duce cu gândul mai departe. Noi toți am fost o generație de 
țărani. Am crescut la țară, grija  noastră a fost animalele și lucrarea pământului, indiferent că 
eram elevi, cadre didactice, muncitori sau intelectuali. Aceste preocupări ne însoțesc și astăzi la 
vârsta sexa…, septua… sau octogenară, când poate ar fi mai nimerit să găsim răspuns la 
întrebarea care adesea și-o pune sărbătoritul nostru de astăzi, căci, „oare la vârsta deplinei 
maturități suntem oameni împliniți?”. Greu de răspuns afirmativ. 
 Norocul nostru a constat în voința noastră. Atunci în iunie 1948 când ni s-a impus 
reforma învățământului prin desființarea celor șapte clase obligatorii și impunerea limbii ruse noi 
am optat pentru mai mult. Pretențiile noastre au crescut pe măsura înaintării în vârstă. Singura 
șansă de viață a noastră era învățătura. Norocul nostru a fost că am avut profesori buni moșteniți 
de la vechiul regim burghezo-moșieresc. Astfel, am devenit școliți, am ocupat funcții dar 
mentalitățile au rămas aceleași dobândite pe ogorul familiei, cu educația nativă cultivată din tată 
în fiu. 
 Despre Traian Dușa putem afirma că el a făcu școli peste școli. Așa era firea tânărului 
zelos care dorea să fie mai presus decât colegii ori consătenii săi. Nu insistăm asupra studiilor 
gimnaziale, cu toate că, liceul industrial, nu îi servea aspirațiilor sale. Dovadă că în final se 
orientează spre un liceu teoretic. După liceu, opțiunea sa era pentru un serviciu de contabil la 
Sfatul Popular Raional din Toplița, timp de un an (1954-1955), la vârsta majoratului, care îi 
oferă o experiență fără precedent. Fin observator al mecanismelor instituției administrative ale 
regimului de democrație populară, cu bune și rele,  și le va însușii din plin acceptându-le pe 
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unele și respingându-le pe altele. Sunt de-a dreptul savuroase, pline de ironie amintirile autentice 
așternute în cărțile sale din acel an. 
 Nemulțumit și convins de menirea sa, - absolventul de liceu - înzestrat cu cultura sa din 
anii de școală optează pentru o carieră intelectuală, anume de profesor, bineînțeles suplinitor, 
prezentându-se la examene pentru ocupare de post de câte ori i se solicita. În această calitate 
cutreieră o serie întreagă de școli generale, licee, școli speciale în localități ca: Subcetate, 
Tulgheș (Colonia de copii greci), Șardul-Nirajului, Gălăuțași, Toplița iar in cele din urmă la 
Târgu-Mureș (1964-1998). În acest timp (1956-1969) se realizează și sub aspectul studiilor 
urmând și absolvind cursurile fără frecvență ale Universității clujene, Facultatea de Filologie, 
Istorie și Filozofie, iar mai apoi ale Facultății de Filozofie. Activitatea de la catedră i-a fost 
întreruptă între anii 1965-1972 când a îndeplinit funcția de președinte al Comitetului de Cultură 
și Artă al orașului Târgu-Mureș. Ne-am cunoscut mai demult în calitatea mea de bibliotecar-
metodist al Bibliotecii pe atunci regională, mereu prezent în teren, dar mai ales din anii în care a 
lucrat în cultură, având în coordonare Palatul Culturii. 
 Primele succese editoriale Traian Dușa le înregistrează din acei ani. Între 1967-1970, prin 
Comitetul de Cultură și Artă tipărește cinci cărți: Palatul Culturii – sala de oglinzi (1967), 
Cetatea Târgu-Mureșului, în colaborare cu I. Chiorean și Gr. Ploeșteanu (1968), O pagină de 
istorie - Biserica de lemn din Târgu-Mureș, Octavian Bobletec – un artist uitat (1970) si Palatul 
Culturii din Târgu-Mureș, ediție în limbile română și maghiară. Era un act de curaj la timpurile 
acelea, cu atât mai mult cu cât cartea in legătură cu biserica de lemn repunea în circuitul public 
instituția de cult - biserica și clerul – preoții care o serveau, lucru cenzurat în acele vremuri, chiar 
dacă era monument istoric și de artă iar preoții, dascăli. Monografia Palatului Culturii, prima de 
acest fel a apărut într-o editură – Meridiane, ca o lucrare valoroasă, reprezentativă pentru stilul 
secesion, monument de artă și arhitectură predominant pentru Transilvania începutului de secol, 
care a adăpostit principalele instituții și activități de cultură ale orașului, apărută într-un mare 
tiraj. De aici și dorința de a realiza un doctorat în istoria artelor la eruditul profesor clujean Virgil 
Vătășianu, inițiativă eșuată datorită lipsei de locuri, la fel ca și alte încercări de echivalare a 
studiilor doctorale cu ale soției sale, prof. univ. dr. Silvia Dușa. Cartea Palatul Culturii din 
Târgu-Mureș va fi reluată în 2008, într-o nouă versiune, revăzută și adăugită, într-un număr 
sporit de pagini (de la 112 prima ediție, la 296 p., plus 92p. ilustrații și planșe) 
 A urmat o perioadă de pauză din punct de vedere editorial, nu lipsită de frământări. 
Evenimentele din 1989,  l-au luat pe nepregătite, la fel ca pe mulți alți mai mult sau mai puțin 
atașați de vechiul regim. Ani de căutări, de bilanțuri și orientări. Își exercită în continuare 
profesia de pedagog așa cum a făcut-o din totdeauna, fără a fi indiferent de ce se întâmplă în 
jurul său. Înțelepciunea, sobrietatea și mândria sa nu-i permiteau să devină un parvenit, ceea ce 
nu a însemnat o indiferență față de evenimente, semnalând noilor conduceri locale și mai ales 
celor naționale căile de urmat ale națiunii. Ca și până acum își va continua activitatea 
publicistică. Se retrage din activitate dedicându-se scrisului și recuperării proprietăților, proces 
anevoios cu numeroase apelări la organele legislative, memorii, documente… o muncă de uzură 
fără precedent risipită prin sălile de judecată. 
 Acum, seria cărților tipărite de deschide cu Pagini de istorie, artă și cultură, vol. I-II, 
apărute în 2002, III, în 2003, IV, în 2007. Ele reprezintă cea mai concludentă cronică a vieții 
culturale și artistice mureșene. Numeroase studii și articole ne dezvăluie pagini din trecutul 
istoriei locale,învățământului, istorie și critică literară, legăturile unor scriitori cu orașul nostru, 
muzica și arta plastică, evenimente și manifestări istorice aniversate, personalități marcante ale 
vieți culturale, literare și artistice locale și naționale omagiate ori comemorate, etc. Cele patru 
volume se constituie într-o sursă informativă de neegalat indispensabilă cunoașterii și cercetării 
locale. 
 Locul natal îl răsplătește cu lucrarea Toplița Română, vatră de istorie, vatră de ortodoxie, 
apărută în anul 2006, distinsă cu premiul „Niște Țărani”, acordat de Fundația Națională pentru 
civilizație Rurală de la Viorești  din 2006, acordat de scriitorul Dinu Săraru. Monografia este o 
elocventă reconstituire a istoriei multiseculare a luptei pentru identitate națională și de spirit, a 
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unei vechi localități românești din inima Transilvaniei. Fără îndoială cartea cea mai valoroasă 
rămâne romanul – eseu, trilogia Țăran cu cravată, primul volum subintitulat Devenirea, a  apărut 
în 2004, iar doi și trei, Proprietatea și Roadele au apărut acum la vârstă octogenară. 
 Tot acum a apărut și volumul aniversar de proză, Amintiri autentice a cărui lectură sunt 
convins că o să vă facă mare plăcere ca și romanul Țăran cu cravată. 
 Îi doresc profesorului și cronicarului Traian Dușa, personalitate emblematică a Târgu-
Mureșului sănătate și fericire, alături de draga sa familie. La mulți ani! 
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PARTICULARITĂŢI FONETICE ALE GRAIULUI DIN ZONA TOPLIŢEI 
 

Prof. drd.Violeta Ioana Rus - Braşov 
  

  De ce analiza  graiului din zona Topliţei? 
 Se ştie că dialectologia nu mai este un domeniu intens studiat, însă nu trebuie neglijat 

faptul că ocupă un rol deosebit în studiul limbii române şi în înţelegerea dinamicii acesteia.  
Opțiunea de a studia graiul din zona Topliţei (în lucrarea de faţă, din punct de vedere 

fonetic), întruneşte raţiuni atât subiective, cât şi de natură  obiectivă.  Născându-mă şi copilărind 
în Valea Superioară a Mureşului (comuna Sărmaş), acest grai m-a fascinat din copilărie. Oamenii 
locului sunt mândri să-l folosească, nu doar în comunitatea lor, ci oriunde ar merge în ţară. Pe de 
altă parte, fizionomia limbajului utilizat în zona Topliţei pare a fi una dificil de încadrat în 
tipologia diverselor graiuri locale, dată fiind interferenţa celor două graiuri: moldovean şi 
transilvănean, precum şi influenţa limbii maghiare. Toate au influențat graiul, în special la 
nivelul compartimentului fonetic.  

Aşadar, suprapunerea unor particularităţi fonetice specifice graiului moldovean, peste un 
fond arhaic transilvănean, precum și influenţa limbii maghiare, face ca acest grai să poată fi 
încadrat în tipologia graiurilor mixte, reprezentând un adevărat “patrimoniu lingvistic” în cadrul 
limbii române vorbite. 
 
1.     Vocalismul 
   ”Graiurile dacoromâne se  caracterizează, în general, printr-un număr mare de vocale, 
mai precis de nuanţe vocalice, pentru redarea cărora dialectologii întrebuinţează, pe lângă literele 
alfabetului obişnuit, numeroase semne speciale.”1      Sistemul vocalic al graiului întâlnit în 
zona Topliţei prezintă anumite deosebiri faţă de cel al limbii literare, întrucât cel dintâi conţine 
10 foneme vocalice pe când cel literar doar 7 sau 52. Vocalele [ę], [ạ], [ó] vor fi întotdeauna 
accentuate, pe când celelalte 7 (a, ă, â, e, i, o,u) pot apărea în diferite cuvinte atât ca vocale 
accentuate cât şi ca vocale neaccentuate. 
   Graiul din zona Topliţei posedă un sistem vocalic mai bogat decât a celorlalte 
graiuri, având un număr de 10 foneme care se localizează în trei serii: seria anterioara, care 
cuprinde vocalele [i, e, ę], seria centrală în care intră vocalele [î, ă, ạ, a] şi seria posterioară, 
formată din vocalele [u, o, ó]. 
 Aşadar, fenomenele prezente în vocalismul graiului localităţilor de pe Valea Mureşului 
Superior reprezintă, aşa-numitele, inovaţii regionale. 
   1.1 Închiderea timbrului unor vocale 
  În graiul din zona Topliţei se sesizează trecerea vocalei [e], vocală de apertură medie, 
la vocala închisă corespunzătoare [i], precum şi a vocalei deschise [a] la  vocala medie centrală 
[ă]. Acest fenomen „este condiţionat de lipsa accentului”.3 
  Ion Petruţ4 consideră că fenomenul de închidere vocalică este strâns legat de 
afonizarea vocalelor neaccentuate, atât în interiorul cuvintelor, cât şi în silaba finală. 
                 Închiderea lui [e] la [i] reprezintă un fenomen specific zonei studiate.  Dacă în cazul 
celor două graiuri anterior menţionate se constată că închiderea lui [e] este frecventă, de regulă, 
când sunetul [e] se află la sfârşitul cuvântului ca în exemplele iepurele>iepurili, 
piciorele>picioareli, laptele>lapt’ili, sîngele> sîngili5, în cazul graiului studiat, acest fenomen 
are loc în interiorul cuvântului: Filpea>Filpia, degetele>dęştile, tineri>t’inir’, 

                                                
1 G. Rusu, Structura fonologica a graiurilor dacoromane, p. 25 
2 E. Petrovici, Fonemele limbii române, p.26 
3 Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Probleme de dialectologie română,  p. 153 
4 Tratat de lingvistică generală, p. 310 
5 ibidem, p. 157 
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povestit>povist’it, feciorii>fiŝori, stativele>stat’ivile, piٮlîngă.6 Există câteva situaţii în care [e] 
este substituit de [u], adică [e]>[i]>[u] ceea ce demonstrează caracterul arhaic al limbajului 
utilizat în zona Topliţei: 
      1. „(...) o fost o fumęĭe acolo la noĭ” 
      2.  „Şî  tăt fimęĭa ŝęĭa...” sau „azٮi zuŭa că n-o me vińit.” 
  O situaţie specială de închidere vocalică este atunci când [e] urmează după d sau t   
palatalizat: d’iٮla, d’ipart’i , d’imult,  Paşt’i , d’iٮd’isupt.  
  Un alt fenomen de închidere vocalică se întâlneşte în cazul vocalei deschise [a], care 
devine [ă]. Ion Petruţ observa că acest fenomen se înregistrează la începutul cuvântului: 
(acesta>ăsta), în interiorul cuvântului (zahăr>zăhar, parastaş>părăstaş), dar şi la sfârşitul 
acestuia (aşa>aşă). 
  Grigore Rusu 7 precizează că: „închiderea nu se produce decât la vocalele care, în 
cadrul cuvântului, se află înainte sau, mai ales, după accent”, această tendinţă de închidere  a 
vocalelor  caracterizând vocalismul graiului de pe Valea Superioară a Mureşului ca unul de mare 
mobilitate în ceea ce priveşte apertura în cele două serii de localizare. 
 
1.2. Schimbări de localizare a  vocalelor 
  Liliana Ionescu-Ruxăndoiu observă că în unele graiuri se constată anumite schimbări 
de localizare a vocalelor, acest lucru însemnând că „vocalele din seria palatală [e, i], trec în 
corespondentele lor din seria centrală, [ă, î], după consoanele [s, z, ş, j, ţ]”.8 
 Articolul hotarât [i], în cazul în care precedă una din consoanele pronunţate dur, devine 
[î], iar [i] precedat de [s, z, ţ, ş, j, ţ] devine [î]:  Vasile> Vasîle; zi.> zî; lănţişor>lănţîşor; cuțît 
(„împlînta un cuţît în brad”); zîŝe („îi me zîŝem bulendros sau flenduros”). O altă situaţie 
de schimbare a localizării vocalice se întâlneşte atunci când vocala din seria palatală [e] îşi 
’schimbă locul’ cu cea din seria centrală [ă] sau în situaţii speciale [e] trece în corespondenta sa:  
1. „[...]o mărs după ĭę s-o aducă acasă”;  
2. „gražďurile ĭera făcuťe ďin bîrńe rotunďe, în căţăĭ [...]”;  
3. „[...] da ĉinuiţ şî năcăjîţ şî bătuţ [...]”; 
  S-a constatat însă, în cadrul discuţiilor tematice, două situaţii oarecum particulare, în 
care  [ă]> [e]/[ę] („Ş-apoĭ gazda sta cu must’ęţă [...]”)  sau [i]>[ă]: („[...] m-o trimăs acasă”). De 
asemenea, „[ạ]9 s-a dezvoltat din [ę] în urma velarizării acesteia datorită acţiunii unor consoane 
ca [s,z,j,ş,ţ]”10, deoarece acestea nu posedă decât timbru velar, ca urmare după ele neputând să 
apară vocala [e]. 
 
1.3 Natura „nuanţelor vocalice” [ạ],[ę], [ó] 

 Grigore Rusu, încadrează „nuanţele vocalice” [ạ],[ę], [ó] în trei serii, numite secundare 
sau intermediare, precizând că ele nu afectează sistemul invariantelor, ci pe cea a variantelor. În 
graiul de pe Valea Superioară a Mureşului, diftongii supuşi monoftongării sunt [ĕa] şi [ŏa], care 
devin [ę], respectiv [ó]11. 

 „Nuanţa vocalică” [ę], aşa cum o numea Andrei Avram, este situată în seria anterioară, 
[ạ] se încadrează în seria medio-anterioară, iar [ó] este situat în seria posterioară.12 

Teaha, arată că [ę] corespunde unui [e] în silaba accentuată, urmat în silaba următoare de 
un alt [e] neaccentuat: męrem, gând’ęşt’e, d’isplit’ęşt’e, męle; sau diftongului [ĕa] la finala unor 
cuvinte precum: torcĕa>torcę, fugĕam>fužęm, plângĕam>plânžęm, sărĕa>sărę, mergĕa>mirę, 

                                                
6 Toate exemplele sunt preluate din trascrierile dialectale elaborate în urma unor discuţii libere înregistrate cu 
subiecţii, precum şi din chestionarul şi glosarul dialectal care au întocmit corpusul utilizat la lucrarea de licenţă. 
7 G. Rusu, Structura fonologica a graiurilor dacoromane, p.32 
8 Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Probleme de dialectologie română, p.158 
9 Simbolul reprezintă ă deschis, însă în lipsa unui font specializat s-a  
10 G. Rusu, Structura fonologică a graiurilor dacoromane, p. 50 
11 idem 
12 Andrei Avram, Asupra clasificării ......p. 210 
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ţinĕam>ţîńęm.. Există o situaţie în care, [a] intră în alternanţă vocalică cu [ę] sau mai exact, când 
[ę] substituie vocala [a], prin analogie cu [apasă] şi [să apęsă], şi anume: [lase] (indicativ 
prezent, pers. III) şi [să lęse]. 

În ceea ce priveşte „nuanţa vocalică” [ạ], se presupune că aceasta s-a dezvoltat din [ę] în 
urma velarizării acestuia. Grigore Rusu, este de părere  că vocala [ạ] trebuie considerată un 
„sunet independent, cu trăsături distinctive”13 şi-l contrazice  pe Andrei Avram, care localizează 
vocala [ạ] în seria medio-anterioară, susţinând că aceasta face parte din seria centrală de 
localizare. Totodată, menţionează că se deosebeşte de [ă] numai prin gradul de deschidere, 
ambele făcând parte din seria centrală de localizare. „Nuanţa vocalică” [ạ] apare de regulă după 
consoane pronunţate dur, precum [s,z,ţ,ş,j] sau uneori după [r]: coseşte>cosạşt’e, zece>zạŝe, 
şapte>şạpt’e, jale>jạle; rea>rạ. 

Ion Petruţ14 presupunea că vocala [ó]  s-a dezvoltat din diftongul monofonematic [ŏa] 
fiind favorizată de influenţa maghiară, deoarece maghiarii nu dispuneau de acest diftong, l-au 
sustituit cu vocala lor [a]=[ó]. Aşadar, în zona studiată se poate identifica o serie de exemple 
care să susţină această evoluţie a diftongului [ŏa] la [ó]: 
1. „[...] όmeńii munŝęŭ la pămînt”;  
2. „[...] aşă încîlŝęşťe cόma”; „[...] grópa ŝęĭa”. 

 Pe de altă parte, se sesizează tendinţa de a substitui vocala [o] cu nuanţa vocalică [ó]: 
„[...] oٮmieٮnóuăٮsut’e [...]”; „[...] dóuăşpe [...]”. 
   În concluzie, vocalele [ạ,ę,ó], elemente relativ noi în vocalismul graiului de pe Valea 
Superioară a Mureşului, au produs modificări în inventarul fonemelor vocalice al graiului 
studiat. Astfel, după cum spunea Al. Graur: ”o schimbare a unui amănunt într-unul din 
compartimente antrenează alte schimbări în acelaşi compartiment sau în alte compartimente”.15 
 
1.4 Situaţii speciale ale diftongilor: [îĭ],[ĕa],[ ĭa] şi [ię] 
   Calotă menţionează că fenomenul de diftongare a vocalei [î], precum în cuvintele: cîine, 
pîine,mîini, mîine etc, împarte teritoriul dacoroman în două arii distincte: arie nordică sau 
transcarpatică în care ”se păstrează fonetismul etimologic cu [î] nediftongat”16 ( cîne, mîne, pîne, 
mîni ) şi o arie sudică, de tip muntean în care apare fenomenul de diftongare a vocalei [î], astfel 
vocala, anterior menţionată, va fi transformată în diftongul [îi], precum în cuvintele: pîine, cîine, 
mîine, mîini, variante care ulterior vor fi devenit literare. 

Calotă consideră că în majoritatea graiurilor dacoromâne, în afara celui muntenesc, atunci 
când diftongul [ĕa] apare după consoana [s] (cf. sara), se înregistrează o reducere şi în acelaşi 
timp şi o deschidere a timbrului vocalic: [ĕa]>[a], astfel,  producându-se o lărgire progresivă a 
aperturii până la vocala cea mai deschisă, [a]. În ceea ce priveşte ,,locul de articulare «se 
sesizează» trecerea timbrului vocalic palato-velar în  seria velară”.17  

Totuşi, în zona studiată, s-a observat că acest fenomen se întâlneşte nu numai când 
diftongul este precedat de [s], ci şi când urmează după labialele [b, m], ca în cuvintele: 
meargă<margă, beat<bat. Aceste fonetisme specifice au fost sesizate în ancheta dialectală 
interprinsa: 
1. „ La noi marţ sara [...]”; 
2. „[...] el  să  margă”;  
  Ionescu-Ruxăndoiu subliniază că [ĭa] devine [ĭę], cu excepţia momentului în care acesta 
apare în silaba iniţială. De exemplu, în cuvinte precum: „Apoĭ cu vaŝile, ĭară [...]” sau în cuvite 
ca: ĭarbă, ĭapă, ĭarnă etc., nu se produce nicio modificare, deoarece diftongul se află în prima 
silaba. În celălalt caz, în care diftongul [ĭa] este postconsonantic şi se află în silaba de mijloc sau 
de sfârşit, acesta devine [ĭę] :  
                                                
13 G.Rusu, Structura fonologică a graiurilor dacoromâne, p. 51 
14 I. Pătruţ, Influenţe maghiare...., p. 212 
15 Al.Graur, Studii de lingvistică generală, p. 19 
16 Ion Calotă, Contribuţii la fonetica şi  dialectologia limbii române, p.139 
17 ibidem, p.177 
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1. „[...] d’in m nca nόstră trăięm.”;  
2. „[...] că me ďimult şťięŭ bozgόńe”. 
 
2    Consonantismul 

  În ceea ce priveşte consonantismul graiului de pe Valea Superioară a Mureşului, 
acesta se diferenţiază de cel al  limbii literare prin faptul că există o serie de consoane dure 
[s,z,ţ,j,ş], care dispun de un timbru velar; întâlnite la sfârşitul cuvântului vor produce înlăturarea 
vocalelor finale, iar in interiorul cuvântului acestea vor fi urmate numai de  vocalele: [a,ă,ạ,â]. 
Cât priveşte consoanele palatalizate, ele produc modificări atât de ordin numeric, cât şi de ordin 
fonetic, astfel că prezenţa lor în diasistemul consonantic atrage după sine modificări care vor 
particulariza graiul studiat. 
 
2.1. Palatalizarea dentalelor [t, d] 
 În lucrarea sa, Probleme de dialectologie română, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu remarcă 
faptul că dentalele [t,d] se palatalizează ca urmare  a influenţei unui iot aflat în poziţia 
următoare.18 
  Ion Calotă19 consideră că  palatalizarea dentalelor survine, atunci când precedă 
vocalele [e, i]. În graiul din zona Topliței palatalizarea se produce când precede diftogul [ĕa] sau 
nuanţa vocalică [ę] ori când urmează după aceleaşi două timbre vocalice, [e, i], devenite 
elemente asilabice ale unor diftongi ascendenţi următori. Aşadar, în acest caz se produce 
alterarea oclusivei dentale precedente şi se soldează cu „schimbarea locului de articulare, din 
poziţia de dentale în aceea de prepalatale”20, dar şi cu cea a modului de articulare, din oclusive în 
africate. 
 În cadrul discuţiilor tematice, dar şi în chestionarul dialectal se sesizează susţinerea  a 
ceea ce literatura de specialitatea a remarcat cu privire la palatalizarea dentalelor [t, d]: 
1. [t] -> precedă vocala [e]: „ o-s născută la Subcetaťe [...]”;  „[...] ĭo cu-n fraťe [...]”; „[...] şî haĭ la 

munťe”; „,[...] tăt scînťeĭ ďin potcόvele luĭ o sărit”; 
2. [t] -> urmat de [i]: „[...] părinţî ťińiri [...]”;  „[...] să faŝe t’ină”; 
3. [t] -> urmat de [ę]: „Nu vă ťęmeţ şî nu plînžeţ [...]”; 
 Atunci când [t] precedă diftongul [ĕa], dentala divine [t’], iar [e] este absorbit de 
consoana precedentă, rămânând numai vocala [a]:  

1. t’amă <teamă; „[...] cîn ĭęş m nόpťa afară”; „[...] t’-am bătut” etc. 
2. [d] > [d’], dacă după el urmează vocala [e]: „Ĝaba, Ĝorĝe, mă d’ezmerz” ; „m-ažută copiii 

care-s me d’epărtaţ”  
1. [d] > [d’], dacă precedă vocala [i]: „D’in mữnca nόstră trăięm”; „[...] ĭ-o vińit ord’in 

să plęŝe” etc. 
2. [d] > [d’], dacă se află în faţa diftongului [ĕa], producând totodată sincopa semivocalei 

[ĕ]: „[...] l-am dus la d’al”; „[...] în ńidęžďa bańilor şٮn ńid’ęžďa pensiilor”; 
3. [d] > [d’], dacă după el urmeză [ę]: „[...] ďęşťile ĭera crăpaťe”. 
 E. Petrovici consideră că într-un  grai este foarte importantă „coloristica palatală 
[deoarece] este aceea care constituie trăsătura distinctivă a fonemelor consonantice palatalizate şi 
nu caracterul lor mai mult sau mai puţin moale sau muiat”21. Totodată el emite ipoteza conform 
căreia [t’, d’] sunt într-o mică măsură nişte africate, însă elementul lor fricativ este mai slab 
decât cel al africatelor propriu-zise.22 
 

                                                
18 L. Ionescu-Ruxăndoiu, Probleme de dialectologie română, p.171 
19 I.Calotă, Contribuţii la fonetica şi dialectologia limbii române, p.223 
20 ibidem 
21 E. Petrovici, Probleme de fonologie, p.21 
22 E. Petrovici, Graiul caraşovenilor, p.103 
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2.2 Înmuierea consoanelor [l, n, r]  
 Atunci când sonatele dentale [l, n, r] sunt urmate de un iot, acestea se înmoaie 
transformându-se în [l’, ń, r’]23, acest fenomen de înmuiere se observă şi în graiul de pe Valea 
Superioară a Mureşului. 
 Grigore Rusu este de părere că tratamentul aplicat consoanei lichide [l], astfel încât 
aceasta să se palatalizeze, este unul care impune o regulă esenţială, precum: [l] trebuie să fie 
urmat de vocalele [i], [e] sau diftongul [ĕa].24 
 În cazul întâlnit în graiul din zona Topliței, apare [l] în faţa difongului [ĕa]. Elementul 
de tranziţie dintre consoană şi vocală este făcut de elementul semivocalic al diftongului, [ĭ], însă 
de remarcat este faptul că acest element semvocalic este absorbit de consoana precedentă care a 
suferit „palataliarea mutativă” 25: 
1. „[...] un l’agăn aşă ca o covată” ;  
2. „[...] d’in găl’ată care aduc ĭo apă”; 
 Atunci când [l] este urmat de vocala [i], se produce înmuierea vocalei lichide, însă nu 
în acelaşi grad ca în cazul în care este urmat de un diftong: „Căli (căl’i), vb.tranz.- a rumeni 
ceapa”; lingură > l’ingură; sau verbe de felul: a scula, a spăla la modul conjunctiv, persoana a 
II-a: să speli > să spel’i; să scoli > să scol’i. 
 Vibranta [r], urmată de vocala prepalatală [e], rămâne intactă, însă dacă precedă vocala 
[i] sau diftongul [ĕa] suferă anumite transformări care se soldează cu înmuierea acesteia:  
1. [r]>[r’], când este urat de [i]: „ [...] ĭeram pe ďalur’ ”; „o suflat pe năr’ ”; 
2. [r]>[r’], când precedă diftongul [ĕa]: floarĕa> floar’a; marĕa>mar’a; sarĕa>sar’a; 
  Consoana  [r] poartă o particularitate fonetică cu funcţiuni importante în structura 
morfologică a graiului studiat, astfel consoanei „[r’] de la forma de plural îi corespunde [r’°] (r 
cu timbru labio-palatal) de la singular, opoziţie care face distincţia între cele două forme”26. De 
exemplu, dacă luăm în considerare verbele a muri, a coborî, a doborî, a măsura, [r] moale se 
menţine şi la persoana II indicativ, dar şi la conjunctiv: tu mor’/ să mor’. De asemenea, în rostire 
nu se prea deosebeşte persoana I de persoana a II-a, formele verbale fiind parţial omofone: eu 
mor°/ tu mor’; eu cobor°/ tu cobor’; eu dobor°/ tu dobor’; eu măsor°/tu măsor’.  
 O altă observaţie făcută de Grigore Rusu este cea conform căreia [r] cu timbru 
palatalizat se poate, în unele cazuri, transforma în [ĭ], de exemplu el a luat verbul a pieri şi a 
demonstrat că, la persoana a II-a singular, se foloseşte atât sub forma pier’, cât si sub forma 
pieĭ27. Acest caz exemplificat de cercetător este valabil şi în cazul graiului din zona topliței, iar 
un caz similar este cel al verbului a cere se observă aceeaşi evoluţie a lui [r’] la [ĭ], respectiv la 
[ŭ]: eu cer°/ eu ceŭ; tu cer’/ tu ceĭ.. 
  În ceea ce priveşte consoana [n], transformarea ei în dorsopalatala [ń] corespunde 
fenomenului alterării dentalelor, adică sonata dentala nazală [n] este diezată (palatalizată). 
Înmuierea nazalei [n] reprezintă un fenomen influenţat de prezenţa maghiarilor, întrucât se poate 
sesiza în sistemul fonetic maghiar prezenţa grupului de sunete rostit cu un singur efort respirator, 
[ny], sunet foarte apropiat de corespondentul său în limba română, întâlnit în graiul , [ń].28  
 Situaţii în care sonata nazală [n] devine [ń] cu timbru palatalizat: 
1. [n] urmat de [i]=> [ń]: „ńidęžďa bańilor”; „părinţî ťińiri”; „O vińit zîna”. 
2. [n] precedă [ę]=>[ń]: „nu m-am putut ţîńę ďe fuńa lor”; porńę. 
3. [n] urmează după semivocala/ vocala [i]: „ďinaińťa boilor”; „ş-o adus amińťe”; 
4. [n] precedă vocala [e]: „[...] lucru ńecurat” ; „[...] bîrńe rotunďe”; 
5. după [n] urmează diftongul [ĕa]: „[...] ń-am ťemut să me męrem”; 
6. după [n] urmează diftongul [ĕo]<[ĕa]: „[...]tata ń-o povist’it [...]”. 

                                                
23 L. Ionescu-Ruxăndoiu, Probleme de dialectologie română, p.172  
24 G.Rusu ,Stuctura fonologică a graiurilor dacoromâne, p.178 
25 ibidem, p. 179 
26 G. Rusu, Structura fonologică a graiurilor dacoromâne, p. 183 
27 ibidem, p.186 
28 ibidem, p.133 
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  Aşadar, se observă că în unele construcţii, diftongul [ĕa], precedat de [ń] se reduce la 
vocala [a], deoarece semivocala [ĕ] este absorbită de consoana din faţă, însă trebuie specificat că 
în unele cazuri vocala [a] se închide la [o]. Ovid Densuşeanu observă că în cazul cuvântului 
necăjit, dacă [e] din prima silabă se velarizează şi devine [ă], atunci nazala [n] se pronunţă dur, 
fără a căpăta timbrul palatal. 29 
  
2.3 Labialele [p,b,m] şi fricativele labio-dentale [f,v] 
   Labialele [p, b, m] au un staut special, întrucât, urmate de vocala [i] suferă anumite 
transformări pe care le particularizează în comparaţie cu alte consoane. Dacă luăm spre exemplu 
secvenţele: [pi-],[bi-] şi [mi-], vom constata că grupul de sunete este alcătuit din labialele 
[p,b,m] şi fricativa palatală [ĭ] a diftongului ascendent următor. Calotă afirmă că, deşi labiala 
este urmată de un iot, nu se produce o palatalizare a labialei, ci mai degrabă o întărire a 
articulaţiei iotului sau în unele cazuri o reacţie împotriva acesteia, adică o articulare tot mai slabă 
astfel, ajungându-se la dispariţia diftongului ascendent30. Atunci când vorbitorul este influenţat 
de limba literară, cuvântul piept poate deveni pept, în alte circumstanţe el este rostit cu ajutorul 
consoanei africatizate [ĉ] sau prin eliminarea labialei precedente: ĉept.  
 Fonemul iot a fost vizibil influenţat de labiala precedentă, întrucât după cosoana [p], 
care este o consoană surdă, apare şi o palatală surdă, după [b], consoană sonoră, s-a dezvoltat tot 
o nuanţă consonantică sonoră, iar după [m], nazală, apare o consoană nazală, rezultând faptul că 
palatala dezvoltată din iot s-a acomodat labialei.  
 În graiul studiat se întâlneşte transformarea  datorată iotului conform căreia labialele 
[p,b] precedă africatele [ĉ, ĝ], iar [ń] urmeză după labiala [m]. În vederea susţinerii acestor 
observaţii, vom da câteva exemple întâlnite cu în discuţiile tematice sau în chestionarul dialectal: 
1. [p]+[ĭe]: „Cu ĉaptănu, dacă mă ĉaptân.”; „[...] cu cojocu pe pĉęl’a gόlă”;  
 Observăm , aşadar, că în prima situaţie diftongul [ĭe] dispare, iar în cea de-a doua, 

dispare atât diftongul cât şi labiala care-l precedă, rămânând doar africata [ĉ]. 
2. [p]+[ĭa]: pĉatră; 
3. [p]+[i] accentuat: „Nu vă ťęmeţ şî nu plînžeţ, mă copĉii”; stupĉit, căpĉiţă;„ĉuper sau 

ardei iuţ uscaţ.”; „Pĉişleac”. 
Observaţie: în cazul cuvântului ĉuper, pe lângă eliminarea labialei [p] din poziţie iniţială se 
observă şi închiderea vocalei [i] la [u]. 
1. [b]+[ĭe]: „Obgele (obĝęle),s.f- material din pănură cu care bătrânii îşi înveleau picioarele 

înainte de a şi le introduce în cizme sau opinci”. 
2. [b]+[i] accentuat: „bonda dubĝită”; „[...] pe la Bĝitrău l-o puşcat”.  
Observaţie: În cazul cuvântului Bĝitrău (comună din apropiere numită Ditrău) a survenit o serie 
de modificari: [d] >[b]>[bĝ]. 
 Ion Calotă spune că poziţia lui [ń] după  labiala [m] se datorează întăririi iotului, „ceea 
ce adus la închiderea aperturii, deci la consonantizarea lui, în stadiul de sonantă nazală 
mediopalatală [ń]”31.  
1. [m]+[ĭe]: „[...] ş-o tăĭęt opt mńeluţ”. 
2. [m]+[i] accentuat: „[...] în mńijlocu ٮcăsî”; „[...] ĭeram mńiŝ”; 
3. [m]+[e]: „[...] părinţî mńeĭ”. 
   D. Macrea este de părere că aceste forme sunt cele mai vechi în evoluţia iotului, iar 
cele care nu menţin labiala precedentă, reprezintă cele mai înaintate stadii de palatalizare, 
respectiv de africatizare.32 
  În condiţiile în care fricativele labio-dentale, [f,v] sunt urmate de iot, acestea se 
fricatizează devenind [ŝ], respectiv [ž], înregistrându-se totodată reducerea diftongului [ĭe] la [e] 
sau [ę], în cazul în care îl precedă. Fricativele labio-dentale nu-şi schimbă în mod drastic 
                                                
29 Al. Mareş, I.Gheţie, Graiurile dacoromâne în secolul al XVI-lea, p. 149 
30 I. Calotă, Contribuţii la fonetica şi dialectologia limbii române, p. 201 
31 I. Calotă, Contribuţii la fonetica şi fonologia limbii române, p. 219 
32 D.Macrea, Probleme de fonetică, p. 95-96 
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registrul, acestea transformându-se în africate. Diferenţa survenită constă în locul de articulare a 
sunetelor, deoarece africatele se caracterizează prin articularea părţii anterioare a limbii, în partea 
anterioară a palatului. 
1. [f]>[ŝ]: [f]+[i] accentuat: ŝir (fir);ŝin (fin) 
2. [f]+[[ĭe]: ŝęre (fiere); ŝer (fier); „ŝerbę torturile”; 
3. [v]>[ž]: [v]+[i] accentuat: žiţăl (viţel),žită (vită). 
4. [v]+[ĭe]: žęspe (viespe), žietat’e (vietate), žęrme (vierme). 
 
2.4. Africatele [ĉ, ĝ] şi velarele [k’, g’] 
 În studiul său Contribuţii de dialectologie română, Romulus Tudoran afirmă că 
fenomenul ĉ>ŝ şi ĝ>ž a fost semnalat pentru prima oară în secolul al XIX-lea, moment în care 
apare interesul pentru studiul graiurilor populare româneşti33.  Însă, mai apoi constată că acest 
fenomen este posterior secolului al XV-lea, fapt dedus din consultarea unor materiale care 
confirmă această supoziţie. În graiul din zona Topliței acest fenomen este recurent în majoritatea 
cuvintelor care conțin africatele [ĉ] și [ĝ]: 
1. ,,[...] că aşă ĭera atunŝa [...] όmeńii munŝęŭ la pămînt’’ 
2. „Şî ŝe să vez? am văzut numa odată pe ŝer un sul mare ďe f 
3. „[...] fužęm, plînžęm [...]” 
4. „Ş-apăĭ ajunžęm în sat [...]”; 
Observaţie: Ion Petruţ susţine că evoluţia lui [ĝ] la [ž] s-a făcut prin pierderea elementului 
oclusiv al africatei [ĝ], deci în urma unei evoluţii fonetice care a avut loc pe terenul limbii 
române. 34 

O altă situație în care apar africatele [ĉ,ĝ] este după secvenţa [pi-], precum în cuvintele: 
pĭele>pĉele, picură>pĉicură, (a) pisa>pĉisa, piron>pĉiron, respectiv după secvenţa [bi-]: 
bĭetul>bĝetul, obĭele>obĝęle, Bicaz>Bĝicaz etc.  
 Grigore Rusu preciza că în cadrul ariei din nordul Transilvaniei se întâlneşte 
fenomenul de evoluţie a velarelor [k’,g’] la africatele [ĉ,ĝ]35, fenomen întâlnit şi în zona studiată: 
1. „ La aia ŝe să strînže la oĉi, la uldor’ ”. 
2. „ M-am pălit la o unĝe şî mă dóre”. 
 Există și situații în care velarele [k’, g’] nu evoluează la africatele ĉ, respectiv ĝ: k’ar, 
k’itară, k’iţăi,g’ozdan, g’indă, g’iveci etc. 
 Transformările suferite de consoanele k’ şi g’ sau mai degrabă evoluţia lor la africatele 
ĉ, ĝ,  precum şi apariţia acestora din urmă după secvenţele [pi-], respectiv [bi-] s-au răsfrâns 
asupra sistemului graiului studiat, atât în ceea ce priveşte inventarul cât şi în ce priveşte 
frecvenţa unora dintre foneme, întrucât se observă frecvenţa considerabilă a africatelor [ĉ, ĝ.]. 
 
3. Consideraţii finale 
 În concluzie, sistemul fonologic al graiului din zona Topliţei este diferit de cel literar 
atât în ceea ce priveşte numărul vocalelor cât şi cel al consoanelor, precum şi corelaţia de timbru 
al consoanelor. 
 Aşadar, în ceea ce priveşte particularităţile fonetice ale graiului studiat s-a putut 
consta, pe baza anchetei dialectale concretizate în discuţii libere, chestionare şi glosare 
dialectale, că există diverse modificări ale vocalelor şi consoanelor, substituţii de foneme, 
închidere de vocale precum şi fenomene de în înmuiere a consoanelor, specifice atât graiului 
moldovean cât şi celui transilvănean. Putem conchide, aşadar, că subdialectul din zona Topliţei 
reprezintă o suprapunere a graiului moldovean pe un strat lingvistic specific graiului 
transilvănean. 

 

                                                
33 op.cit., p. 79 
34 I. Petruţ, Contribuţii la istoria limbii române  apud G. Rusu, Structura fonologică......, p. 131 
35 G. Rusu, Structura fonologică......, p. 167 
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* 
 
 The present paper represents a section of an ongoing research that focuses on 
establishing phonetic particularities of the Superior Valey of Mureș, specifically from rural 
communities around Toplita. 
In conducting the study, the following steps were taken into consideration: the determination of 
the subjects, methods and the dialectal transcription of the audio-video records and 
questionnaire. 
The aim of the paper is that of identifing and analysing the phonetic aspects of the idiom spoken 
around Toplița and to establish the subdialect individuality among the other idioms of the 
Romanian language. 
Considering the phonetic aspects of the idiom we observed the following phenomena: vowels 
and consonants modification, phonemes substitutions and vowels enclosure, that are specific to 
both Moldavian subdialect and Transilvanian one. That is why, in terms of phonetic 
particularities, the idiom studied represents a combination between the two subdialects, being 
considered a regional inovation. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
Calotă, I., Contribuţii la fonetica şi şi dialectologia limbii române, Editura Scrisului Românesc, 
Craiova, 1986. 
Candrea, I. A., Dicţionarul Enciclopedic ilustrat, Ed. ,Cartea Românească, Bucureşti, 1931. 
Caragiu, M., Ştefan, G., Ionescu-Ruxăndoiu L., Romulus T, Dialectologie română, EDP, 
Bucureşti, 1977/ 
Dobreanu, D. , D. Vasile, Subcetate Mureş. File de monografie, Ed. Motiv, Topliţa, 1999. 
Haşdeu, B. P., Istoria critică a românilor, Ed. Minerva, Bucureşti, 1970. 
Petrişor, M., Graiuri mixte şi graiuri de tranziţie, în LR, XI, Bucureşti, 1962. 
Petrovici, E., Fonemele limbii române, în SCL, 1956. 
Rusu, G., Structura fonologică a graiurilor dacoromâne, Ed. Știinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1983. 
Vasiliu, Emanuel, Fonologia limbii române, Ed. Academiei, Bucureşti, 1965. 
Vasiliu, Emanuel, Fonologia istorică a dialectelor dacoromâne, Ed. Academiei, Bucureşti, 
1968. 
 
 

 

 



 
 

302 

AUREL PAUL BĂNUŢ (1881-1970) 
 

Documente inedite aflate în fondul de manuscrise al Bibliotecii Naţionale a 
României. I. Corespondenţă trimisă. 

 
                                                                                Col (r ) Dumitru Stavarache - Bucureşti 
 
Câteva aprecieri cu privire la Aurel P. Bănuţ 
Nume de largă circulaţie înainte de războiu, ctitor al revistei “Luceafărul”, director artistic al 
“Fondului de teatru”, mare ostenitor în mişcarea teatrală din Ardealul de ieri, scriitor de aleasă 
sensibilitate şi virtuositate tehnică, gazetar, om de inimă şi acţiune, Dl.A.P.Bănuţ demult trebuia 
să figureze printer cei mai de seamă reprezentanţi ai literelor române de la 1900 încoace. 
Ridicând umorul la rangul de creaţie literară, depăşind cu mult funcţiunea moralizatoare a 
acestuia şi oprindu-se prea puţin la didacticismul searbăd şi pedant uneori al satirei, opera D-
sale deschide un capitol nou în istoria literaturii noastre…E cel mai mare umorist al Ardealului, 
un scriitor original, a cărui opera va înfrunta pentru totdeauna vremea, şi e gravă, foarte gravă, 
lipsa de adevărată preţuire cu care a fost întâmpinată de către generaţia noastră. Tânăra critică 
literară a Ardealului e datoare să se rostească1. 
A.P.Bănuţ a fost o personalitate polivalentă, un temperament exuberant în aparenţă, sfios şi 
timid în fond, şi care, după propria-i mărturisire nu s-a ştiut vârâ niciodată în sufletul cuiva şi 
mai ales al celor mari, n-a căutat cu dinadinsul prietenia nimănui, dar când aceasta i   s-a oferit 
cu sinceritate şi dragoste, a cultivat-o şi i-a rămas mereu statornic2. 
Burlescul lincvistic s-a continuat în Ardeal şi ne-am înşela socotind că limbajul lui Marin 
Chicoş Rostogan e o născocire maliţioasă a lui Caragiale. Ardelenii înşişi creaseră genul. 
A.P.Bănuţ trebuie citat pentru Elocvinţa frachelui Ladislau, „ghe tătului cursivă, pot afirma, 
cum că classică”3 
Cele mai însemnate reviste cu caracter naţionalist sînt”Semănătorul”, fondat de A.Vlahuţă şi 
G.Coşbuc(decembrie 1901), „Luceafărul” fondat de Alexandru Ciura şi Aurel P.Bănuţ(s.n.), dar 
având ca redactori esenţiali pe O.Goga şi O.C.Tăslăuanu(Budapesta, iunie 1902) şi „Făt 
Frumos” din Bîrlad(martie 1904), cu Emil Gîrleanu, D.Nanu, G.Tutoveanu4. 
Aurel P.Bănuţ. Repere biografice5.  
- 23 octombrie 1881 - se naşte, la Cohalm(azi oraşul Rupea), judeţul Tîrnava Mare(în 
prezent Braşov), cel de-al patrulea copil al familiei Bănuţ(Paul Bănuţ şi Maria Comşa); rămâne 
orfan(de tată când nu împlinise doi ani şi de mamă la 5 ani); v-a locui la bunicul de pe mamă(Ion 
Popa Comşa din Copăcel), apoi la unchiul Valeriu, fratele mamei, care-i va fi şi tutore. 
- Studii: clasa întâi primară, la Rupea; clasa a doua primară, la şcoala săsească din Făgăraş; 
clasele 3-4 primare, la şcoala grăniţerească din Copăcel; clasele 1-2 medii, la şcoala civilă din 
Făgăraş; clasele 3-8, la liceul din Blaj; din clasa a VI-a de liceu a părăsit Copăcelu şi a locuit la 
sora sa Maria(căsătorită Bercan), la Mercheaşa şi apoi la Rupea; studii juridice la facultăţile de 
drept din Cluj, Budapesta şi Berlin. Doctorate, în Drept(1928, Cluj) şi Ştiinţe politice(1925, 
Cluj).  
                                                
1 Umoristul Ardealului, A.P.Bănuţ. Studiu critic de Eugeniu Potoran, Tipografia P.Mihuţ, Tinca-Bihor, 1944, p.3, 47 
2 Iosif Bâtiu, Scriitorul A.P.Bănuţ.Unele aspect din activitatea sa cultural-educativă şi publicistică la Dej, în Studii 
– supliment ştiinţific al periodicului „Răsunetul”, editat de Comitetul UTC al Liceului „Andrei Mureşanu”, Dej, 
1978, extras, p.249 
3 George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în present, Fundaţia regală pentru literatură şi artă, 
Bucureşti, 1941, p.567;la p.568, este redat un fragment din lucrarea lui A.P.Bănuţ, citată de G.Călinescu;  la p.912, 
este trecută la bibliografie, lucrarea lui A.P.Bănuţ, Elocvinţa frachelui Ladislau şi cartea părintelui Reteveiu, schiţe 
în dialect, Sibiu, Biblioteca „Umor şi satiră din Ardeal”, nr.1, Librăria săteanului, 1923. 
4 Idem, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, ediţie şi prefaţă de Al.Piru, Editura Minerva, Bucureşti, 1982, p.601. 
5 Informaţii prelucrate după: A.P.Bănuţ, Scrieri.Umor şi satiră. Curriculum vitae, Tempi passati, Piesă de teatru, 
Evocări. Ediţie şi prefaţă de Petronela Negoşanu, Editura Minerva, Bucureşti, 1974, p.5-54.  
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- 1902(fiind student anul III la Drept), întemeiază, la Budapesta,  revista studenţească  
„Luceafărul”, pe care o susţine din propriile sale mijloace materiale, ca editor şi redactor 
responsabil(de la 1 iulie până la sfârşitul anului 1902), apoi numai editor până la 1 aprilie 1903, 
când revista trece în proprietetea lui Octavian Goga şi Octavian Codru Tăslăuanu. În toamna 
anului 1902(noiembrie), pleacă la New York, pentru a ajuta un inventator să-şi patenteze şi 
promoveze invenţia; nu reuşeşte, revine în Franţa, la Paris, unde face aceleaşi demersuri, dar fără 
succes. 
- 1903 – pleacă din Budapesta, este slăbit şi bolnav(operat de apendicită cronică la spitalul 
din Sighişoara, de dr.Frantz Oberth)6 ; a vândut casa părintească. 
- 1904 – 1906, scrie schiţe în subdialect şi le publică în săptămânalul „Poporul român”, din 
Budapesta. 
- 1905 – 1908, la Conservatorul de artă dramatică din Bucureşti; în 1905, a câştigat prin 
concurs, o bursă , a „Societăţii pentru fondul de teatru”, din Braşov; la terminare, în 1908, este 
numit director artistic al „Societăţii pentru fondul de teatru”.  
- 1908 – 1914, la Braşov. În această perioadă a înfiinţat 64 de Comitete teatrale, filiale ale 
Societăţii, în Ardeal şi Banat; 1910 – 1913, scrie săptămânal la Gazeta Transilvaniei, alături de 
Al.Bogdan, Voicu Niţescu, Valeriu Moldovan; este perioada când scrie majoritatea schiţelor 
umoristice ce vor fi publicate în lucrarea Tempi Passati, în 1931, lucrare care, la propunerea lui 
Sextil Puşcariu, a fost premiată de Academia Română. 
- 1915(martie), concentrat la Regimentul II Infanterie din Praga, iar la 15 iulie este trimis 
la vatră. 
- concediu medical; aflat la Zărneşti, când au intrat trupele române în oraş(Regimentul 4 
Argeş), a mers alături de comandant(Mr.Ionescu), strigând „Trăiască România Mare”; dezertează 
din armata austriacă, prin Pasul Buzău, ajunge la Bacău şi apoi la Bucureşti; după mai multe 
peripeţii, este încadrat în Armata Română, ca adjunct la Biroul de Informaţii a Corpului IV 
Armată, la Oneşti, şef al biroului fiind Octavian C.Tăslăuanu. 
- 1917: în ianuare, ministrul de externe Take Ionescu, il deleagă să meargă în SUA pentru 
o colectă de bani în sprijinul refugiaţilor din Ardeal, dar până la urmă a plecat o delegaţie de 
trei(Pr.Lucaciu, Popa Ion Moţia şi Vasile Stoica); a organizat, la cererea Şefului de Stat Major al 
Corpului IV Armată, Compania artistică a Corpului, a fost numit director artistic al acestei 
formaţiuni, prezentând spectacole teatral-artistice pe linia frontului. 
- 1918, la Comandamentul General din Sibiu. 
- 1919: demobilizat; codirector(cu dr.Victor Hotăran), al ziarului “Renaşterea Română” din 
Sibiu; în partea a doua a anului, publicaţia este vândută lui Octavian Goga, care o mută la 
Bucureşti, punând la conducerea ei pe fratele său, Eugen Goga. 
- 1920 – 1922, la Sighişoara, la nepoata Melania Bercan(fiica surorii lui, Maria). 
- 1923, 23 februarie, se căsătoreşte cu Elvira Navrea din braşov, dar de comun acord 
divorţează la 5 mai 1924. 
- 1925, 1 ianuarie – 1927, 1 octombrie, este director al Propagandei culturale din Teritoriile 
alipite(Ardeal şi Banat); în perioada, 5 noiembrie 1926 – 3 iulie 1928, este consilier juridic, apoi 
raportor, al Comisiei Cultelor şi Învăţământului în Delegaţia judeţului Tîrnava Mare. 
- 1928, 19 aprilie – se căsătoreşte cu Aurora Maria Pinţia şi se mută la Tinca, judeţul 
Bihor, unde va locui 22 de ani; director al Teatrului de Vest(15 septembrie – 13 noiembrie 
1928), aflat sub patronajul Episcopului Traian Valeriu Frenţiu, din Oradea 
- 1928 – 1932: prefect al judeţului Tîrnava Mare(13 noiembrie 1928 – 20 ianuarie 1930) şi 
apoi al judeţului Someş(9 mai 1931 – 7 iunie 1932); inspector în Direcţia educaţiei poporului, a 
Ministerului Ocrotirii Sociale(1 februarie 1930 – 1 ianuarie 1931); la 1 decembrie 1930, 

                                                
6 În Amintiri, avea să scrie că s-a operat în aceiaşi săptămână cu regele Eduard al Angliei şi cu premierul 
Ungariei(baronul Geza Feyervary), subliniind, ironic, că totdeauna a ţinut la o societate niţel mai selectă. 
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întemeiază la Dej, a doua Şcoală Ţărănească din Ardeal7, cu 30 de ţărani din judeţul Someş; 
înscris în Corpul Avocaţilor, barourile Ilfov şi Oradea, dar fără a practica avocatura. 
- 1936, luna mai, este numit de Ministrul de Interne, ca vicepreşedinte al Comisiei 
Interimare, cu sarcina de a gira problemele administrative ale judeţului Bihor. 
- 1938 – 1940, primar al staţiunii balneare Ocna – Sibiului; demisionează în 1940 şi se 
retrage la Tinca; 1939, cartea sa Oameni de ispravă, apărută în Editura Tipografiei Dacia Traiană 
din Sibiu, este premiată de Astra culturală din Sibiu; la 1 iunie 1940, la cerere, Societatea 
Scriitorilor din Bucureşti îl pensionează.  
- 1950 - 1970: după moartea soţiei(1950), se mută la Bucureşti, unde rămâne 8 ani; ultimii 
12 ani locuieşte la Braşov; ia parte la viaţa culturală a Braşovului, ţine conferinţe despre marii 
scriitori clasici(I.L.Caragiale, G.Coşbuc), despre compozitori(Tiberiu Brediceanu, Augustin 
Bena ş.a.); 1969, este membru fondator al Asociaţiei Scriitorilor din Sudul Transilvaniei. 
- 1970, 28 iulie, se stinge din viaţă, la Braşov. 
 
Corespondenţă trimisă de Aurel P.Bănuţ, aflată în Fondul de Manuscrise al Bibliotecii Naţionale 
a României.   
 
În fondurile Bibliotecii Naţionale a României, A.P.Bănuţ se regăseşte atât printr-un număr de 7 
lucrări edite8, cât mai ales printr-o bogată corespondenţă. Asupra acestei corespondenţe, inedite, 
ne vom referi în cadrul a cel puţin două comunicări9. În cea de faţă vom face o prezentare a 
corespondenţei trimise de A.P.Bănuţ. Este vorba despre 99 de scrisori trimise în perioada 1910-
1969, următorilor destinatari, în ordine cronologică10: I. Montani-1910; Voileanu Ana-1911; 
Paly Mary-1915; I.Clopoţel-1924; D.I.Cucu.1930; Nicolae Iorga-1931; Vlădescu G.M.-1935; 
Neş T.-1935; A.Lupeanu-Melin-1935; Toma Murgoi-1935; Em.Stoica-1939; Vasile Netea-1939, 
1943; Aurora Bănuţ-1939; Fatma Tăslăuanu-1942; Negrea Camil-1942-1955; Drîmbă Lucian, 
1946-1969; Octavian Goga-f.d.  
Conţinutul corespondenţei este variat şi pentru o mai bună înţelegere vom prezenta un scurt 
rezumat al acesteia, pentru fiecare dintre destinatari. 
Scrisoare, august 1910, către I.Montani11 : despre Societatea Teatrală, din care a făcut parte 
A.P.Bănuţ până în anul 1913, şi proiectul său pentru un nou Comitet din care să facă parte: 
O.Goga, Al.Ciura, I.Burcia, T.Brediceanu, I.Lupeş, V.Botescu; publicarea unui articol la 
„Românul” din Arad. (M88; B27) 

                                                
7 Prima Şcoală a fost întemeiată de dr.Vasile Ilea, în Sighetul Marmaţiei. 
8 Oameni de ispravă, Articole şi schiţe, Sibiu, 1939, 208p.; Scrieri.Umor şi satiră. Curriculum vitae – Tempi 
passati. Piesă de teatru – Evocări, Ediţie şi prefaţă de Petronela Negoşanu, Coperta Cristina Crinteanu, Bucureşti, 
Minerva, 1974, 456p. , 1f. Portret. Întreprinderea poligrafică Crişana, Oradea; Achim „Filărău”, despre una-
alta.monolog în dialect din Târnava-Mare, Ediţia a 3-a, Sighişoara, editura Bibliotecei, Tipografia Friedr.I.Horeth, 
1925, 13p.(Biblioteca „Umor şi satiră din Ardeal”, nr.3)-fără copertă;Elocvinţa frachelui Ladislau II. Cartea 
părintelui Reteveiu. Schiţe în dialect, Sibiu, Editura Librăriei săteanului, 1924, 16p.(Biblioteca  „Umor şi satiră din 
Ardeal”, nr.1; George Dima.Contribuţii la cunoaşterea vieţii şi operei sale, Bucureşti, f.e., 1955, 64p. cu ilustraţii, 
portret şi note muzicale. Supliment la revista Muzica. Revista Uniunii Compozitorilor din R.P.R., 1955, nr.9-10-11-
12; Gheorghe Cârţan. Cartea părintelui Reteveiu, Schiţe umoristice de Aurel Paul Bănuţ, Sibiu, Editura 
Asociaţiunii, 1927, 38p., cu portret.(Biblioteca Poporală a Asociaţiunii. Publicaţie periodică, anul XVII, Noemvrie 
1927, nr.151); Tempi passati. Umor şi satiră – Evocări, prefaţă de Mircea Zaciu, Bucureşti, Editura pentru literatură, 
1965, 288p., 1f.portret. Întreprinderea poligrafică Cluj.  
9 Numai corespondenţa, în care A.P.Bănuţ este destinatar, conţine un număr de 580 de scrisori, fapt pentru care 
considerăm  necesară prezentarea lor eşalonată 
10 În fondul de manuscrise, evidenţa corespondenţei este în ordinea alfabetică a autorilor. 
11 Ziarist renumit, din perioada interbelică, care a contribuit la apariţia revistei „Luceafărul”; a fost membru în 
Comitetul de redacţie al „Luceafărului”. 
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Scrisoare, 25 octombrie 1911, Braşov, către Voileanu Ana12: îi comunică faptul că îi trimite o 
fotografie şi o broşură; solicită să-i pună la dispoziţie însemnările ei despre turneul făcut în acea 
vară.(V85; B27, Ms.5486) 
Scrisoare, limba germană, 1 iulie 1915, Praga, către Paly Mary13: o roagă să-i găsească o fată 
bogată, care are simpatie pentru români, pentru căsătorie, având nevoie de bani în scopuri 
artistice.(P14; B27) 
Două scrisori, 14 mai şi 4 august 1924, Sighişoara, către Ion Clopoţel14: dorinţa de a colabora la 
revista „Societatea de mâine”, ca reprezentant pentru Sighişoara; cere relaţii despre o 
domnişoară(Tulia Bogdan, director la o şcoală din Arad), pentru un prieten care vrea să o ceară 
în căsătorie. (C57; B27) 
Scrisoare, 15 decembrie 1930, Bucureşti, către D.I.Cucu 15: îl roagă să scrie despre lucrarea sa, 
Tempi passati, să trateze desfacerea volumului la Cluj şi în acest scop îi dă o listă de cunoştinţe 
la care să apeleze. (C93; B27) 
Scrisoare, 25 iunie 1931, Dej, către Nicolae Iorga 16: solicită sprijin în obţinerea unei rente 
viagere, de 6000 lei, pentru văduva lui I.Pop Reteganu şi intenţia de a pune o placă 
comemorativă pe clădirea în care a locuit scriitorul.(I72; B27)  
Scrisoare(CP), 3 aprilie 1935, Tinca-Bihor, către Vlădescu G.M.17 : îl felicită pentru succes şi 
cere să-i trimită volumul publicat.(V74; B27, Ms.6224) 
Scrisoare, 3 aprilie 1935, către Neş T18 : despre faptul că I.Clopoţel îi cere 4 articole pentru 
revista „Societatea de mâine”, în schimbul datoriei ce are la el;  îl roagă să trimită el un articol 
din cartea, Figuri bihorene, pe care să-l semneze T.N.(N51; B27, Ms.9227) 
Scrisoare, 23 mai 1935, Tinca, către A.Lupeanu-Melin19 : despre un articol publicat în „Patria” 
şi regretul că I.Montani nu este menţionat; precizări şi detalii cu privire la activitatea ziaristică a 
sa(A.P.Bănuţ), Octavian Codru Tăslăuanu, Valer Moldovan ş.a.(L94; B27)  
Scrisoare, 18 februarie 1935, Tinca, către Toma Murgoi 20: aprecieri cu privire la un volum de 
versuri al acestuia; refuză să scrie prefaţa la respectivul volum şi îl sfătuieşte să-l cizeleze. (M97; 
B27) 
Scrisoare(CP), 15 decembrie 1939, Ocna Sibiu, către Em.Stoica21 : răspunde la o scrisoare şi îl 
sfătuieşte să renunţe la încercarea de a scrie biografia fratelui său. (S88; B27) 
Două scrisori, 24 iunie 1939, Ocna Sibiu şi 5 martie 1943, Tinca, către Vasile Netea22 : a) a 
primit cele 3 broşuri şi îi trimite şi el o carte; pentru Conferinţa de la Văleni îi va furniza date; îi 
indică articole ale sale despre începutul „Luceafărului”; b) îi semnalează surse şi îi dă indicaţii 
pentru lucrarea acestuia despre „Istoria teatrului românesc din Transilvania şi Banat”. (N52; 
B27, Ms.5991, 5992) 

                                                
12 Reputată pianistă, care a debutat la începutul secolului al XX – lea; absolventă a Academiei de muzică din Viena, 
a sprijinit acţiunile Societăţii pentru fond de teatru, concertând în turneele organizate în diferite zone ale 
Transilvaniei. 
13 Cunoştinţă apropiată a lui A.P.Bănuţ, probabil săsoaică stabilită la Praga. 
14 I.Clopoţel(1892 - 1986), unul din cei mai importanţi publicişti interbelici, cu studii la Budapesta, Viena, Paris; a 
editat revista, cu profil socio – cultural, “Societatea de mâine”(1924 – 1945). 
15 A fondat, împreună cu Cezar Petrescu, revista culturală „Gândirea”, iniţial la Cluj(1921), apoi  la Bucureşti; una 
din cele mai importante reviste culturale interbelice. 
16 N.Iorga(1871 – 1940), istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru şi 
prim-ministru, parlamentar, profesor universitar şi academician.  
17 Unul din pseudonimele lui Israel Marcus sau Marius Marcu(1909 – 2008), reporter, redactor, scriitor şi istoric 
evreu – român. 
18 Nedepistat, probabil pseudonimul unuia din corespondenţi. 
19 A.Lupeanu Melin(1887 – 1937), romancier, nuvelist, ziarist, eseist, traducător. 
20 Poet şi jurnalist maramureşan din perioada interbelică. 
21 Nedepistat, posibil să fie D.Stoica, colegul său de la Budapesta, care a fost membru în Comitetul de redacţie al 
„Luceafărului”. 
22 Vasile Netea(1912 – 1989), scriitor, istoric, cercetător al istoriei Transilvaniei; a publicat peste 40 de lucrări. 



 
 

306 

Trei scrisori, 17 şi 27 octombrie, 17 noiembrie,1939, Ocna Sibiu, către Aurora Bănuţ 23: despre 
o hârtie cu chestionarul lui Vasile Netea, pe care nu o găseşte; o îndeamnă să-i vţndă toate 
cărţile; starea sa de sănătate, cum se gospodăreşte şi îşi petrece timpul la Ocna, precum şi 
neplăcerile funcţiei de primar; se plânge că nu-i răspund la scrisori, nici prietenii, nici I.Lapedatu 
şi Milea; că pentru a plăti datoria către Camil Negrea, a plasat şi urmează să mai plaseze cărţi în 
zonele, Cluj, Alba, Timişoara. (B27; B27, B27; B24) 
Scrisoare, 2 noiembrie 1942, Tinca, către Fatma Tăslăuanu24 : condoleanţe la moartea soţului 
ei, Octavian Codru Tăslăuanu, evocă lunga lor prietenie şi dă amănunte cu privire la unele 
întâmlări; sunt menţionaţi, Gen.Al.Averescu şi Octavian Goga.(T25; B27) 
29 de scrisori, 1942-1955, expediate din Tinca, Braşov, Sf.Gheorghe, Bucureşti, Tg.Neamţ, 
Tohan, către Negrea Camil25 : amintiri din tinereţe – prieteni, cunoştinţe, izbânzi şi nereuşite; 
întâlnirea de 50 de ani de la Blaj; situaţia internă a ţării; o călătorie la Sf.Gheorghe, întâlnirea cu 
prieteni, dezamăgirea că majoritatea erau îmbătrâniţi şi ursuzi; revista folclorică scoasă la Blaj, 
de Gherman; moartea lui Zaharia Bârsan; amintiri de anii petrecuţi cu I.Chendi, Minulescu, 
Cazaban, Cerna; starea de sănătate a unor prieteni, cunoştinţe, îndeosebi a lui Horia Petra – 
Predescu, care zăcea la pat cca 20 de ani; călătoriile la vechi prieteni(familia Dumitru Pop, din 
Tohanul Vechi); întâlnirea de la Braşov cu vechi prieteni; îl felicită pe el şi Agârbiceanu pentru 
pensii; starea lui de sanatate şi mai ales a soţiei.(Ms.5689, 5678, 5677, 5662, 5680, 5660, 5679, 
5658, 5659, 5657, 5661, 5668, 5667, 5666, 5669, 5670, 5671, 5672, 5673, 5688, 5687, 5674, 
5686, 5685, 5683, 5684, 5682, 5681)26  
47 de scrisori, expediate în perioada 1950 - 1969, către Drîmbă Lucian27. Volumul acestei 
corespondenţe(55f.), necesită o tratare separată, intenţia noastră este să o putem prezenta într-o 
comunicare viitoare. Spicuim câteva aspecte dezbătute în această corespondenţă: problema 
teatrului ardelean – surse de documentare, persoane, presă, amintiri şi contribuţie proprie; 
corespondenţa cu personalităţi ale vremii; mutarea de la Tinca la Bucureşti; despre studii, 
pregătire profesională, activităţi desfăşurate –certificate, diplome, atestări, precum şi surse de  
documentare pentru activităţile desfăşurate; tema „Luceafărului”; personale şi de familie 
ş.a.(Ms.33636 – 33682) 
Două scrisori, f.d., către Octavian Goga28: aspecte ale luptei electorale, în zona Cohalmului, 
după Unire,  care „întrece orce barbarie electorală de pe vremea lui Tiza sau Banffy”; denigrarea 
lui, că „Bănuţ ar fi agentul politic al guvernului liberal din Bucureşti, care vrea unirea 
necondiţionată cu România şi ştergerea imediată a Consiliului Dirigent”; numirea, sau impunerea 
de oameni necorespunzători, corupţi şi viciaţi, în funcţii de răspunere, de la primari la prefect; 
cum încearcă să blocheze, în alegeri, această practică – într-o săptămână, singur a mers în 27 de 
comune şi a ţinut conferinţe(8 în limba magheară, 13 în limba germană, 22 în limba română); 
propune măsuri pe care O.Goga să le discute cu Maniu.(Ms.14944, 14945) 
În loc de concluzii 
Chiar şi din acest set de corespondenţă se pot observa cele trei direcţii pe care a acţionat 
A.P.Bănuţ în activitatea sa de educare şi ridicare a nivelului cultural al neamului său: cultural, 

                                                
23 Cea de-a doua soţie a lui A.P.Bănuţ, născută Pinţia, cu care s-a căsătorit în anul 1928; a murit în anul 1950, după o 
lungă suferinţă. 
24 Fatma Tăslăuanu(1893 – 1964), născută Sturdza, a fost cea de-a doua soţie a lui Octavian Codru Tăslăuanu(1876 
– 1942), cu care s-a căsătorit în anul 1918; prima soţie, Adelina(născută Olteanu – Maior), a murit în anul 1910, la 
vârsta de 33 de ani şi cca trei ani şi jumătate de la căsătorie. 
25 Camil Negrea(1882 – 1956), jurist, doctor în drept; avocat în Baroul Făgăraş, carieră didactică la Universitatea din 
Cluj(rector în anii 1924 – 1925), membru al Academiei de Ştiinţe Morale şi Politice. 
26 Manuscrisele sunt trecute în ordinea cronologică a datei de expediţie 
27 Lucian Drîmbă – autor de studii şi lucrări monografice, publicate în mai multe limbi; a publicat studiul, A.P.Bănuţ 
şi Mişcarea teatrală din Transilvania(Lucrări ştiinţifice, Extras 1, Oradea, 1967), unde prezintă activitatea lui 
A.P.Bănuţ ca director artistic al Societăţii pentru fond de teatru; este frate cu Ovidiu Drîmbă – istoric literar, 
comparatist şi traducător, fost asistent a lui Lucian Blaga. 
28 Octavian Goga(1881 – 1938) – poet, scriitor, jurnalist, lingvist, traducător, om politic( prim-ministru al României, 
27 decembrie 1937 – 11 februarie 1938); Membru al Academiei Române din anul 1920. 
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artistic – teatral, literar. Ultima, cea literară, este cea pe care a desfăşurat cea mai susţinută 
activitate şi unde  a realizat, cum aprecia Sextil Puşcariu, „adevărate monumente lingvistice”. 
Ion Agârbiceanu propunea reeditarea operei lui A.P.Bănuţ, atât pentru stilul schiţelor lui, cât mai 
ales pentru faptul că, “acele dialecte şi subdialecte, fixate în opera lui, sînt pe cale de 
dispariţie”29. 
                                                                          * 
 
 Aurel P. Bănuț was an Romanian intellectual, a multifaceted personality. For educating 
and raise the level of cultural heritage of the people, he acted in three directions: cultural, 
artistical - theatrical, literary. Our communication is a step in knowledge of the personalities 
forgotten. In this, we make them a biographical sketch and present a first set of his rich 
correspondence. Are original documents, 99 letters sent by A. P. Bănuț in 1910 – 1969 period. 
These manuscripts are kept in the fund of the National Library. 
 

 

                                                
29 Petronela Negoşanu, în Prefaţă la op.cit., p.12 
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O FAMILIE DE IOBAGI ROMÂNI RIDICATĂ ÎN RÂNDUL NOBILIMII 
TRANSILVĂNENE. 

 
              (Familia iobagului Ladislau(Vasile) Lado din Săcalu de Pădure) 
                                           

                                                                       Prof. Ilie Şandru – Topliţa 
 
 Satul Săcalu de Pădure, comuna Brancoveneşti, este una dintre cele mai vechi aşezări cu 
populaţie exclusiv românească din Transilvania şi chiar din România. Prima atestare 
documentară apare sub denumirea latină de Zakalus şi datează din 1169. Acesta se află într-un 
document (nr.10) atribuit  regelui ungur Geza al II-lea (1141- 1162). În realitate actul respectiv a 
fost dat de fiul său, Ştefan al III-lea(1162-1172), fiindcă Geza al II-lea nu mai era principe al 
Transilvaniei în 1169. O a doua atestare datează din anul 1228 şi se află într-un act al regelui 
Andrei al II-lea (1205-1235), prin care pricnipele îi dăruieşte unui magistrat al său, Dionisie, 
anumite moşii. În acesta localitatea apare cu denumirea de Zakal. De-a lungul timpului satul a 
avut mai mute denumiri: Săcalu de Margine, Săcalu de Munte, Magyarerdoszkal, Erdoszakal, 
pentru ca începând din 1918 să se numească Săcalul de Pădure, judeţul Mureş. 
 De-a lungul vremii, locuitorii satului, toţi români, după ce şi-au pierdut pământurile, în 
urma creşterii continue a puterii grofilor şi baronilor unguri, şi-au pierdut şi libertatea, ajungând 
iobagi pe întinsul domeniu feudal al baronilor stăpâni ai castelului din Brancovenşti(Ieci): 
familiile: Lasanczy, Banfy, regelui Matei Corvinul şi, în cele din urmă, familia Kemeny. 
 S-a întâmplat totuşi ca una dintre familiile iobăgeşti din Săcalu de Pădure (Zakal) să fie 
ridicată din starea de iobăgie în care se afla şi inclusă în rândul nobilimii transilvănene. Era un 
lucru extraordinar şi aproape nemaiîntâlnit ca un iobag român din Transilvania să primească 
titlul de nemeş şi să fie inclus între nobili. Trebuie să se fi întâmplat ceva extraordinar. Însă 
tocmai acest ,,extraodinar” nu s-a putut lămuri pe deplin nici până astăzi, chiar dacă, între timp, 
cu totul întâmplător s-a descoperit actul prin care iobagul Ladislau (Vasile) Lado a primit titlul 
nobiliar. 
 Părintele Romulus Sever Todea(1903-1989) care a slujit la altarul bisericii satului vreme 
de o jumătate de veac, în Monografia satului Săcalu de Pădure (pe care subsemnatul am tipărit-o 
în două ediţii: 2001 şi 2015) a lămurit, într-o oarecare măsură această întâmplare extraordinară, 
însă nu pe deplin. Şi nici nu avea cum, fiindcă lipsesc documentele lămuritoare.  
 În primul rând s-a oprit la o legendă orală, care s-a transmis din generaţie în generaţie, 
despre înnobilarea lui Ladislau(Vasile) Lado. Bătrânii povesteau că au auzit de la bunicii lor că 
în vremurile îndepărtate tinerii erau prinşi cu funia(arcanul) şi duşi la oaste. Ca să scape, mulţi 
nu dormeau în casă, ci prin podul grajdului, ca să poată fugi în caz de pericol. Unul dintre aceşti 
tineri, prinşi cu funia şi dus în armată, a fost şi Ladislau (Vasile) Lado. Ţara era în război pe 
vremea  aceea, cu turcii. Ladislau (Vasile) Lado, acolo în război, ar fi găsit o ladă plină cu aur şi 
alte podoabe scumpe. El ar fi cerut să fie dus la împărăteasă ca să-i dea personal lada aceea.  
Când a văzut bogăţia aceea din ladă, împărăteasa, după ce l-a întrebat cum îl cheamă şi de unde 
este, i-ar fi spus că din acel moment el nu mai este iobag, ci nemeş şi se va numi ,,Ladislau Lado 
de Zakal”. I-a dat diplomă cu emblemă împărătească, pământ, l-a scutit de dări, avea drept să 
poarte armă etc. De toate acestea urmau să beneficieze şi toţi urmaşii săi, indiferent de sex. 
 Adevărul a fost cu totul altul. Nu era vorba de nicio legendă cu împăraţi şi împărătese, ci 
de Diploma dată de principele Transilvaniei, Gabriel Bathory(1608-1613) în 6 februarie 1610, la 
Târgu Mureş, prin care Ladislau Lado era ridicat în rândul nobililor din Transilvania, ,,pentru 
credinţă şi fidelitate”. Printr-o întâmplare fericită, părintele Todea a descoperit acest act la 
avocatul clujan Teodor Iustinian, cel ce păstra ,,cu legitimă mândrie diploma scrisă în latineşte 
care atestă vitejia şi vrednicia străbunuluiVasile Lado, de la 1610”. Iată şi dovada, tradusă din 
latină: 
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 ,,Noi, Gabriel Bathory, din mila lui Dumnezeu Pricipa al Transilvaniei, domn al părţilor 
anexate de la regatul Ungariei, Comite al secuilor etc. dăm de ştire şi facem cunoscut prin 
scrisoarea de faţă, tuturor pe care îi priveşte, că odată cu mijlocirea unor domni consilieri 
credincioşi ai noştri, luând aminte şi considerând credinţa şi slujbele credincioase ale 
credinciosului nostru nobil Ladislau Lado de Zakal pe care le-a făcut şi îndeplinit cu fidelitate, 
întâi principilor Transilvaniei, adică predecesorilor noştri, şi apoi nouă, conform exigenţei 
posibilităţilor sale şi după varietatea locurilor şi timpurilor, pe acelaşi Ladislau Lado, din 
milostivirea noastră specială şi din plinătatea puterii noastre, am hotărât să-l scoatem din 
starea de rând şi nobilă în care s-a născut şi a stat până acum şi să-l socotim, să-l înglobăm, să-
l cooptăm şi introducem cu milostivire în rândul şi numărul adevăraţilor nobili ai pricipatului 
nostru Transilvania şi a părţilor supuse ale Ungariei, după cum îl şi socotim, înglobăm şi 
cooptăm şi introducem, hotărând în chip lămurit ca de acum înainte acelaşi Ladislau Lado şi 
toţi moştenitorii şi succesorii lui de ambe sexe, să fie consideraţi nobili adevăraţi şi neîndoioşi. 
 Însemnul acestei nobilităţi adevărate şi perfecte îi dăm şi conferim cu milostivire, 
încuvinţând şi hărăzind acest blazon sau însemn al nobilităţii, adică un scut militar de culoare 
albastră ca cerul, pe al cărui fundal sau câmp se vede un călăreţ şezând pe un cal alb, ţinând în 
mâna dreaptă o cunună verde de lauri, iar în mâna stângă frâul calului; deasupra scutului este 
aşezat un coif militar închis, pe care îl acoperă o coroană regală împodobită plăcut cu pietre 
preţioase şi mărgăritare; din vârful coifului betele şi panglici de culori variate care atârnă jos, 
înconjoară şi împodobesc foarte frumos laturile sau marginile scutului, după cum toate acestea 
se văd mai bine în capul sau începutul acestei scrisori de nobilitate, fiind pictate mai clar de o 
mână iscusită în arta picturii, cu milostivire îi dăm şi conferim susnumitului Ladislau Lado şi 
tuturor moştenitorilor şi urmaşilor săi de ambe sexe încuviinţând şi hărăzind ca ei să poarte 
blazonul prescris sau însemnul nobilităţii, după obiceiul celorlalţi nobili adevăraţi şi distinşi, 
care folosesc blazoane în tot locul: lupte, întrecerile cu lancea, în turnire, dueluri, , loviri şi în 
alte tot felul de lupte nobiliare şi militare, precum şi pe sigilii, steaguri, cortine, pânze, covoare, 
inele, pe case, scuturi, pavilioane, morminte, în general pe tot felul de lucruri şi rânduieli, ca 
titlu de nobilitate absolută şi adevărată, prin care să-i ridice e lângă oamenii de orice stare, 
clasă, condiţie, demnitate şi treaptă mai înaltă, voim să-i declarăm, să-i ţinem, să-i numim 
deosebiţi de distinşi ca să poată beneficia şi bucura în veci de toate onorurile, milostivirile, 
privilegiile, favorurile, libertăţile, imunităţile şi prerogativele de care ceilalţi nobili adevăraţi, 
născuţi şi neîndoioşi şi oameni militari, de drept şi după obiceiul vechiu se bucură, cu atât mai 
mult apoipentru declaraţia mai amplă a bunăvoinţei noastre faţă de acesta, am hotărât să 
scoatem şi să scutim, să o eliberăm şi să o înnobilăm casa lui, situată în moşia de mai sus Săcal, 
din comitatul Turda, în vecinătatea caselor iobagilor Chynok Triff de o parte şi a lui Petru 
Nierge de altă parte, de toate dările, taxele şi contribuţiile noastre atât ordinare cât şi 
extraordinare, de plata dărilor şi a veniturilor cămării noastre, de prestarea oricăror slujbe 
iobăgeşti şi particulare, de asemenea viile, semănăturile, culturile agricole şi orice fel de 
moşteniri ale sale, le scoatem pe veci de plata dijmelor, nonelor, dărilor de cap şi de plata 
dreptului şi a consului de munte, ceea ce le scutim, le eliberăm şi înnobilăm prin scrisoarea 
prezentă. 
 De aceea credincioşilor, aleşilor şi nobililor comi, vicecomiţi şi juzi ai nobilior, 
strângătorilor de dare, dijmuitorilor, strângătorilor de none, computatorilor şi perceptorilor 
noştri de tot felul de contribuţii, dijme şi none, conducătorilor susnumitului comitat Turda, de 
asemenea administratorilor şi castelanilor cetăţii noastre Vechy, de asemenea juzilor şi juraţilor 
posesiunii amintite mai înainte, Săcal, celor de azi, şi celor ce care se vor rândui pe viitor, de 
asemenea şi altora pe care îi interesează sau îi va interesa, care vor cunoaşte cuprinsul 
scrisorii, prin aceasta le ordonăm serios şi le cerm ferm, după ce vor primi scrisoarea de faţă, 
pe numitul Ladislau Lado, pe toţi moştenitorii şi urmaşii lui de ambele sexe să nu îndrăznească 
şi să nu aibă cutezanţa a-i opri, a-i tulbura, a-i molesta, a-i păgubi, într-un cuvânt la niciun fel 
de cenzuri, taxe şi contribuţiuni ale noastre, atât ordinare, cât şi extraordinare, la plata dărilor 
şi a veniturilor cămarei, de a încerca şi a-i slili la plata veniturilor cămarei, la prestarea 
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oricăror slujbe iobăgeşti sau private, la plata dreptului şi consului de munte, ci acea casă şi 
toate averile trebuie să le consideraţi şi să le ţineţi cu toate mijloacele ca scutite, ocrotite, 
eliberate şi înnobilate. Altfel să nu faceţi. S-a citit celor prezenţi şi s-a restituit prezentatorului. 
În amintirea cărui lucru şi în tăria veşnică această scrisoare a noastră întărită cu puterea 
sigiliului nostru atârnat a hotărât şi hotărât cu milostivire să-i fie numitului Ladislau Lado şi 
tuturor moştenitorilr şi urmaşilor săi de ambe sexe.  

Dat în Târgu Mureş în ziua a şasea a lunii Februarie, anului Domnului una mie şase sute 
zece. Pricipele Gabriel. 

Scrisoarea a fost alcătuită şi scrisă în faţa scaunului judiciar al Comitatului Turda, 
prezentată, publicată şi proclamată în ziua de 3 martie 1610 şi emisă de mine, Mihaly – diacul 
Coloşvary, notar jurat al aceluiaş comitat”.  

Deşi s-ar părea destul de clare toate cele cuprinse în scrisoarea de mai sus, se ridică 
destule semne de întrebare asura acelor întâmplări petrecute la începutul anului 1610, în timpul 
domniei pricipelui Gabriel Bathory în Transilvania. 

În primul rând, aşa cum reiese din scrisoare, se pare că nu este vorba de o înnobilare a 
iobagului Ladislau(Vasile) Lado, ci de o reînnobilare, o întărire, o reafirmare categorică şi a 
ridicării  nobilului Ladislau Lado pe o treptă nobiliară superioară. ,,Luând aminte şi considerând 
credinţa şi slujbele credincioase ale credinciosului nostru nobil Ladislau Lado de Zakal pe care 
le-a făcut şi îndeplinit cu fidelitate, întâi principilor Transilvaniei, adică predecesorilor noştri, 
şi apoi nouă, conform exigenţei posibilităţilor sale şi după varietatea locurilor şi timpurilor, pe 
acelaşi Ladislau Lado, din milostivirea noastră specială şi din plinătatea puterii noastre, am 
hotărât să-l scoatem din starea de rând şi nobilă în care s-a născut şi a stat până acum şi să-l 
socotim, să-l înglobăm, să-l cooptăm şi introducem cu milostivire în rândul şi numărul 
adevăraţilor nobili ai pricipatului nostru Transilvania şi a părţilor supuse ale Ungariei. 

Din cele de mai sus reiese clar că în timpul lui Gabrile Bathory Ladislau(Vasile) Lado era 
deja nobil, în nici un caz iobag. El era deja ,,crediciosul nostru nobil”. ,,Starea de rând în care s-
a născut”, respectiv cea de iobag, nu o mai avea, din moment ce era ,,şi nobilă”, ce-i fusese 
acordată de predecesorii lui Gabriel Bathory. Care dintre ei o fi fost, nu se ştie. Ceea ce se ştie 
este că predecesorul lui Gabriel Bathory a fost Sigismund Rakoczy, însă acesta a domnit foarte 
puţin în perioada 1607-1608 iar Ladislau(Vasile) Lado ,,nu l-a simpatizat”. 

În schimb ,,cu toate puterile sale a fost alături de noi”, spune Gabriel Bathory. Este şi 
motivul care l-a determinat pe principe să-l ,,introducă cu milostivire în rândul şi numărul 
adevăraţilor nobili”. Cu alte cuvinte, să-l ridice pe cel care l-a sevit cu credinţă şi i-a fost mereu 
alături pe o treptă nobiliară superioară. Avea nevoie Gabriel Bathory de astfel de oameni 
credincioşi chiar şi înainte de a deveni principe al Transilvaniei. Gabriel Bathory  a fost un 
personaj contradictoriu, un spirit agresiv şi imoral, care şi-a creat destui duşmani chiar în rândul 
nobilimii din Transilvania.  

Dar, de fapt, s-a aflat în conflict cu mai toată lumea. Gabriel Bethlen viitorul principe, la 
început a fost în bune relaţii cu el, l-a ajutat să se urce pe tron, însă în cele di urmă, i-a devenit 
duşman. După ce a ocupat Sibiul şi-a ridicat împotrivă toată suflarea săsescă din Transilvania. 
Cu vecinii, în primul rând cu Ţara Românească şi cu Moldova a avut mereu relaţii încordate, 
datorită spiritului său aventurier, care l-a determinat să viseze că va deveni domn peste toate cele 
trei ţări. Invazia în Ţara Românească din 1610 a fost mai sălbatică decât a barbarilor, semănând 
groază în rândul populaţiei. Va plăti însă în cele din urmă, fiind înfrânt la Braşov de coaliţa 
moldo-munteană, sprjinită şi de turci, în urma căreia îi va veni şi sfârşitul. Înfrânt şi părăsit de 
toţi, Gabriel Bathory s-a refugiat la Oradea, unde va fi ucis chiar de către proprii săi soldaţi. 

După toate cele întâmplate se pune întrebarea firească: ce s-a întâmplat cu 
Ladislau(Vasile) Lado şi cu ,,toţi moştenitorii şi urmaşii săi de ambe sexe”? Şi-au mai păstrat ei 
titlurile nobiliare? Despre soarta lui Ladislau(Vasile)Lado nu se ştie nimic. Din câte se pare 
,,moştenitorii şi urmaşii săi” şi-au păstrat titlurile moştenite de la înaintaşul lor până târziu, pe la 
începutul secolului XX. Încă din secolul al XVII-lea familia nobiliară a Ladoşilor a dat Săcalului 
vreo patru generaţii de preoţi care au ţinut nestinsă făclia credinţei străbune, în faţa tuturor 
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încercărilor, în mod deosebit în faţa ofensivei calvinismului. Marele învăţat al Şcolii Ardelene, 
Petru Maior povesteşte cum şi-a găsit sfârşitul mitropolitul ortodox al Transilvaniei, Iosif Budai, 
în cetatea Eciului(Brancoveneşti) omorât de pricipele calvin  Mihail Apafi al II-lea. Cel care 
avea să-i facă slujba prohodului a fost tocmai un preot din familia Ladoş. 

,,Ba preotul Ioan Ladoş el Bătrân din Săcalu de Margine, care e sat vecin cu Eciul, mi-a 
povestit că lui i-a spus tată-său că fiind prunc diecuţ şi tată-său preot acolo, în Săcalu de 
Margine, a fost cu tată-său la îngropăciunea zisului vlădică şi numai amândoi l-au prohodit. 
Cauza pentru pentru ce fu omorât vlădica acela spuncă au fost aceea: că fiind vlădica la prânz 
cu prinţul Ardealului, în zisa cetate, şi mâncând vlădica bucate de post după legea Bisericii 
Răsăritului, îi zice prinţul către vlădica românilor să-i boteze un câine, ce-l avea acolo lângă 
sine. Vlădica, bine pricepând această poruncă a fi numai spre a batjocori credinţa cea 
pravoslavnică, răspunse către prinţul calvin: ,,De iaste câinele de legea mea, eu îl voi boteza, 
iar de iaste de altă lege, să-l boteze preoţii cei de legea aceea. Să-l ispitim pe câine de ce lege 
iaste”. Prinţipul răspune: ,,Bine”! Atunci vlădica puse un blid cu fasole înaintea câinelui, care 
amirosind-o câinele nu-i plăcu să mănânce. După aceea îi puse câinelui înainte un blid cu 
carne, din care îndată începu câinele să se îndoape. Atunci zise vlădica către prinţip: ,,Vezi de-a 
cui lege e câinele”?  Pentru că a îndrăznit să-l înfrunte, Mihail Apafi s-a răzbunat crâncen pe 
mitropolit şi a dat ordin să fie ucis. 

Iosif Budai a fost mitropolitul ortodox al Transilvaniei între 1680 şi 1682. Deci cele 
povestite de Petru Maior s-au petrecut în anul 1682, când Iosif Budai a fost ucis de Mihai Apafi. 
Pe vremea aceea preotul Ioan Ladoş cel Bătrân era ,,prunc diecuţ”, iar tatăl său era preot în 
Săcalu de Margine. Acesta avea şi titlul de protopop şi se numea Simion. Părintele Romulus 
Todea susţine că el a fost cel care în 1682 a făcut prohodul de îngropăciune pentru mitropolitul 
Iosif Budai. Şi tot este cel care  a luat parte la sinodul de la Alba Iulia, convocat de mitropolitul 
Atanase Anghel, în 1698, semnând actul de unire cu Biserica Romei. Numele lui figurează pe 
acel act la nr. curent 22, unde se află înscrisul ,,Simion- Sakal”. Din câte se pare, nu a semnat 
actul respectiv cu inima uşoară, bucuros, ci forţat de împrejurări. Ştia el că credincioşii ortodocşi 
din Săcal, pe care îi păstorea, nu se vor bucura când vor afla ce s-a întâmplat la Alba Iulia. Aşa s-
a şi întâmplat, iar în cele din urmă preotul Simion a trebuit să plece din sat, fiindcă credincioşii 
nu au vrut să-l urmeze pe preotul care  ,,ne-a vândut credinţa la unguri”, după cum afirmă 
preotul Ioan Duma. 

Cu preotul Simion s-a încheiat şirul preoţilor din familia Lado. Nu s-a încheiat însă şi 
arborele genealogic al familiei Lado, care a continuat cu multe generaţii până în secolul XX şi 
chiar până în zilele noastre. 

Unul dintre urmaşii familiei Lado, probabil un strănepot al preotului Simion, a fost Ioan 
Lado de Zakal(1831-1917), care mai păstra încă titlul nobiliar, fost mare proprietar de pământ. 
El a trăit vreo 25 de ani în Iatalia, unde a devenit antreprenor, specializat în contrucţia de 
drumuri şi poduri. După ce a revenit în ţară s-a stabilit în comuna Răstoliţa. A adus însă cu el o 
echipă specializată în aceste construcţii, astfel că a putut obţine concesionarea construirii liniei 
ferate Târgu Mureş-Miercurea Ciuc, inclusiv tunelurile de la Lunca Bradului, Sărmaş şi Izvorul 
Mureşului. De asemenea, a construit drumul naţional Târgu Mureş – Miercurea Ciuc, urmând 
cursul Mureşului, care a înlocuit vechiul ,,drum de creastă”, prin munţi. A construit clădirea 
şcolii din Răstoliţa, unde a funcţionat şi ca învăţător voluntar; a contribuit la construirea bisericii 
ortodoxe din aceeaşi comună. 

Ioan Lado de Zakal a fost căsătorit de două ori. Cu prima saţie, Tiţa Gorog-Grecu a avut 
un singur copil, un băiat, Ioan(Iani), devenit pictor de biserici în Basarabia şi Bucovina, plecat 
apoi în America. Mama sa, Tiţa, a murit la naşterea lui. Cu cea de a doua soţie, Paraschiva 
Branea, fiica preotului ortodox din Aluniş(Muierău), Ioan Lado de Zakal a avut  zece copii, din 
care şase au murit de mici şi patru, toate fete, au supravieţuit: Aurora, Iuliana, Maria şi Viorica.  

 Aurora Lado, căsătorită cu prof. Pompei Grigoriţă, ,mort de tânăr, recăsătorită cu 
Nicolae Chintoan. Cu primul soţ a avut un copil, tot Pompei Grogoriţă, fost funcţionar la 
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Primăria Târgu Mureş, nevoit însă să părăsească oraşul în 48 de ore, în 1940. Copiii săi mai 
trăiesc şi azi la Târgu Mureş. 

Iuliana Lado, căsătorită cu dr. Aurelian Iustian, ajuns medic-şef al oraşului Târgu 
Mureş, membru fondator al Astrei, prieten cu Emil Aurel Dandea, primar şi deputat de Mureş. 
Aceştia sunt bunicii doamnei dr. Voica Foişoreanu(n.1941), prin fiica lor Paraschiva Iustian, 
căsătorită cu dr. Constantin Foişoreanu. Voica este soţia scriitorului Romulus Guga(1939-1983), 
fostul redactor-şef al revistei ,,Vatra”. 

Maria Lado, căsătorită cu contele Simon Denes, român, cu care a avut o fiică, Flora, 
care a studiat engleza la Londra, dată afară din învăţământ în 1948, ajunsă femeie de serviciu la 
bancă. 

Viorica(Pica) Lado, căsătorită cu preotul Teodor Moldovan din Sântu, iar apoi în 
Răstoliţa. Femeie deşteaptă, inteligentă,  plină de voiciune şi energie, păstrate de la stămoşii săi, 
chiar dacă avea un handicap(semiparalizie), motiv pentru care sătenii au ales-o primăriţă.  

Cât priveşte Ladoşii rămaşi în Săcalu de Pădure, acestia au avut un destin mai puţin 
fericit. Vorba părintelui Todea ,,nicio bogăţie nu este veşnică”. Aşa s-a întâmplat şi cu ei. 
Datorită multor evenimente petrecute de-a lungul vremii, prin marile schimbări sociale ce au 
avut loc, încet, încet, în locul bogăţiei şi-a făcut cuib sărăcia, astfel că unii dintre  aceştia au 
ajuns la o stare de decădere aproape totală, pierzându tot ce au avut cândva moşii şi strămoşii lor, 
ajungând chiar servitori pe la gospodarii mai înstăriţi ai satului. 

 
 

* 

 In our study we speak about a very rarely phenomenon that was encounter in XVII 
century in Transylvania: the ascession of a romanian family of serfs to the nobiliar position in 
the Translylvanian and Hungarian society of that time. It was the case of Ladislau (Vasile) Lado, 
a serf from the village Săcalu de Pădure, which belonged to Târgu Mureș -Turda community. 
The nobiliar title that this serf received was inherited by his descendants in the next centuries. 
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DOCTORUL EUGEN NICOARĂ 
COMEMORAT DE REGHINENI LA 30 DE ANI DE LA TRECEREA ÎN 

ETERNITATE 
 

                                                                      Prof. Ioan Torpan - Reghin 
 
 Reghinenii nu l-au uitat şi nu îl vor putea uita, că a lăsat urme frumoase şi trainice pe 
unde a trecut şi vor rămâne încă mulţi ani de acum înainte. La fel a făcut şi înaintaşul său, 
protopopul Petru Maior. Am publicat un volum de versuri dedicat municipiului nostru „Cântec 
de la Reghin”, unde este un poem „Aici, la Reghin” din care citez: „Este vatra încărcată de 
iubire şi de dor/ Ce trimite spre înalturi murmurul viorilor./ Petru Maior ridicat-a 
credincioşilor sălaş/ Şi-a lăsat spre nemurire al istoriei răvaş./ Iar Nicoară, loc s-aline 
pentru cel îndurerat/ Şi culturii reghinene ridicatu-i-a Palat”.  

O vorbă a noastră spune că „Omul sfinţeşte locul”. În municipiul Reghin au trăit 
asemenea oameni şi vreau să amintesc câteva din realizările a doi dintre ei, Protopopul Petru 
Maior (1761 – 1821) şi dr. Eugen Nicoară (1893 – 1985). Petru Maior a studiat filosofia şi 
teologia la Roma şi la Universitatea de la Viena. A publicat mai multe cărţi religioase şi de 
istorie din care amintim „Istoria pentru începutul românilor în Dachia” (1812), bogată sursă 
de date pentru alcătuirea istoriei României. A ridicat bisericuţa din deal, cunoscută sub numele 
de „Biserica lui Petru Maior”. Biblioteca municipală „Petru Maior” îi poartă numele ca 
recunoştiinţă pentru înfăptuirile sale.  Bustul protopopului din Parcul central din Reghin, realizat 
de Ion Vlasiu, ne va aminti mereu despre acest cărturar reghinean, Petru Maior. 

Doctorul Eugen Nicoară a părăsit Reghinul şi această lume în urmă cu 31 de ani. Încă 
sunt mulţi reghineni care l-au cunoscut, însă realizările doctorului se văd şi vor rămâne încă 
multe generaţii în Reghin. A absolvit Facultatea de Medicină din Cluj şi Universitatea Regală din 
Budapesta. În anul 1918 a obţinut doctoratul în chirurgie. Din anul 1923 este numit doctor la 
Spitalul Orăşenesc din Reghin, fiind numit şi directorul spitalului. Tot în acelaşi an a preluat 
preşedinţia Societăţii ASTRA, Despărţământul Reghin, de la protopopul Vasile Duma, care a 
fost numit Episcop de Argeş cu numele de Nichita. Realizările sale în municipiul nostru sunt 
mult mai multe decât putem aminti aici. Totuşi, vrem să amintim câteva, căci realizările sale se 
văd la tot pasul, deşi a trecut la cele veşnice. Ca realizări, amintim că a construit un nou spital, 
dotându-l cu cele necesare, mai mult din fonduri proprii. A scris şi publicat mii de broşuri despre 
prevenirea bolilor mai frecvente în perioada interbelică şi le-a distribuit gratis locuitorilor din 
Reghin şi satele de pe Valea Mureşului. A ţinut sute de conferinţe de prevenirea îmbolnăvirii 
populaţiei în toată zona amintită. A înfiinţat multe biblioteci săteşti în aproape toate satele din 
zonă. Ca respect şi recunoştinţă, a ridicat zeci de monumente eroilor căzuţi pentru patrie, pentru 
întregirea României Mari, care există şi astăzi. De ziua eroilor, sătenii şi preoţii din localităţi se 
adună şi se roagă pentru odihna celor care s-au sacrificat pentru ţară. Pe cheltuială proprie, dar şi 
ajutat de colaboratori, a ridicat Palatul Culturii, care îi poartă numele. La fel cu fonduri proprii, 
dar şi ajutat de oamenii cu bani, a contribuit la ridicarea unor biserici, şcoli şi case de cultură în 
satele zonei amintite. A fost un medic bun, specialist în chirurgie. A adunat creaţii populare 
împreună cu Vasile Netea din această zonă etnografică şi a publicat un volum de folclor „Mureş, 
Mureş, apă lină” (1936) şi al doilea volum de folclor, publicat de el singur „De pe Mureş şi 
câmpie, hore şi chiuituri” (1941). A organizat şi condus „Şcoli ţărăneşti de femei şi de bărbaţi”, 
unde au fost pregătiţi oameni ca sanitari şi surori medicale, mulţi au practicat această meserie la 
spital, sanitari pe sate ori moaşe săteşti. Dacă a început Al Doilea Război Mondial a suferit, a 
fost închis prima dată de ungurii lui Horty Miklos, după ce au ocupat Ardealul, apoi de 
comunişti, care i-au luat toate bunurile personale. În 1947 a fost pensionat forţat şi i s-a interzis 
să mai practice medicina. Copii nu a avut iar soţia a decedat, rămânând singur şi sărac. Atunci l-
am cunoscut eu, căci o mătuşă de-a mea, Morar Maria, soră medicală, a lucrat cu dânsul la spital. 
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Locuiau amândoi pe Strada Şcolii din Reghin. Fiind singur, bătrân, mătuşa mea gătea şi pentru 
dânsul. De două ori l-am întâlnit la masă la mătuşa, atunci când era bătrân şi singur. Am stat de 
vorbă mult cu dânsul, mai cu seamă despre folclor, despre jocurile noastre populare şi mi-a 
povestit despre serbările ASTREI care aveau loc în fiecare an în ziua de 10 august. 

Spitalul Municipal îi poartă numele, precum şi Palatul Culturii. Ca recunoştinţă, 
reghinenii i-au ridicat doctorului un bust în curtea spitalului iar pe frontispiciul Palatului Culturii 
stă scris „Palatul Culturii, dr. Eugen Nicoară”. Iată câteva lucruri care nu pot fi uitate de 
reghineni şi multe altele. De aceea, reghinenii şi locuitorii de pe Valea Mureşului superior nu îl 
vor uita. De multe ori, când se opresc în faţa monumentelor eroilor, ridicate de dr. Eugen 
Nicoară, i se rosteşte numele. Mare noroc să avem asemenea oameni care să facă atâtea lucruri 
bune pentru semenii lor, care să ajute copiii sărmani şi bătrânii necăjiţi, fără a pretinde răsplată. 
 În ziua de 12 noiembrie 2015, primarul Municipiului Reghin, doamna economist Maria 
Precup, împreună cu doamna Sorina Bloj, directoarea Bibliotecii Municipale „Petru Maior”, au 
depus o coroană de flori la mormântul doctorului Eugen Nicoară. De asemenea, un sobor de 
preoţi reghineni, împreună cu protopopul ortodox Teodor Beldean, au venit să facă un parastas 
cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la trecerea în nefiinţă a doctorului. Anii au trecut, dar faptele 
sale fac să i se rostească mereu numele. De multe ori, aud rostindu-se deviza Şoimilor Carpaţilor: 
„Totul pentru naţiune, nimic pentru tine, nici câştig, nici glorie”. Dr. Nicoară a fost preşedintele 

ASTREI din 1923, credincios devizei Şoimilor Carpaţilor. 
În 1947, o dată cu proclamarea Republicii Populare 
România, şi el, şi soţia, Victoria Nicoară, au fost daţi afară 
din spital, li s-au confiscat toate bunurile, lăsându-i săraci. 
Soţia s-a stins mai repede. Doctorului Nicoară Dumnezeu i-
a dat ani destui, dar  şi o bătrâneţe grea, pe care a petrecut-o 
în singurătate. Este foarte greu să fii bătrân, singur şi 
bolnav, şi dânsul a avut parte de toate acestea. 

Dar zilele omului sunt ca şi floarea câmpului, 
trecătoare, spune o vorbă din popor. Deşi Eugen Nicoară nu 
a avut parte de urmaşi, pe copiii sărmani i-a iubit şi i-a 
ajutat la necaz, fără a pretinde răsplată, lucru care i-a adus 
atât de mult respect. A cutreierat satele pentru a depista boli 
venerice, tuberculoase sau infecţioase, acordând de multe 
ori asistenţă medicală gratuită. Doctorul Eugen Nicoară a 
fost publicist şi gazetar de prestigiu, publicând articole în 

diferite ziare şi reviste, a organizat sute de serbări şi reprezentaţii cinematografice.  
            Această manifestare comemorativ-omagială a fost găzduită de Biserica cu hramul „Sfânta 
Treime” din Reghin, păstorită de preacucernicii părinţi Dumitru Gherman şi Dimitrie 
Gherman, tată şi fiu. Moderatori ai manifestării au fost doamna Sorina Bloj şi domnul dr. Florin 
Bengean. Reghinenii au venit să-l răsplătească măcar cu gândurile lor bune. De aceea, acest grup 
de intectuali din Reghin şi din judeţ s-au adunat să rostească încă o dată gândurile lor de respect 
şi recunoştiinţă pentru cel care a fost dr. Eugen Nicoară, cel care a făcut atâta bine pentru 
reghineni şi pentru cei suferinzi. După rugăciunea de parastas, populaţia a intrat în biserică, unde 
invitaţii coordonaţi de moderatori şi-au prezentat expunerile, expuneri care, după cum a spus 
doamna Sorina Bloj, vor fi cuprinse într-un volum, care va rămâne dovadă a respectului nostru 
penru oamenii de seamă ai Reghinului. Mai mulţi reghineni şi invitaţi din judeţ au ţinut 
alocuţiuni despre realizările merituoşilor înaintaşi:  Protopopul Petru Maior şi dr. Eugen Nicoară. 
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Soborul de preoţi din Reghin săvârşeşte ritualul de parastas la mormântul dr. Eugen Nicoară. 

 
 

    
   
 Au luat cuvântul în ordinea următoare: Prof. Marin Şara, preşedintele despărţământului 
Reghin al ASTREI, unde dr. Eugen Nicoară a fost preşedinte peste 20 de ani, dr. Iuliu 
Moldovan, directorul Spitalului „Dr. Eugen Nicoară”, profesor Ioan Conţiu, directorul Casei de 
Cultură „Dr. Eugen Nicoară”, d-na primar, economist Maria Precup, d-l Lazăr Lădariu, 
redactor-şef al cotidianului „Cuvântul Liber” şi preşedinte al Despărţământului Central Judeţean 
Mureş al ASTREI, dr. Nicolae Băciuţ, directorul Direcţiei pentru Cultură Mureş, dr. Valentin 
Marica de la radioul românesc Târgu-Mureş, profesor Ilie Şandru din Topliţa, dr. Milandolina 
Beatrice Dobozi de la Arhivele Statului Târgu-Mureş, Ioan Eugen Man din Târgu -Mureş, dr. 
Florin Bengean şi părintele Dumitru Gherman. Concluzionând, doamna Sorina Bloj le 
mulţumeşte celor care şi-au adus contribuţia la reuşita manifestării şi pentru prezenţa celor de 
faţă. În încheiere, parohul Dumitru Gherman rosteşte o rugăciune împreună cu cei prezenţi. 

L-am cunoscut şi eu pe doctorul Eugen Nicoară. Mătuşă mea, Morar Maria, cu numele de 
fată Torpan, a fost soră medicală şi a lucrat cu Eugen Nicoară, adică se cunoşteau de când 
practica meseria de doctor la Spitalul din Reghin. Acum, bătrân şi singur, s-a înţeles cu mătuşa 
Morar ca la amiază să gătească şi pentru dânsul.  Într-o zi, mă aflam la mătuşa şi ea a insistat să 
rămân, adică să stau şi eu la masă. Atunci a venit doctorul Nicoară, care locuia pe strada Şcolii, 
iar mătuşa pe aceeaşi stradă, vizavi. Doar traversa drumul. Nu era prea vorbăreţ, dar am văzut un 

  Marin Șara   Iuliu Moldovan          Ioan Conțiu             Maria Precup Lazăr Lădariu          Nicolae Băciuț 

  Valentin Marica           Ilie Şandru       Milandolina Dobozi    Ioan Eugen Man      Florin Bengean     Dumitru Gherman 
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album de fotografii cu multe monumente pe care doctorul Nicoară şi  ASTRA reghineană le-au 
ridicat în cinstea eroilor patriei din Primul Război Mondial. Monumentele şi troiţele erau 
fotografiate şi sfinţite, în prezenţa multor săteni. De multe ori, apare în fotografii şi doctorul 
Nicoară, de câteva ori chiar în costum popular. Aceasta l-a mai înviorat puţin. A ridicat peste 30 
de troiţe şi monumente în Reghin şi în localităţile din jurul Reghinului. ASTRA Reghin a 
înfiinţat 46 de biblioteci săteşti. Aici i-am spus că şi monumentul eroilor din satul meu, Săcalu 
de Pădure, a fost ridicat cu ajutorul ASTREI reghinene. Şi-a amintit că a făcut şi o donaţie de 
bani pentru ridicarea unei noi biserici în Săcal, dar biserica nu s-a mai construit. I-am spus că în 
perioada comunistă, noi, profesorii, în fiecare zi de duminică, avem program cu elevii înainte de 
masă, anume ca să nu meargă elevii la biserică. Aceasta ne-o cerea regimul comunist în acea 
vreme. Doctorul avea mare credinţă în Dumnezeu. Tatăl dânsului a fost preot, de la care a primit 
această educaţie. Acum satul nostru a ridicat noua biserică pentru care dr. E Nicoară a făcut 
donaţii, de aceea scriu să se afle că acea donaţie a fost folosită la ridicarea noii biserici. 

Am vrut să întreb cum s-a descurcat în vremurile acelea comuniste. El răspundea că a 
fost şi bine, şi greu, fără amănunte sau explicaţii. Întâlnirile au avut loc înainte de căderea 

comunismului. Atunci m-am gândit să amintesc numai de lucruri 
frumoase despre care aveam cunoştinţă. I-am amintit că am văzut o 
fotografie cu Şcoala Ţărănească de bărbaţi, frecventată şi de Todea 
Vasile, care a fost sanitar în satul meu, Săcalu de Pădure.  În altă 
fotografie, am cunoscut-o pe Toncean Lenuţa din Sântu, şi ea elevă a 
Şcolii Ţărăneşti de femei. Nu îşi amintea de toţi elvii din poză, deşi în 
fiecare fotografie este prezent şi dânsul.  Au fost mai multe promoţii. 
Totuşi, Todea Vasile, în tinereţe, a fost comandantul Şoimilor Carpaţilor 
din Săcalu de Pădure şi membru al ASTREI. În poza alăturată, Todea 
Vasile, comandantul Şoimilor Carpaţilor.   

Îmi spunea dânsul că multe din absolvente au lucrat în spitale ca 
surori medicale ori moaşe săteşti. În vremea aceea, nu existau 
maternităţi. Şi sanitarul Vasile Todea a absolvit Şcoala Ţărănească de 
bărbaţi. Este în poza din dreapta, jos, rândul doi, al patrulea din stânga. 
Mai multe rânduri de bărbaţi şi femei care au absolvit această şcoală au 
lucrat în domeniul sănătăţii.  

 

                 
      Şcoala Ţărănească de femei         Dr. E. Nicoară            Şcoala Ţărănească de bărbaţi 
 
 M-a întrebat ce alte activităţi mai fac eu la şcoală. I-am spus că pregătesc programe 
artistice cu elevii şi tineretul din satele unde lucrez. Aceasta l-a entuziasmat. Mi-a spus câte ceva 
despre serbările ASTREI care aveau loc în fiecare an în ziua de 10 august. M-a întrebat ce jocuri 
am pregătit. Când i-am spus de jocul căluşarilor, dânsul mi-a vorbit despre formaţiile de căluşari 
de la Socolu de Câmpie şi de pe Valea Gurghiului. I-am spus că şi la Urisiu de Sus am găsit un 
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căluşar, puţin diferit de cel de la Săcalu de Pădure ori de căluşarii de pe Valea Gurghiului. Am 
lucrat  un an la Urisiu şi am pregătit o formaţie cu jocul căluşarilor de acolo. 

Cu altă ocazie, că de două ori ne-am întâlnit, mi-a spus că are un prieten bun, Vasile 
Netea din Deda, şi împreună au publicat un volum de folclor „Mureş, Mureş, apă lină”, apărut în 
1936. Ceva am auzit de această carte de folclor. Acum am şi eu amândouă volumele de folclor 
ale doctorului Nicoară. I-am spus că am colaborat şi eu la un volum de folclor „Mureş, cântecele 
tale”, apărut în 1970, tipărit de Comitetul judeţean Mureş al U.T.C., Comitetul Judeţean pentru 
cultură şi artă şi Casa judeţeană a creaţiei populare Mureş, cu folclor din satul meu, Săcalu de 
Pădure. Deşi speram să ne mai întâlnim, eu lucram la Şcoala din Bistra Mureşului, unde l-am 
cunoscut pe Vasile Netea, prietenul doctorului Nicoară, dar am fost nevoit să mă transfer la 
Stânceni. În 1985, am auzit că doctorul Nicoară, născut în anul 1893 a plecat pe drumul fără 
întoarcere, după 92 de ani, unde, în gândul meu, i-am dorit  Dumnezeu să-l ierte şi să-l 
odihnească!  
 
                                                                       * 
 

On November 12, 2015, they were laid wreaths at the grave of Dr. Eugen Nicoară by 
officials. Also, a group of priests from Reghin and the Orthodox arch-priest, Theodore Beldean, 
came to a requiem to commemorate 30 years since the passing away of Dr. Nicoară at the 
Church dedicated to the "Holy Trinity" in Reghin. Moderators of the event were Mrs. Sorina Bloj 
and dr. Florin Bengean. The citizens of Reghin came even to reward their good thoughts. 
Therefore, this group of intellectuals of Reghin gathered to say once more their thoughts of 
respect and gratitude to the one who was Dr. Eugen Nicoară, who did so much good for Reghin 
and for the suffering people. 
 In Reghin, there lived many people who have left behind many achievements, and I 
would like to recall two of them: Arch-priest Petru Maior and Dr. Eugen Nicoară (1893-1985). 
Doctor Eugen Nicoară died 31 years ago, in 1985. In Reghin, there are still many persons who 
knew him, but the doctor achievements will be seen even today and remain proof for several 
generations in Reghin.  
 He graduated from Faculty of Medicine in Cluj and Budapest. In 1918 he obtained a 
doctorate in surgery. In 1923 he was appointed doctor and hospital director of Reghin. He 
became president of the Society ASTRA, Despărţământul Reghin. His accomplishments in our 
city are much more than we can mention here: he built a new hospital, equipping it with the 
necessary. He wrote thousands of brochures about disease prevention and distributed them to 
residents of Reghin and surroundings. He lectured about disease prevention in front of the 
population. He founded several rural libraries in almost all the villages in the area. He raised tens 
of monuments to war heroes who died for their country. At its own expense, but also helped by 
collaborators, he raised The Palace of Culture, which bears his name. Same with own funds, but 
also helped by other people with money, he contributed to the building of churches, schools and 
houses of culture in the villages mentioned area. It was a good doctor, a specialist in surgery. 
 He published two volumes of folklore and popular creations, alone or together with Vasile 
Netea. He organized and led the "Schools peasant women and men", where people were trained 
as health workers and nurses, many have practiced this craft to the hospital. He had no children 
and his wife had died, remaining alone and poor. When I met him, because of an aunt of mine, 
Maria Morar, nurse, who worked with him at the hospital, he lived on School Street in Reghin. 
Being single, old, my aunt cooked for him. Twice I met him at the table with my aunt when he 
was old and alone. I talked a lot with him, especially about his life and folklore. 
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