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În loc de prefaţă
FENOMENUL GRIGORE VIERU
Aveam în vedere, pentru Sesiunea de comunicări ştiinţifice ,,Istorie,
Cultură şi Civilizaţie, Credinţă Străbună” din cadrul celei de a XIV-a edţiţii
a „Zilelor Miron Cristea”, implicit pentru volumul 5 din Sangidava, un subiect
asupra căruia mai stăruisum: „Grigore Vieru – Poezie şi credinţă”.
Pregătind însă pentru tipar Sangidava, am constatat că din sumar lipseşte
o temă care poate ar fi putut fi chiar o secţiune distinctă, pentru că, în contextul
manifestărilor de la Topliţa, are loc şi un eveniment care surclasează multe alte
subiecte: dezvelirea bustului lui Grigore Vieru, lucrare realizată de .Aurelian
Antal.
Gestul e pe deplin justificat, pentru că legătura lui Grigore Vieru cu
Topliţa are o încărcătură simbolică pe care poetul însuşi a sintetizat-o într-o
declaraţie: „A fost prima oară, îşi amintea poetul prin 2003, la o întâlnire cu
profesorul Ilie Şandru, când un oraş din România mi-a acordat acest titlu, care,
pentru mine, a însemnat, alături de cel de membru al Academiei Române, mai
mult decât Premiul Nobel! Şi de atunci, cred că, prin oraşul Topliţa, am devenit
Cetăţean de Onoare al ţării mele, România! Pe care o iubesc atât de mult încât
cu dorul ei în suflet mă voi duce în mormânt. Iar topliţenilor mei dragi, pe care-i
iubesc şi îi stimez mult, le doresc tot binele din lume, multe şi frumoase
împliniri...!”.(prof. Vasile Stancu, în Condeiul ardelean, 19-25 februarie 2011).
Grigore Vieru primea titlul de Cetăţean de onoare al Topliţei în 1995,
adică „Cetăţean de onoare al ţării mele, România”, deschizând calea unei
recunoaşteri populare, de care nu s-au bucurat prea mulţi autori contemporani,
nici de dincoace, nici de dincolo de Prut. Au urmat numeroase astfel de
distincţii, precum şi altele, poetul având parte de o receptare publică fără egal,
în contradicţie cu receptarea critică a operei sale. Criticii literari din România nu
s-au arătat la fel de entuziaşti ca publicul iubitor de poezie, fascinat şi de
retorica lui Grigore Vieru, prezent la foarte multe întâlniri literare, unde ducea
cu el nu doar cuvântul poetic, ci şi un ideal, visul reîntregirii, care a sporit
nevoia de Grigore Vieru, rămas credincios limbii române, poeziei, nelăsându-se
antrenat în genoflexiuni politice, cum au făcut alţi autori.
Moartea tragică a poetului a adus şi ea un plus de simpatie faţă de Grigore
Vieru, la puţină vreme de la trecerea sa la cele veşnice, fiind dezvelite busturi în
bronz, în diverse oraşe din România şi din Basarabia, primul cred că la Alba
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Iulia, în noiembrie 2009, pe Aleea Scriitorilor, opera lui Romi Adam, s-a dat
nume unor străzi în multe localităţi de pe ambele maluri ale Prutului.
Dar au fost organizate şi manifestări omagiale/comemorative, a fost
iniţiat şi un Concurs Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”.
O astfel de posteritate compensează, într-o anume măsură, receptarea
mioapă a criticii literare, reticentă, în general, la opere literare care se
intersectează cu concepte marginalizate prin abuzul de uz, precum patriotism,
naţionalism...
Dincolo de toate, Grigore Vieru rămâne o scriitor viu, a cărui operă e întro actualitate continuă, argument în acest sens fiind şi dezvelirea bustului
poetului la Topliţa, într-un cadru de mare onoare, distincţie, care include şi
busturile primului patriarh al României, Elie Miron Cristea, dar şi al
Patriarhului poeziei româneşti, Mihai Eminescu.
Ce a putut crea o astfel de atitudine faţă de Grigore Vieru, asimilabilă
unei sintagme ca „Fenomenul Grigore Vieru”?
Câtă trăire poetică şi românească a putut concentra poezia sa, simplă şi
răscolitoare totodată, în care se regăseşte cum la nu mulţi poeţi, „sentimentul
românesc al fiinţei”, sintagma noiceană pe care o invocăm adesea în astfel de
circumstanţe?
Rostind poezia, Grigore Vieru vibra dinspre toată istoria pe care o ducea
cu sine, cu toate dezamăgirile, împlinirile, neîmplinirile şi promisiunile ei.
Faţă de Transilvania avea un sentiment aparte, care venea din
îngemănarea suferinţei: „Aici se păstrează în toate/ Urmele lui Dumnezeu,/ Aici
fratele pururi e frate/ La uşor şi la greu. .../ /Aici e familia sfântă,/ Neuitaţi cei
din mormânt,/ Aici de iubire se cântă/ Şi totu-i legământ.// Transilvania,
Transilvania,/ Vatră caldă, luminoasă,/ Ca litania, ca litania/ De străveche şi
frumoasă”, scria în 1991 la Târgu-Mureş, într-o lacrimă cântată împreună cu
Doina şi Ion Aldea Teodorovici.
„Dacă visul unora a fost ori este să ajungă în Cosmos, eu viaţa întreagă
am visat să trec Prutul”, spunea Grigore Vieru. Şi a trecut Prutul cu aceeaşi
fascinaţie cu care ar fi ajuns în Cosmos, cu emoţia şi nostalgia unei imagini
visate, pavată cu toate cuvintele limbii române.
El a unit, de mult, în inima lui, cele două patrii de pământ, despărţite de
sârma ghimpată, iar clipa în care a păşit prima oară pe celălalt mal al Prutului,
în 1973, a fost considerată „cea mai fericită zi din viaţa mea”.
Iar poezia adusă cu el nu era deloc străină, era din acelaşi trup de cuvinte
şi speranţe. Iar toate aceste erau rânduite în simplitatea comunicării de la inimă
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la inimă: “În aceeaşi limbă/ Toata lumea plânge,/ În aceeaşi limbă/ Râde un
pământ.// Ci doar în limba ta/ Durerea poţi s-o mângâi,/ Iar bucuria/ S-o
preschimbi în cânt.// În limba ta/ Ţi-e dor de mama,/ Şi vinul e mai vin,/ Şi
prânzul e mai prânz./ Şi doar în limba ta/ Poţi râde singur,/ Şi doar în limba ta/
Te poţi opri din plâns.// Iar când nu poţi/ Nici plânge şi nici râde,/ Când nu poţi
mângâia/ Şi nici cânta,/ Cu-al tău pământ,/ Cu cerul tău în faţă,/ Tu taci atunce/
Tot în limba ta”. (În limba ta)
Poezia lui vine din adâncul fiinţei unui neam, creaţia lui de început
hrănindu-se din viziunile şi ritmurile lirismului popular, ca abia apoi, la capătul
adolescenţei, să-l descopere în taină, pe ascuns, pe cel interzis în patria lui, pe
Mihai Eminescu. Şi să se însoţească după aceea, în ani, şi cu poezia lui Blaga,
Arghezi, Bacovia, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ioan Alexandru, şi să aibă
afinităţi elective cu Adrian Păunescu.
Poezia lui s-a născut din nevoia de a se regăsi pe sine, cel rătăcit între
atâtea nevoinţe, de toate felurile. ”Vin ca poet şi din suferinţă”, spunea Grigore
Vieru în Taina care mă apără. (Ed. Princeps Edit, 2008, p.8).
Cu toate acestea, tot din fascinaţia copilăriei a venit şi poezia cu care a
debutat în Alarma sa, în 1953, încă student fiind. Dar poezia lui avea cărare,
avea un drum pe care şi-l deschisese singur, avea orizont.
Considerat un neoromantic de Mihai Cimpoi, Grigore Vieru a intersectat
tradiţionalismul cu modernitatea, lacrima plânsului cu lacrima bucuriei, lumina
cu umbra. În ciuda aparenţei simplităţii, limpezimii, curgerii fără obstacole,
spontaneităţii, poezia sa, din propriile-i mărturisiri, dar şi din substanţa şi
profunzimea sa, a trecut cel mai adesea printr-un proces de şlefuire exigentă.
A fost un artist al trăirilor autentice, al patetismului lucid, nu lipsit de
ardenţă, de înflăcărare, de entuziasm. Cred că poezia lui e sinteza dintre
Eminescu şi Bacovia,
El a jalonat cum puţini alţi legătura dintre mamă şi copil, dintre mamă şi
patrie, dintre trecut şi viitor, dintre ceruri şi pământ.
Iar versurile despre mamă, concentreză energii ale sacralităţii fiinţei
născătoare de prunci: “Uşoară, maică uşoară,/ C-ai putea să mergi călcând/ Pe
seminţele ce zboară/ Între ceruri şi pământ./ În priviri c-un fel de teamă,/
Fericită, totuşi, eşti – Iarba ştie cum te cheamă,/ Steaua ştie ce gândeşti””
(Făptura mamei).
Întoarcerea mereu la mamă, la copilărie e pentru Grigore Vieru ca o
întoarcere la Izvor. Izvorul mântuirii.
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Iar mântuirea vine şi din sfidarea, înfrângerea, îngenunchierea morţii:
“Nu am, moarte, cu tine nimic,/ Eu nici măcar nu te urăsc/ Cum te blestemă
unii, vreau să zic,/ La fel cum lumina pârăsc.// Dar ce-ai face tu şi cum ai trăi/
De-ai avea mamă şi-ar muri,/ Ce-ai face tu şi cum ar fi/ De-ai avea copii şi-ar
muri?! // Nu am, moarte, cu tine nimic,/ Eu nici măcar nu te urăsc./ Vei fi mare
tu, eu voi fi mic,/ Dar numai din propria-mi viaţă trăiesc.// Nu frică, nu teamă,/
Milă de tine mi-i,/ Că n-ai avut niciodată mamă,/ Că n-ai avut niciodată copii.”
(Nu am, moarte, cu tine nimic)
Popularitatea poetului, parte a “fenomenului” Grigore Vieru, mai vine şi
din felul în care s-a raportat la viaţa de zi cu zi, cu accentele ei naţionale,
sociale, de scriitor al cetăţii, de luptător pentru idealuri naţionale.
Situarea noastră în lume, prin Grigore Vieru nu poate fi decât una morală:
“Aceştia suntem noi:/ Buni cât se cuvine/ În mijlocul răului./ Răi - niciodată./
Se miră noaptea/ Că a clocit sub ea/ Întuneric,/ Dar au ieşit/ Pui de lumină.”
(Aceştia suntem noi)
Convingerea lui Grigore Vieru a fost că „Limba, credinţa în biserică,
credinţa în Dumnezeu, credinţa noastră în general ...şi limba română au ţinut
vie, de-a lungul veacurilor, firea noastră naţională”. ( interviu dat Eugeniei
Guzun, pentru emisiunea „Cum vă place?” de la Radio România Actualităţi, în
iulie 2002).
Poezia sa are prospeţime, naturaleţe, firesc, reverberaţie, iar melodicitatea
sa i-a netezit intrarea în rezonanţă cu cel care s-a întâlnit cu ea.
Biografia lui Grigore Vieru a fost rezumată magistarl de autorul însuşi în
celebrul său Epitaf: Sunt iarbă. Mai simplu nu pot fi.
*
Iar biografia lui Grigore Vieru încă îşi adună file, pentru o dreaptă
restituire.
Din avalanşa, uneori schematică, parţială, uneori cu inexactităţi creatoare
de confuzii, de informaţii despre Grigore Vieru, am încercat o sinteză care să
stea alături de monumentul pe care topliţenii i l-au ridicat întru nemurire.
Grigore Vieru s-a născut la 14 februarie 1935, în satul Pererita, fostul
județ Hotin, România, actualmente raionul Briceni, Republica Moldova din
părinţii Pavel, care moare la 6 luni după naşterea poetului, şi Eudochia Vieru,
născută Didic, moartă în 1982.
A urmat şcoala de şapte clase din satul natal, absolvită în 1950, apoi şcoala
medie din orăşelul Lipcani, pe care o termină în 1953.

10

În 1958, Vieru absolvă Institutul Pedagogic "Ion Creangă" din Chişinău,
Facultatea de Filologie şi Istorie.
A debutat editorial în 1957, student fiind, cu o plachetă de versuri pentru
copii, Alarma, bine primită de critica literară.
În 1958, i-a apărut a doua culegere de versuri pentru copii, Muzicuţe.
Din 1958, lucrează ca redactor la revista pentru copii Scânteia Leninistă,
devenită Noi, şi ziarul Tănărul leninist, actualmente Florile Dalbe.
La 8 iunie 1959, se căsătoreşte cu Raisa, născută Nacu, profesoară de
limba română şi latină, având doi copii: Teodor (n. 16 iunie 1961) şi Călin (n.
29 iunie 1965).
În 1960, se angajează ca redactor la revista „Nistru”, actualmente
Basarabia, publicaţie a Uniunii Scriitorilor din Moldova.
Între anii 1960–1963 este redactor la editura „Cartea Moldovenească” unde
i-au apărut şi două plachete de versuri pentru copii: Făt-Frumos şi Curcubeul şi
Bună ziua, fulgilor!.
În 1963, apar două cărţi pentru copii: Mulţumim pentru pace (versuri) şi
Făguraşi (versuri, povestiri şi cântece).
În 1964, publică în revista Nistru poemul Legământ, dedicat poetului Mihai
Eminescu, care începe cu versurile: „Ştiu: cândva, la miez de noapte,/ Ori la
răsărit de Soare,/ Stinge-mi-s-or ochii mie/ Tot deasupra cărţii Sale”.
În 1965, apar Versuri pentru cititorii de toate vârstele, prefaţat de Ion
Druţă, pentru care i se acordă Premiul Republican al Comsomolului în domeniul
literaturii pentru copii şi tineret (1967).
În 1967, revista Nistru publică poemul Bărbaţii Moldovei, cu o dedicaţie
pentru "naţionalistul" Nicolae Testimiţeanu. Întregul tiraj este oprit, iar
dedicaţia este scoasă.
În 1967, publică Poezii de seama voastră (Editura „Lumina”)
În 1968, apare cartea Numele tău, (cu o prefaţă de Ion Druţă), care include
şi poemele Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Brâncuşi, precum şi poeme dedicate
lui Nicolae Labiş şi lui Marin Sorescu (referiri în premieră în literatura
basarabeană postbelică). Critica literară apreciază originalitatea volumului, care
e inclus în programa cursurilor universitare de literatură naţională
contemporană.
În 1969, vede lumina tiparului - Duminica cuvintelor, la Editura „Lumina”
cu ilustraţii de Igor Vieru, o carte mult îndrăgită de preşcolari, care a devenit
prezentă în orice grădiniţă de copii.
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În 1970, apare volumul selectiv de versuri pentru copii Trei iezi. La numai
câteva zile după apariţie, în urma unui denunţ, volumul este retras din librării
pentru poemul Curcubeul, în care s-a găsit "ascuns" tricolorul românesc. Cartea
a fost dată la topit, iar autorul acuzat de diversiune.
În 1970, editura Lumina publică Abecedarul, semnat de Spiridon Vangheli,
Grigore Vieru şi pictorul Igor Vieru. S-a dat o luptă aprigă de câţiva ani pentru
apariţia lui, luptă în care s-au angajat şi învăţătorii basarabeni, lucrarea fiind
considerată naţionalistă de către autorităţi.
De pe acest manual, modificat întrucâtva de-a lungul timpului, învaţă şi
astazi micii basarabeni în clasa I.
În 1971, La editura Cartea Moldovenească, în colecţia Mioriţa, apare
placheta Versuri, cu o prefaţă de George Meniuc.
În 1973, Grigore Vieru vine în România, cu un grup de scriitori sovietici,
întâlnindu-se cu redactori ai revistei „Secolul 20”: Dan Hăulică, Ştefan
Augustin Doinaş, Ioanichie Olteanu, Geo Şerban, Tatiana Nicolescu.
Atunci vizitează, la rugămintea sa, mănăstirile Putna, Voroneţ, Suceviţa,
Dragomirna, Văratec. Vizita îl marchează profund, întorcându-se acasă şi cu
multe volume de literatură română.
Un an mai târziu, la invitaţia lui Zaharia Stancu, preşedintele de atunci al
Uniunii Scriitorilor din România, vizitează Transilvania, împreună cu poetul
Radu Cârneci.
În 1974, publică - Aproape (versuri lirice, cu ilustraţii color de Isai Cârmu)
În 1975, apare Mama (Editura „Lumina”) — carte pentru cei mici, ilustrată
de Igor Vieru)
În 1976, publică Un verde ne vede! (Editura „Lumina”) — volum pentru
care poetului i se decernează Premiul de Stat al Republicii Moldova (1978).
În 1977, iarăşi la invitaţia Uniunii Scriitorilor din România, vizitează,
împreună cu soţia, mai multe oraşe din România: Bucureşti, Constanţa, ClujNapoca, Iaşi.
În 1978, prin apariţia la editura Junimea din Iaşi (director Mircea Radu
Iacoban) a volumului "Steaua de vineri", cu un cuvânt-înainte semnat de Nichita
Stănescu, se rupe tăcerea între scriitorii români de pe ambele maluri ale
Prutului.
În 1980, copiii de la grădiniţe se bucură de o nouă apariţie, “Abecedarul
pentru preşcolari”, Albinuţa, ingenios ilustrat de tânărul pictor Lică Sainciuc.
Cartea e rodul întâlnirilor din satul Cociulia, raionul Cantemir, unde a fost
adesea oaspete al „Căsuţei Poeziei”.
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În 1980, apare Fiindcă iubesc! - o nouă culegere de versuri lirice, bine
primită de cititori şi de critica literară.
Tot în 1980 publică Să creşti mari! - culegere de cântece pentru copii.
În 1981, la Editura Albatros din Bucureşti (director Mircea
Sântimâbreanu), în colecţia "Cele mai frumoase poezii", apare o selecţie din
lirica poetului sub numele Izvorul şi clipa, cu o prefaţă de Marin Sorescu.
În 1982, moare mama poetului, Eudochia. Înmormântarea se face cu
preot, lucru aproape condamnabil în acele timpuri.
În 1982 este lansat filmul muzical pentru copii "Maria Mirabela", al
regizorului Ion Popescu, textele pentru cântece fiind semnate de Grigore Vieru.
În 1983, la Editura “Literatura Artistică” din Chişinău, apare cartea Taina
care mă apără. Primele accente profund sociale în creaţia poetului se fac simţite
în poemele “Un secol grăbit”, “Imn globului pământesc”, “Poetul”.
-În 1984, poetul îşi adună cele mai frumoase poezii şi cântece,
medalioane, secvenţe publicistice în volumul Scrieri alese, prefaţat de cel mai
de seamă critic şi istoric literar al Basarabiei, Mihai Cimpoi.
Versurile noi pe care poetul le-a inclus în Scrieri alese (Ascultaţi, măi
copii, Floarea soarelui, Despre fericire) au în majoritatea lor un caracter social.
De aici încolo, artistul, obligat de condiţiile social-politice, devine un poet
tribun. Într-un interviu el mărturiseşte: „Eu sunt un poet liric, chiar tragic,
prăpăstios. Abia aştept ca lucrurile să se reaşeze оn matca lor, pentru a reveni, la
chemarea mea firească, la poezia lirică“.
Apare un studiu semnat de Mihail Dolgan, “Creaţia lui Grigore Vieru în
şcoală”.
-În 1985, poetul împlineşte 50 de ani. Doreşte cu această ocazie să facă
un spectacol literar-muzical la Palatul Octombrie (azi “Palatul Naţional”).
Spectacolul este interzis la cel mai înalt nivel.
- În 1987, publică Poftim de intraţi - o altă culegere de cântece pentru
copii, realizată de aproape toţi compozitorii basarabeni, care scriu pentru copii.
Pentru prima oară Grigore Vieru se lansează şi ca autor de melodii pentru copii.
-În 1987, la Editura Literatura Artistică, apare cartea de versuri, creionări,
interviuri, note, intitulată Cel care sunt.
- În 1988, publică volumul de versuri Rădăcina de foc, la Editura
Universul din Bucureşti (director Romul Munteanu).
-În 1988 i se acordă cea mai prestigioasă distincţie internaţională în
domeniul literaturii pentru copii: Diploma de Onoare Andersen.
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-În 1988, în ziarul chişinăuian Literatura şi arta, apare primul text cu
grafie latină din Basarabia postbelică. Autor - Grigore Vieru.
-În 1988, culegerea Ramule-neamule, cu muzica Iuliei Ţibulschi pe versuri
de Grigore Vieru apare la editura Literatura Artistică
-În 1989, este ales deputat al poporului. Adunând în jurul său pe cei mai
populari interpreţi şi compozitori de muzică uşoară din Basarabia, poetul întreprinde un turneu în Moldova de peste Prut. Artiştii sunt primiţi cu lacrimi оn
ochi.
-În 1989, iese de sub tipar culegerea de versuri, cântece, aforisme şi
publicistică - Cine crede.
-La sfârşitul anilor '80, Grigore Vieru se găseşte în prima linie a Mişcării
de Eliberare Naţională din Basarabia, textele sale (inclusiv cântecele pe
versurile sale) având un mare rol în deşteptarea conştiinţei naţionale a
basarabenilor.
Grigore Vieru este unul dintre fondatorii Frontului Popular şi se află printre
organizatorii şi conducătorii Marii Adunări Naţionale din 27 august 1989.
Participă activ la dezbaterile sesiunii a XIII-a a Sovietului Suprem din
RSSM, în care se votează limba română ca limbă oficială şi trecerea la grafia
latină.
În iunie 1989, obţinând aprobarea autorităţilor sovietice de a publica
săptămânalul Literatura şi arta în grafie latină, redactorii ziarului s-au pomenit
că în toată Moldova Sovietică nu există nicio maşină de scris cu litere latine, în
afară de cea de la Academia de Ştiinţe din RSSM şi de una aparţinând
profesorului Iulius Popa de la Bălţi. În aceste condiţii, Grigore Vieru şi
redactorul-şef de la Literatura şi arta, Nicolae Dabija, merg la Bucureşti pentru
a obţine o maşină de scris pentru ziar. Autorităţile române tărăgănează
răspunsul, iar anticariatul din care puteau să cumpere o astfel de maşină este
închis în acele zile din motive tehnice. Vieru şi Dabija sunt ajutaţi însă de
preotul Vasile Tepordei, care le aduce la gară o pungă în care se află cele 31 de
semne metalice ale alfabetului latin, tăiate de acesta din propria maşină de scris.
La Chişinău, semnele latine sunt sudate la o maşină de scris în locul celor
chirilice, astfel că Literatura şi arta devine primul ziar din Basarabia care
începe să iasă sistematic în grafie latină.
În 1989, Grigore Vieru şi Spiridon Vangheli au realizat varianta în grafie
latină a Abecedarului.

14

În 1989 apare cartea Metafore albastre - Сини метафори - (Editura
„Narodna cultura”, Sofia — în colecţia Globus poetic, traducere în limba
bulgară de Ognean Stamboliev.
În 1990, la editura Hyperion, apare cartea pentru cei mici “Frumoasă-i
limba noastră”.
În 1990, Grigore Vieru este ales Membru de Onoare al Academiei
Române,
-În 1991, devine membru al Comisiei de Stat pentru Problemele Limbii,
-În 1991, la Editura Orient-Occident din Bucureşti apare volumul Hristos
nu are nici o vină!, cu o prefaţă de Carolina Ilica şi o postfaţă de Dumitru M.
Ion.
-În 1992, Academia Română îl propune pentru premiul Nobel pentru
Pace.
- În 1992, la Electrecord, Bucureşti, apare discul de cântece “Răsai”,
realizat împreună cu marii dispăruţi: Doina şi Ion Aldea-Teodorovici.
-În acelaşi an, Casa de discuri din Moscova scoate Cântece, de Anatol
Chiriac, pe versuri de Grigore Vieru.
-La Electrecord apare discul “Versuri” în lectura autorului.
-I se conferă titlul onorific “Scriitor al poporului din Republica
Moldova”.
În 1993 a fost ales membru corespondent al Academiei Române.
-În 1993, la editura Porto-Franco, Galaţi, apare cartea de versuri
Curăţirea fântânii. (Selecţie şi aprecieri critice de V. Pâslaru, postfaţă de V.
Crăciun).
-În 1994, la Editura “Scrisul Românesc” din Craiova, apare volumul
Rugăciune pentru mama, prefaţat de Tudor Nedelcea.
În 1994, apare “Doinatoriu” de Tudor Chiriac - o tulburătoare creaţie
muzicală, una dintre compoziţiile fundamentale ale muzicii basarabene, in care
compozitorul reuşeşte să ridice doina la nivel de oratoriu. Majoritatea versurilor
aparţin lui Grigore Vieru.
-În 1994, neo-comuniştii din Partidul Democrat Agrar, ajunşi la putere în
Moldova, renunţă la imnul de stat Deşteaptă-te, române şi le propun poetului
Grigore Vieru şi compozitorului Eugen Doga să compună versurile şi, respectiv,
muzica pentru un nou imn. Ambii refuză. Grigore Vieru scrie în Literatura şi
arta următoarele: „Dreptatea istorică va blestema poeţii şi compozitorii care
vor îndrăzni să ridice mâna asupra Imnului Naţional Deşteaptă-te, române,
cocoţându-se ei în locul strălucirii şi necesităţii lui istorice”.
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-În 1995, i se acordă titlul de Cetăţean de onoare al Topliţei, primul
acordat în România.
-La împlinirea vârstei de 60 de ani, în 1995, Grigore Vieru este sărbătorit
oficial la Bucureşti, Iaşi şi la Uniunea Scriitorilor din Chişinău.
-În 1995, este ales membru al Consiliului de administraţie pentru
Societatea Română de Radiodifuziune.
- În 1995, apar două studii dedicate poetului: Poet pe Golgota Basarabiei,
semnat de Stelian Gruia, tipărit la Editura Eminescu, şi Grigore Vieru omul şi
poetul, de Fănuş Băileşteanu, la Editura Iriana, Bucureşti.
-În 1996, este decorat cu Ordinul Republicii. Laureat al multor publicaţii
din România.
- În 1996, în Ziua Duminicii Mari (Rusaliile), poetul pune o piatră
funerară comună (pentru mama şi pentru el), pe mormântul mamei cu
următoarele epitafuri dăltuite de sculptorul Tudor Cataraga оntr-o piatră simplă
de Cosăuţi: „Pierzând pe mama, îţi rămâne Patria, dar nu mai eşti copil“, iar
pentru sine: „Sunt iarbă, mai simplu nu pot fi“. Sensul epitafului său poetul l-a
explicat оn felul următor rudelor, elevilor şi consătenilor adunaţi оn cimitir: „A
fi simplu nu este o treabă uşoară. A fi simplu înseamnă să mori câte puţin în
fiecare zi, în numele celor mulţi, până când te preschimbi оn iarbă. Iar mai
simplu ca iarba ce poate fi?!“
-În 1996, se realizează un film documentar (scenariu Dumitru Olărescu,
regizor Mircea Chistrugă, operator Andrei Calaşnicov) despre “Viaţa şi
activitatea lui Grigore Vieru”.
-În 1996, Editura Minerva din Bucureşti scoate de sub tipar in una din
cele mai prestigioase colecţii “Biblioteca pentru toţi!” volumul selectiv de
versuri, aforisme şi confesiuni cu titlul Văd şi mărturisesc.
-În 1997, Editura Litera din Chişinău lansează volumul antologic Acum şi
în veac (Colecţia: Biblioteca şcolarului),
- În 1999, la aceeaşi editură, Litera, apare Strigat-am către tine
(Colecţia Biblioteca de aur).
-În 1999, la Editura Edit Press din Galaţi, apare volumul de versuri
“Izbăvirea”.
Tot in acest an, apare un CD, Chişinău-Bucureşti, cu “Zece cântece
pentru copii”, de Grigore Vieru. Muzica: Nicolae Caragia, interpretă: Emy
Cibotăraş.
La Grupul Editorial “Litera”, apare ediţia a II-a a cărţii Acum şi in veac
(Colecţia Biblioteca şcolarului).
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- În 2000, este decorat cu Medalia guvernamentală a României
"Eminescu" - 150 de ani de la naştere.
În 2000, la Grupul Editorial “Litera”, apare ediţia a III-a revăzută şi
adăugită a cărţii Acum şi in veac (Colecţia Biblioteca şcolarului).
-În 2001, La Editura Litera Internaţional şi Grupul Editorial Litera apare
ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită a cărţii Acum şi in veac (Colecţia Biblioteca
şcolarului, serie nouă) şi ediţia a II-a revăzută şi adăugită a cărţii Strigat-am
către tine (Colecţia Biblioteca de aur, serie nouă).
-În 2002, la Editura Litera Internaţional – Volum Ontologic de autor 550
pagini – “Cartea Vieţii Mele” (Colecţia Biblioteca de aur, serie nouă).
- În 2008, apare volumul Taina care mă apără. Iaşi: Ed. Princeps Edit,
ediţie critică a operei poetice, cu o prefaţă de Mihai Cimpoi, volum considerat
de autor, într-un cuvânt înainte, “cartea vieţii” sale.
În 2010 – Mi-e dor de piatră - Жал ми е за камъка- еd. Avangardprint,
Bulgaria - traducere în limba bulgară şi prefaţă de Ognean Stamboliev - 100
poezii.
Culegeri din lirica şi poezia sa pentru copii au apărut de-a lungul anilor
оn Franţa, Rusia, Ucraina, Letonia, Lituania, Estonia, Georgia, Armenia,
Macedonia, Bulgaria, Bielarus, Tadjikistan, Azerbaidjan, Kârgâzstan şi оn alte
ţări.
Pe 16 ianuarie 2009, poetul a suferit un grav accident de circulaţie şi a
fost internat la Spitalul de Urgenţă din Chişinău. Grigore Vieru s-a aflat într-o
stare critică cu politraumatism, traumatism cranio-cerebral închis, contuzie
cerebrală, traumatism toracic închis, contuzia cordului şi a plămânilor şi
contuzia organelor abdominale, având şanse minime de supravieţuire.
Accidentul rutier a avut loc în noaptea de 15 spre 16 ianuarie, ora 01:30
pe traseul R-3 Chişinău–Hînceşti–Cimişlia–Basarabeasca. La volanul
autoturismului se afla Gheorghe Munteanu, artist emerit al Republicii Moldova
şi director adjunct al Ansamblului de dansuri populare „Joc” din Chişinău, aflat
într-o stare mai uşoară.
A încetat din viiaă pe data de 18 ianuarie a aceluiaşi an, la două zile după
accident, în Spitalul de Urgenţă din Chişinău, în urma unui stop cardiac din care
nu a mai putut fi resuscitat.
Grigore Vieru a fost înmormântat pe 20 ianuarie 2009 la Chişinău, în
cimitirul central din strada Armeană.
La înmormântare, au asistat câteva zeci de mii de oameni, diviziile lui
Grigore Vieru, cum le-a denumit profesorul Dan Dungaciu într-un articol.
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Chişinăul nu mai cunoscuse funeralii de asemenea proporţii de la
înmormântarea soţilor Doina şi Ion Aldea Teodorovici.
Ziua de 20 ianuarie 2009 a fost declarată zi de doliu în Republica
Moldova, la ora 10:00 întreaga republică ţinând un moment de reculegere.
Grigore Vieru a fost decorat post-mortem cu Ordinul Naţional „Steaua
României” în grad de Mare Cruce.
Câteva şcoli din Republica Moldova, un bulevard din Chişinău, străzi din
oraşe din România poartă numele lui Grigore Vieru.
Pe 11 februarie 2010, cu trei zile înainte de ziua sa de naştere, a fost
instalat bustul poetului în Aleea Clasicilor.
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ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE CĂTRE REZIDENŢA
ŢINUTULUI „MUREŞ” ÎN CONTEXTUL DECESULUI
PATRIARHULUI MIRON CRISTEA
Prof. univ. dr. Ion Giurcă(Bucureşti)
Drd. Daniel Bar(Bucureşti)

La 6 martie 1939, cu câteva luni înainte de împlinirea vârstei de 71 ani,
după 52 de ani de viaţă clericală, din care 14 ani ca întâiul Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, s-a stins din viaţă, departe de ţară, la Cannes, unde se afla
pentru tratament medica, Miron Cristea.
Născut şi crescut la Topliţa, cu studii gimnaziale la Bistriţa şi Năsăud,
absolvent al Institutului Teologic din Sibiu în anul 1890, al Facultăţii de Litere
şi Filozofie a Universităţii din Budapesta, Miron Cristea a devenit o
personalitate proeminentă a românilor din Transilvania, din toată ţara şi de
pretutindeni, ajungând pe treapta cea mai înaltă a ierarhiei Bisericii Ortodoxe
Române, cât şi în fruntea guvernului de la Bucureşti în prima parte a regimului
de dictatură regală al lui Carol al II-lea.
Moartea Patriarhului a survenit într-o perioadă agitată în politica
europeană şi a României, iar înhumarea sa a avut loc în ziua în care criza
cehoslovacă a atins apogeul: proclamarea independenţei Slovaciei, invadarea
Ucrainei Subcarpatice de către trupele maghiare.
Însuşi ceremonia religioasă de la Patriarhie a fost marcată de
evenimentele europene şi de la frontiera de nord-vest a României, fapt care se
desprinde şi din însemnările zilnice ale regelui Carol al II-lea: „Dimineaţa, la
11, înmormântarea Patriarhului Miron Cristea în Patriarhie. Slujbă foarte
frumoasă şi civilizată, oficiată de mitropolitul Nicodim al Modovei.....Două
cuvântări: a lui Bălan şi a lui Călinescu, desigur, nu dintre cele mai bune
rostite de aceşti eminenţi oratori”.1
Măsurile impuse de regretabilul eveniment al decesului Patriarhului
Miron Cristea au fost întreprinse de către succesorul său în fruntea guvernului,
Armand Călinescu, care îndeplinise până la 7 martie 1939 funcţia de ministru al
apărării naţionale, menţinută şi în noul executiv pe care îl constituise.
Rezidenţa Ţinutului „Mureş” , pe teritoriul căruia se afla şi localitatea
Topliţa, ca de altfel toate structurile administrativ teritoriale, a fost implicată în
unele activităţi în legătură cu decesul, înmormântarea, pomenirea şi evocarea
personalităţii lui Miron Cristea pe aproape întreaga durată a anului 1939.
1

Carol II, Între datorie şi pasiune. Însemnări zilnice, Ediţia Silex, Bucureşti, 1995, p.305306
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Înfiinţat în baza legii administrative din 13 august 1938, Ţinutul Mureş,
cu reşedinţa la Alba Iulia, cuprindea judeţele Alba, Mureş, Făgăraş, Târnava
Mare, Târnava Mică, Sibiu, Ciuc, Odorhei şi Turda, avea la conducere pe
generalul (r) Dănilă Papp.1*
Instalarea generalului (r) Dănilă Papp în fruntea Rezidenţei regale Ţinutul
„Mureş” avusese loc la 18 august 1938 în prezenţa primului-ministru, Miron
Cristea şi a ministrului de interne Armand Călinescu. În virtutea funcţiei
deţinute, generalul (r) Dănilă Papp s-a aflat într-un permanent contact cu
Patriarhului Miron Cristea, astfel că implicarea sa în evenimentele în legătură cu
tristul moment au fost determinate nu atât de obligaţiile care-i reveneau, pe
linie de serviciu cât şi de relaţia afectivă între cei doi.
Imediat după luarea la cunoştinţă despre decesul Patriarhului, şeful
Rezidenţei regale a emis un comunicat, în care arăta: „Cu pioase simţăminte,
aducem la cunoştinţă tuturor cetăţenilor din Ţinutul „Mureş”, pierderea
ireparabilă încercată de Biserica Neamului şi de întreaga Ţară, prin moartea
Înalt Prea Sfinţiei Sale, Dr.Miron Cristea, Patriarhul României şi Preşedinte al
Consiliului de Miniştri, întâmplată la Cannes (Franţa), în ziua de 6 martie
1939, ora 23.45”.2
În dimineaţa zilei 7 martie 1939, prefectelor judeţelor din subordinea
Rezidentului regale Ţinutul „Mureş” li s-a transmis să: „binevoiţi a lua măsuri
să se abordeze doliul la toate autorităţile din judeţ. De asemenea să se
suspende spectacolele azi 7 martie şi în ziua înmormântării şi să se oficieze
slujbe religioase în toate bisericile în aceste două zile.3
Concomitent, inspectorilor generali şi funcţionarilor de la serviciile
Ţinutului „Mureş” li se aducea la cunoştinţă că „azi 7 martie 1939, orele 11.30,
se va oficia la Catedrala Încoronării un „Requiem”, la care vor participa toţi
domnii inspectori şi funcţionari aflaţi în Palatul Ţinutului „Mureş”, rămânând
la serviciile respective numai câte doi funcţionari”.4
1

* Generalul (r) Dănilă Papp, s-a născut în Aciuva, Judeţul Zarand, în anul 1868, a absolvit
Academia Militară (1890) şi Şcoala Superioară de Geniu din Viena. A fost profesor la Şcoala
Militară din Sibiu, a lucrat în Statul Major al Geniului şi fost şef al Direcţiei Geniu din
Komarom. În anul 1910 a fost mutat la Trento, iar în anii Primului Război Mondial a
participat pe frontul italian. Membru al Consiliului Drigent din Transilvania, a fost integrat în
armata română şi a participat la campania armatei române din Ungaria în anul 1919. A fost
trecut în rezervă în anul 1930. În perioada 1941-1944 a fost ministru plenipotenţiar al
României la Vatican. Declarat sprijinitor al regimului „fascist dictatorial din ţară”, a suportat
măsuri nedrepte impuse de nou regim. A murit la vârsta de 82 de ani, fiind înmormântat în
anul 1950 la Sibiu.
2
Arhivele Naţionale ale României, Serviciul Judeţean Alba, fond Rezidenţa Ţinutului Mureş,
Serviciul Administraţiei Generale şi de stat, dosar nr.193/1939, f. 7
3
Ibidem, f.3
4
Ibidem, f.2
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Numirea lui Armand Călinescu în funcţia de prim-ministru al României,
cât şi cutumele protocolare, l-au determinat pe Rezidentul Regal al Ţinutului
„Mureş” să transmită telegrame de condoleanţe Prea Sfintei Patriarhii
Ortodoxe şi Preşedenţiei Consiliului de Miniştrii. Telegramele, simple şi scurte
aveau acelaşi conţinut: „În urma pierderii ireparabile încercată de biserica
neamului şi de întreaga ţară prin moartea Înalt Prea Sfinţiei Sale Dr. Miron
Cristea şi Patriarhul României şi fost Preşedinte al Consiliului de Miniştri, cu
adâncă durere , vă rugăm să binevoiţi a primi din partea Ţinutului Mureş şi a
noastră sincere şi respectuoase condoleanţe1.
După ce au fost adoptate primele măsuri care ţineau de regulile bisericeşti
şi protocolare s-a trecut la pregătirea participării locuitorilor Ţinutului „Mureş”
la funeraliile Patriarhului, a cărei dată încă nu fusese stabilită.
În seara zilei de 7 martie 1939 prefectul judeţului Mureş a fost contactat
telefonic de către Ovidiu Gritta chestorul Poliţiei Timişoara, care i-a transmis un
ordin al Ministrului de Interne prin care anunţa că fusese împuternicit „să
totalizeze numărul delegaţilor ce vor participa la înmormântarea I.P.S.S.
Patriarh Dr. Miron Cristea, adăugând că Ministerul de Interne va pune gratuit
vagoanele la dispoziţie”2.
Prefectul judeţului Mureş, plecând de la ideea că Patriarhul era născut în
Topliţa, că avusese legături de familie cu multe comune din judeţ, în urma
consultării cu pretorii a hotărât ca din comunele principale să participe câte o
delegaţie de ţărani, bine îmbrăcaţi, al căror număr să fie de 800 de oameni.
Pentru buna organizare a activităţilor de plecare a delegaţiilor la
Bucureşti, generalul Dănilă Papp a dispus ca un şef de serviciu din cadrul
Rezidenţei regale să se deplaseze la Topliţa. După o oprire la Târgu Mureş,
unde a discutat probleme de detaliu cu prefectul judeţului Mureş, persoana
destinată de către Rezidentul regal a plecat la Topliţa unde, aşa cum rezultă
dintr-un referat întocmit ulterior, „am luat contact cu reprezentanţii
autorităţilor administrative, D-nii pretori şi notari, stabilind cu ei toate
măsurile necesare în vederea plecării delegaţiilor la Bucureşti”.63
Din referatul reprezentantului Rezidentei regale rezultă că „repartizarea
delegaţiilor s-a făcut pe comune întrucât din Topliţa nu s-au anunţat decât un
număr de 430 participanţi. Restul până la aproape 900, numărul delegaţilor
plecaţi la Bucureşti, erau din comunele învecinate Topliţei”.74
Delegaţia judeţului Mureş participantă la funeraliile Patriarhului a plecat
spre Bucureşti în ziua de 12 martie 1939, ora 00.50, fiind condusă de către
colonelul Dumitru – prefectul judeţului, ajutat de dr. Ioan Suceava – pretorul
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plăşii Topliţa, Pavel Popa – şef serviciu la prefectura Mureş şi Petru Laiu –
notarul comunei Topliţa.
Participanţii, îmbrăcaţi în costume specifice zonei, au călătorit cu un tren
având 14 vagoane clasa a III-a şi un vagon clasa I şi II.
Din dispoziţia generalului Dănilă Pap, prefectul judeţului Mureş a
comandat, prin Teodor Borş, şeful cancelariei, la firma I. Ollerer din Târgu
Mureş o coroană de flori, în valoare de 3000 lei, care a transportată la Bucureşti
odată cu delegaţia şi depusă conform celor stabilite de către organizatori.
În calitate de organizator al funerariilor, Ministerul de Interne a stabilit o
serie de activităţi care să se desfăşoare în ţară, şi implicit, pe raza Rezidentei
regale Ţinutul „Mureş”.
Astfel, la 10 martie 1939, prin ordinele telegrafice nr.5234 şi 5247, s-a
stabilit ca în ziua de 12 martie toate spectacolele să fie suspendate în întreaga
ţară, atât pentru matineu cât şi pentru seară, iar în ziua de 14 martie, ziua
înmormântării Patriarhului Dr.Miron Cristea, trebuia să se arboreze drapelul
tricolor ceruit şi toate serviciile publice închise.
Pe plan local, în municipiul Alba Iulia, conform unei Circulare a
Rezidentului regal, toţi inspectorii generali, şefii serviciilor şi funcţionarii
Ţinutului „Mureş”, aflaţi în Palatul Rezidenţial erau înştiinţaţi: „că marţi 14
martie 1939, ora 11, se va oficia la Catedrala Încoronării un Serviciu Funebru
pentru pomenirea defunctului Înalt Prea Sfinţia Sa Dr. Miron Cristea, la care
vă rugăm a participa. Având în vedere că acest serviciu religios se va oficia la
biserica tuturor cultelor din localitate, Domnii funcţionari pot participa la
serviciul religios de la Biserica Cultului căreia aparţin”.81
La Alba Iulia primarului municipiului a primit sarcină o înştiinţare în
acest sens, fiindu-i precizat că: „La serviciul religios de la Catedrala
Încoronării vor participa toate autorităţile civile şi militare. Cu onoare vă
rugăm să binevoiţi a aviza atât cultele din localitate, cât şi autorităţile civile şi
militare”.92
Activităţile legate de tristul moment al morţii şi înhumării Patriarhului Dr.
Miron Cristea s-au desfăşurat cu solemnitatea şi pioşenia cuvenită, cu o
participare numeroasă din partea tuturor cultelor din ţară.
Pe întreaga durată a anului 1939 memoria Patriarhului a fost cinstită aşa
cum se cuvine, în conformitate cu ritualul religios adecvat unei asemenea
personalităţi.
La 20 aprilie 1939 Serviciul Administraţiei Generale de Stat din cadrul
Rezidentei regale Ţinutului „Mureş” a adresat invitaţii unor personalităţi din
Alba Iulia în care se arăta: „avem onoarea a vă încunoştinţa că Sâmbătă 22
aprilie 1939, orele 11, se va oficia în Catedrala Încoronării slujba de pomenire
pentru 40 zile de la trecerea la cele veşnice a răposatului Dr. Miron Cristea, ce
8
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a fost Patriarh al României şi Preşedinte al Consiliului de Miniştri. La această
slujbă vor lua parte reprezentanţii tuturor autorităţilor civile şi militare. Ţinuta
va fi pentru civili uniformă cu centură şi mănuşi de piele maron, cămaşă şi
cravată albastră, decoraţii comandori şi mari cruci fără cordon; iar pentru
militari de ceremonie, decoraţii comandori şi mari cruci fără cordon. Civili
care nu au uniformă vor participa în ţinuta de sărbătoare”.10
Ţinuta pentru civili era cea a Frontului Renaşterii Naţionale, stabilită de
către Carol al II-lea şi acoliţii săi, care trebuia purtată la diferite ceremonii.
Apropierea momentului pomenirii şi parastasului de 40 de zile de la
moartea Patriarhului Dr. Miron Cristea a fost marcată şi de desfăşurarea unor
adunări comemorative, în cadrul cărora a fost evocată personalitatea marelui
dispărut. Una dintre adunările comemorative a avut loc la Institutul de Istorie
Naţională din Cluj, în ziua de 26 aprilie 1939, când profesorul universitar Ioan
Crăciun a rostit o cuvântare, publicată în ziarul Tribuna, Anul 1939, Nr.112,
113, apoi sub forma unei broşuri de către Tipografia „Cultura” din Cluj, sub
titlul: ”Cel dintâi Patriarh al României MIRON CRISTEA”.11(Anexa nr.1)
La 27 iunie 1939 Profesorul Ion Crăciun a adresat o scrisoare
Rezidentului Ţinutului „Mureş” prin care solicita achiziţionarea unui număr de
broşuri editate de către Tipografia „Cultura” din Cluj.
Serviciul Cancelariei Ţinutului „Mureş” a apreciat că „broşura D-lui
profesor I. Crăciun de la Institutul de Istorie Naţională Cluj, de pe lângă
Universitatea din Cluj, tratează viaţa şi activitatea pe tărâmul religios naţional
şi cultural al primului Patriarh al României, Dr.Miron Cristea, care în ultimul
timp al vieţii sale şi într-o epocă de adâncă prefacere şi consolidare a Statului,
a ştiut cu atâta dibăcie şi înţelepciune să conducă destinele neamului său”.122
Plecând de la această apreciere se propunea că: „ar fi util să se procure pe
seama ţinutului, un număr de 10 exemplare din această broşură, a cărei cost se
poate achita de la art.24 din bugetul exerciţiului curent”.133
Faţă de această propunere, la 4 iulie 1939, generalul Dănilă Papp a pus
următoarea rezoluţie: Se vor lua 20 de exemplare, câte 2 pentru fiecare judeţ şi
pentru Ţinut”.144
Punerea în aplicare a deciziei de achiziţionare a broşurii a generat
adevărată problemă între autor şi cumpărător, a cărei soluţionare a devenit
stringentă, pe fondul unor încurcături produse de către serviciile poştale.
Modul de rezolvare a situaţiilor create, care ţine mai mult de domeniul
picanteriilor decât a problemei legate de moartea Patriarhului, evidenţiază faptul
că uneori, bunele intenţii generează complicaţii imprevizibile, deşi la început
totul părea o banală formalitate în privinţa achiziţionării şi plăţii unui produs .
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Cu o promptitudine demnă de a fi urmat şi azi, la 6 iulie 1939 generalul
Dănilă Papp semna un document adresat Profesorului Ion Crăciun : Cu onoare
vă facem cunoscut că, comandăm 20 exemplare din broşură :<<Cel dintâi
patriarh al României, Miron Cristea>> Anexat trimitem comanda No. 204 şi vă
rugăm să binevoiţi a ne expedia aceste broşuri în grup poştal, anexând şi
factura legal timbrată cu o copie de pe ea. Pentru simplificarea operaţiei de
lichidare anexăm şi o ordonanţă de plată pentru semnare, pe care ordonanţa
binevoiţi a aplica timbru de chitanţă”.15
Două zile mai târziu, Serviciul Economic al Rezidentei regale Ţinutul
„Mureş” a transmis la Cluj Profesorului Ion Crăciun comanda pentru broşură,
dar, din acel moment lucrurile au luat un curs care a devenit jenant şi, în cele
din urmă, hazliu.
Mergând pe firul evenimentelor, constatăm că la 16 octombrie 1939 Prof.
Ion Crăciun scria Rezidentului regal al Ţinutului „Mureş” că : „Deodată cu
comanda Dv .No.204 am restituit ordonanţa de plată semnată şi timbrată de
subsemnatul pentru uşurarea formalităţilor, trimiţând în acelaşi timp şi
exemplarele comandate din broşură. Neprimind până azi nici un răspuns, nici
banii pentru care am iscălit ordonanţa de plată, am onoarea a vă ruga,
Domnule Rezident Regal, să binevoiţi a dispune să mi se ordonanteze suma ce
mi se cuvine pentru broşurile trimise”.162
Situaţia creată, jenantă pentru autorităţile Ţinutului „Mureş”, a impus
şefului Serviciului financiar ca la 2 noiembrie 1939 să se adreseze Direcţiunii
P.T.T. de Reşedinţă din Alba Iulia, căreia i-a solicitat să cerceteze cazul şi să
comunice rezultatul, lucru despre care a fost înştiinţat şi profesorul Ion Crăciun.
Lucrurile au început să se lămurească în zilele care au urmat, datorită
implicării în soluţionarea cazului a celor implicaţi şi interesaţi.
Astfel, la 9 noiembrie 1939 profesorul Ion Crăciun a adresat o nouă
scrisoare generalului Dănilă Papp, al cărei conţinut evidenţiază cum un lucru
simplu poate deveni complicat şi stresant pentru cei care, bine intenţionaţi, şi-au
complicat activitatea pentru o perioadă în care lucruri mult mai importante erau
de rezolvat.
Între altele, Rezidentului regal i se aducea la cunoştinţă:”Fiindcă
chestiunea remiterii banilor, lei 600 minus cheltuielile de expediţie, costul celor
20 de exemplare din lucrarea subsemnatului: Patriarhul Miron Cristea,
comandată de Onor Rezidenţa Regală cu No. Serviciului Economic 22510/8
Iulie 1939, e încă tot încurcată, rog pe Execelenţa Voastră să binevoiască a
dispune să se lămurească odată această atât de supărătoare situaţie. Ştiu,
banii mi-au fost trimişi de Onor Rezidenţa Regală la data de 22. iulie a.c. Cum
mandatul a fost adresat pe numele meu, fără să se spună şi profesor, şi cum în
Universitatea din Cluj sosesc zilnic câteva zeci de mandate, dacă nu chiar peste
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100, Intendentul Universităţii neştiind ai cui sunt banii, cu numele meu există şi
o mulţime de studenţi, a ţinut mandatul la sine până la 18 octombrie, când l-a
restituit prin poştă Onor Rezidenţe Regale la Alba Iulia. Aflând între timp,
printr-o adresă a Onor Rezidenţei, că banii mi-au fost trimişi, la data de mai
sus, şi aflând de neghiobia Intendentului Universităţii noastre, pe care afirmă,
totuşi, precis, că nu se zicea pe mandat profesor şi astfel el nu avea de unde să
ştie că banii sunt ai mei, am adresat o carte poştală Serviciului Economic a
Onor Rezidenţei Regale ca în momentul când reprimeşte mandatul retrimis de
la Cluj să binevoiască a mi-l reînapoia, ca să nu mai mărim cheltuielile de
expediţie cu un mandat nou.
De trei săptămâni aştept revenirea mandatului fără să sosească. Neştiind
care e cauza, trimit această scrisoare lămuritoare în credinţa că Excelenţa
Voastră va binevoi a dispune a se descurca această problemă plicticoasă”.171
Dată spre soluţionarea şefului Serviciului financiar al Rezidenţei regale,
la
14 noiembrie 1939 acesta a înaintat un istoric al
problemei generalului Dănilă Papp fără a lămuri modul de rezolvare a
problemei.
Cert este că la 21 noiembrie 1939 prin transmiterea unei copii după o
chitanţă, profesorul Ion Crăciun confirma primirea sumei de 600 lei, costul
celor 20 exemplare a broşurii trimise la Alba Iulia.
Moartea Patriarhului Dr.Miron Cristea a impus o serie de măsuri
organizatorice, acţiuni şi activităţi la nivelul întregii ţări.
Autorităţile Rezidenţei regale Ţinutul „Mureş” şi Prefectura judeţului
Mureş au avut o implicare afectivă, determinată de faptul că Miron Cristea era
legat prin naştere, activitate de formare şi acţiune socială, naţională şi clerică, de
acest spaţiu geografic.
Miron Cristea rămâne prin naştere un simbol al Topliţei, iar prin
implicarea în Marea Unire din anul 1918 de oraşul Alba Iulia, acolo unde şi-a
exprimat crezul asupra necesităţii unirii românilor de pretutindeni.
*

*

*

The death of the Patriarch Dr. Miron Cristea required organizational
measures and activities related to national funeral. The land "Mures" royal
residence, the Mures County Prefecture and Toplita’s authorities were actively
involved in all activities including participation to the funeral held in Bucharest.
The land "Mures" royal residence has purchased 20 copies of "The first
Patriarch of Romania, Miron Cristescu” brochure, a symbolic and culturally
appropriate gesture, which generated a real problem regarding the financial
relationships with the author, Professor Ion Crăciun, from Cluj University.
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Anexa nr.1
I. CRĂCIUN
CEL DINTÂI PATRIARH AL ROMÂNIEI MIRON CRISTEA
Cuvântare comemorativă ţinută la
Institutul de Istorie Naţională de la Cluj
în ziua de 26 Aprilie 1939 în cadrul
Secţiunii Istorice a “Astrei”
TIPOGRAFIA „CULTURA” CLUJ STARDA IULIU MANIU 3
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Viaţa şi activitatea primului Patriarh al României se întinde pe o perioadă
de timp, în care năzuinţele noastre naţionale, sunt în plină desfăşurare
propulsivă spre culmea măririi politice şi bisericeşti, de la 18 iulie 1868, data
naşterii sale, în Topliţa, România, în vecinătatea munţilor moldovei, şi până la 1
decemvrie 1918, data naşterii României întregite în graniţele imperiale şi etnice,
fistecate cu umilinţi, cu prigoniri, cu prea puţine raze de lumină – în viaţa
trudiţilor Români din Transilvania şi în viaţa umilului fiu de ţăran Ilie, ficiorul
lui Gheorghe şi Domniţei Cristea. Dela unirea Transilvaniei cu Regatul Regatul
României până la moartea Patriarhului – întâmplată în ziua de 6 martie a.c. –
sînt alţi 20 de ani, anii de bucurie ai plinirilor istorice pentru neamul nostru şi
anii înălţărilor extraordinare şi unice pe scările demnităţilor bisericeşti şi
politice ale lui Ilie Miron Cristea. Rar se pot găsi în biografia unui simplu
muritor, părţi considerabile din istoria neamului şi în istoria neamului, părţi
însemnate din viaţa unui vrednic fiu al său, ca în cazul prezent. Toţi aceea, cari
au afirmat cu ocazia morţii Patriarhului, că viaţa lui a urmat pas cu pas însăşi
înălţarea neamului, au dat indicaţii precise, dar şi foarte grele, pentru viitorul
biograf, asupra cadrului în care trebuie să fie scrisă o temeinică şi larg
cuprinzătoare biografie asupra lui. La două zile după data naşterii, în 20 iulie, la
Sf. Ilie, se săvârşi primului fecior din casa soţilor Cristea. Acest botez şi-a avut
întregul cadru mioritic din capod'opera poeziei noastre populare: „Gura de rai” a
regiunii, cu Ceahlăul în zare şi cu apa Murăşului spumegând în drumul încă
repede al izvorului, „turmele de miei” păscând în hotarul Topliţei şi „ciobanul”
Ioan Herţa din Sălişte, care a ţinut în braţe deasupra cristelniţei pe viitorul
Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitrolopolit al Ungaro-Vlahiei şi Partiarh al
României.
Şcolile urmate de tânârul Ilie Cristea, sunt: şcoli româneşti, săseşti şi
ungureşti, trifurcarea cu obicinuită în domeniul limbei de predare al
învăţământului din Transilvania de pe vremuri, sub impreriul cărora au crescut
aproape toţi oamenii mai de seamă ai noştrii din ultimele decenii ale Monarhiei
Austro-Ungare. Din Topliţa românească a trecut la Bistriţa Săsească, iar de aci
la Năsăudul Românesc, unde şi-a luat bacalaureatul în 1887. cel dintâi rol de
conducere l-a avut, viitorul şef bisericesc şi politic al României, aci, ca elev în
cl. VIII; fiind preşedintele societăţii literare „Virtus Romana Rediviva”. Scaunul
de preşedinte îl ocupă în seminarul „Andreian” din Sibiu, unde în găsim între
1887-1890 ca teolog, împlinind astfel dorinţa naşului cioban de a fi preot, dar
numai în satul naşterii sale, cum i-a prezis bătrânul Herţa, ci preotul prelat al
tuturor Românilor, cum i-a hărăzit providenţa divină.
Anul funcţionării ca învăţător la Orăştie – 1890-1891, a fost anul
întoarcerii sale printre fiii de ţăran de cari nu s’a depărtat niciodată şi de cari nu
s’a ruşinat nicicând fu înălţat pe tronul patriarhal al Bucureştilor şi nici ca
ocrotitor al coroanei şi al purpurei regale din anii grei ai Regenţei. „Cât mă
priveşte pe mine personal, mulţumesc prea milostivului Dumnezeu că din
simplu fiu de ţăran... m-a ridicat la cea mai înaltă treaptă bisericească la care
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poate ajunge un om pământean” – aşa şi-a mărturisit în 1925, cu ocazia alegerii
sale de Patriarh al României, nobleţea originii sale1).
Dela Orăştie, plecă la Budapesta, unde urmă între 1891-1895, Facultatea
de Litere şi Filosofie şi unde se întâlni pentru întâia oară cu febra şovinismului
maghiar. Ca răspuns la: student în anul I, luă condeiul şi răspunse drastic
profesorului Varga Gyula, membru corespondent al Academiei Maghiare, în
sânul acelei societăţi ştiinţifice, despre greutatea cu care pot fi maghiarizate
naţionalităţile din Ungaria şi deci şi Românii. „Aşa e românul! – scria tânărul
student Cristea în articolul său intitulat „Şovinismul până şi în academie”,
apărut în „Tribuna” din Sibiu la 1892. N’ai ce face! Ce este străin nu se lipeşte
de sufletul său. Nu, pentrucă Românul e conştient că e descendentului celui mai
distins popor din lume,... că este băştinaş în această ţară şi că valurile ce le
ridică duşmanii lui împotrivă-i vor dispărea repede în marea românismului, căci
ce e val ca valul trece. În zadar deci, Domnule Varga et consortes, vă lasă gura
apă după vitalitatea poporului român. Cu nobila lui viţă nu veţi mai altoi
pădureţii propriului vostru neam. Şi dacă astăzi mai aveţi oarecare urmă de
speranţă în maghiarizarea românilor şi a celorlalte popoare, viitorul vă va
şterge-o şi pe aceea”...2)
Anii de studenţiei a lui Ilie Cristea sunt de altfel, foarte fecunzi în mai
multe domenii. Pe teren spiritual în găsim colaborând la cele mai importante
periodice ale vremii: „Tribuna” şi „Telegraful Român” din Sibiu, „Dreptatea”
din Timişoara, „Gazeta Transilvaniei” din Braşov etc., pregătindu-şi în acelaşi
timp şi teza de doctorat despre „Viaţa şi scrierile lui Eminescu”3), socotită cea
mai dintâi lucrare academică despre genialul poet al Românilor, pregătită de o
universitate străină4). Pe teren naţional şi politic, e animatorul înfrăţirii românoslovace, încheiată la Budapesta în octomvrie 1893, iar în februarie 1894 e
rândul acelora cari l-au sărbătorit pe părintele Vasile Lucaciu cu ocazia ieşirii
din închisoare dela Seghedin, unde a stat 15 luni pentru neamul său iubit „astfel
au serbat Românii eliberarea părintelui Lucaci” – scria Ilie Lucaci atunci –
printr-o prea frumoasă manifestaţie naţională. Fiecare s’a putut convinge că nici
cele mai grele persecuţii şi asupriri nu ne pot intimida şi convinge la depunerea
armelor sau la capitulare. Din contră, asupririle ne unesc tot mai mult şi ne leagă
tot mai strâns pe unii de alţii. Multe sacrificii am adus, multe ni se mai cer. Dar
trebuie să le dăm, căci ele grăbesc apropierea zilei mult dorite de libertate
naţională5). Atitudinea lui de român neînfricat în faţa Ungurilor reese din
1

) Cf. I. Rusu Abrudeanu, Patriarhul României Dr. Miron Cristea, Înalt Regent, Omul şi
Faptele. Bucureşti, Cartea Românească, 1929. p. 410.
2
) Idem, ibidem, p. 38.
3
) Eminescu élete és müvei. Gherla, Tip Todoran, 1895.
4
) C. Rădulescu Motru, în şedinţa de comemorare în Academia Română, din 10 martie 1939,
cf. Universul, Bucureşti 1939, martie 13, an I.IV, nr. 70. p. 5.
5
) I. Rusu Abrudeanu, op.cit., p. 57
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Apelul lansat şi răspândit în comunele româneşti cu ocazia procesului
Memorandului prin care toţi Românii erau invitaţi să vină la procesul fixat
pentru ziua de 7 Mai 1884 la Cluj, fiind acest proces al neamului românesc
întreg.
Culmea îndrăznelii naţional-politice a tânărului Ilie Cristea, o constatăm
cu ocazia congresului studenţilor din România liberă, ţinut la Constanţa în
septemvrie 1884. Conducător al unui grup de 71 studenţi români de la toate
Universităţile din Austro-Ungaria, a fost în plin congres, crainicul durerilor
înăbuşite de prea multă vreme ale românilor din Transilvania şi Ungaria, în
acest an al condamnării fruntaşilor politici ardeleni. „Libertatea noastră este în
puşcării – exclama el – , în temniţe, în care zac şi azi cei mai iluştrii bărbaţi ai
neamului românesc. Toate închisorile cari sunt acum în construcţie sunt numai
pe seama noastră”. Iar mai departe se dovedi fericitul vestitor al unor zile mai
bune: „Toţi ne întoarcem acasă cu puteri oţelite, cu hotărârea fermă de a nu
ceda, de a nu odihni până când nu vom fi puşi şi noi ca şi voi, în situaţia fericită
de a aşeza şi în patria noastră într’un singur stindard colorile noastre româneşti.
Am speranţa că acest ideal în vom ajunge într’un viitor apropiat...1) Urmările
acestor îndrăzneli ale studenţilor din Transilvania şi Constanţa ? Intervenţia
Ministrului de Externe al Austro-Ungariei la Bucureşti împotriva studentului
Cristea şi a celorlalţi colegi ai lui şi răstunarea guvernului LascărCatargiu2).Credeam că tot dintr’un sentiment de mândrie românească şi-a trecut
în 1895, urmăritul student de la Constanţa doctoratul în capitala Ungariei ce
teza pomenită mai sus, tratând despre Mihai Eminescu, poetul vizionar al
României de la „dela Nistru pân’ la Tisa”.
Doctor în plină tinereţă, la etatea de 27 de ani, se aşeză la Sibiu, ca
secretar al Consistorului Mitropolitan, oraş în care şi-a desfăşurat bogata-i
activitate pe teren bisericesc, cultural şi naţional până la 1909, când a fost
chemat în scaunul episcopal dela Caransebeş. Membru al comitetului „Astrei”,
din Octomvrie 1896, în locul lui Gh. Bogdan-Duică, plecat dela Bucureşti,
Director al „Telegrafului Român” de la 1 Ianuarie 1898 până la începutul anului
1901 – iată-l la cârma celei mai mari societăţi culturale a Transilvaniei şi la
conducerea celei mai importante foi politice-bisericeşti a Românilor din
Ungaria. Articolele lui din acest timp şi ceva mai târziu, strânse de un fost
student al Facultăţii de Litere din Cluj într’o bibliografie pentru „Biblioteca
Bibliologică”, se urcă împreună cu altele, semănate prin câteva periodice
contemporane, la mai multe sute. Numai din titlurile acestor articole se descifra
îndeajuns varietatea preocupărilor sale bisericeşti, culturale, sociale, politice,
scrise într’o atrăgătoare limbă românească şi din cari nu lipseşte aproape
niciodată nota naţională. Unele din primele articole ale noului director dela
„Telegraful Român” constituie un atac nespus de drastic, împotriva mândriei şi
1
2

).Idem, ibidem, p.63-64
Amănunte de la idem, ibidem, p. 130-136
31

şovinismului maghiar, din care merită să fie reproduse câteva pasagii cu titlul de
document despre îngâmfarea ungurească contemporană. După vizita împăratului
Wilhem II al Germaniei la Budapesta, cu ocazia Mileniului, presa maghiară
numai isprăvea cu bătaia de joc la adresa naţionalităţilor, numindu-le
„incapabile”. „Este oare incapabil un popor – răspundea Ilie Cristea în nr. 8 din
1898 al gazetei conduse de el – care cu atâta glorie a luat parte la apărarea
patriei sale ca popor român? Dar eroismul Românului Paul Chinezul nu este o
dispoziţiune pentru el şi pentru poporul din care a ieşit? Dar beliducele Ioan
Corvinul, care a băgat groazăn-n turci cari ameninţau Europa, a fost Român
incapabil? Ce să zicem despre fiul său, regele Matia Corvinul, sub care
Ungaria a ajuns culmea gloriei sale şi despre care cei mai rău voitori unguri,
recunosc că a fost Român?”.
„Unde rămâne regele munţilor, Avram Iancu, care fără studii speciale
strategice a ştiut să dea dovezi despre cele mai mari succese pe câmpul de
luptă? Gloria militară a răposatului arhiduce al Albrecht cine a câştiga-o?
Despre vitejia soldatului Român dela Plevna, Griviţa, etc., recunscută de toată
Europa, nu mai vorbim dar accentuăm în baza datelor statistice militare,
publicate mai în anii trecuţi, că şi în armata noastră comună, elementul român
este cel mai valoros”.
„Dar numitul Deak, unul dintre cei mai de frunte bărbaţi de stat unguri,
se ştie că a fost de religie ortodoxă şi când mai adăugăm că l-a chemat după
numele originar Pescariu, atunci mai uşor deducem despre el că a fost cuţo-vlah
şi nu maghiar, iar Kossuth fala naţiunei maghiare se ştie că a fost de origine
slovac.”
„Viteazul Zrinyi, pomenit din toastul împăratului Wilhem II, n’a fost
maghiar, ci croat. Despre renumitul pictor Munkácsy asemenea susţine că nu
este maghiar de origine, iar pe terenul poeziei, cel mai cunoscut poet în
străinătate este Petöfi, alias Petrovics, nume care numai ungureşte nu sună...1)”.
Voind să se dedice cu totul bisericii, Ilie Cristea fu tuns călugăr în 1902 –
luându-şi numele de Miron – şi ales asesor consistorial, deschizându-i-se noi
perspective de muncă. Din rodnica activitate a anilor următori reţinem numai:
străduinţele lui pentru zidirea monumentalei catedrale dela Sibiu (1902-1906),
pe teren bisericesc şi legăturile lui cu Francisc Ferdinand, moştenitorul tronului
austro-ungar (1908), pe teren politic din care ar fi putut ieşi o îmbunătăţire a
neamului său din Transilvania şi Ungaria.
Anul 1909, fu pentru Miron Cristea, anul primei urcări pe tronul
episcopal al bisericii sale fiind înălţat în scaunul vlădicesc al Caransebeşului,
ilustrat de doi vrednici predecesori Ioan Popasu şi Nicolae Popea. Marea a fost
bucuria Românilor la care s-au asociat şi Saşii şi cu totul contrar cu atitudinea
Ungurilor, cari prin presă propuseseră guvernului din Budapesta să nu
recomande împăratului pentru confirmare pe acela pe care îl vedeau – şi bine l1

) Ibidem, p. 83
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au văzut – „în lumina daco-romanismului ca pe un agitator primejdios care are
legături cu România şi a fost şi la Bucureşti, unde nu s’a jenat să ţină chiar un
discurs în contra ideii de stat maghiar”1). Cu destule greutăţi, Miron Cristea a
reuşit să fie recunoscut totuşi, de autorităţile de stat, episcop al frumoasei
diacenze băneţene, unde a păstorit 10 ani şi de unde fu chemat, în 1919 pe
tronul arhiepiscopal al Bucureştilor. Ca episcop de Caransebeş a salvat şcoala
românească, bănăţeană „dela pierirea sigură”2). Pieire pregătite prin articolul 17
din faimoasă lege apponyiană din 1097 şi prin „zona culturală” din timpul
războiului mondial. Tot în timpul războiului merită să fie cunoscută o pastorală
îndrăzneaţă a episcopului Miron Cristea, pentru care a primit mustrări dela
Budapesta, şi pentru care a fost chemat şi ad audiendum verbum în faţa
împăratului. Cu ocazia sărbătorilor Crăciunului din 1917 pe credincioşii săi în
legăturile cu tratativele de pace dintre Germani şi Ruşi la Brest-Litowsk, despre
zorile păcii ce aveau să vină accentuând: „Dar cine vrea să secere pace, trebuie
să semene dreptate... adecă să se asigure fiecărui popor dreptul de a-şi desvolta
liber şi neîmpiedicat naţionalitatea sa... Aceasta trebuie s’o pretindem sus şi tare
şi noi, căci fii poporului român... au sângerat pentru tron şi patrie, dar nu ca să
fie restrânşi în libertăţile şi drepturile lor, ca să nu fie împiedicaţi de a-şi câştiga
şi ei o părticică din pământul3), pe care cu viaţa lor l-au supărat, sau să fie chiar
desmoşteniţi de avutul lor, ci ca drepturile şi libertăţile să li se lărgească şi să
devie stăpâni pe avutul lor material şi sufletesc”4). Cu acest, simţ românesc în
vine e firească participarea lui adunarea naţională dela Alba Iulia din 1
Decemvrie 1918, ca fruntaş între fruntaşi, ca orator în faţa a zecilor de mii de
ţărani, cărora le-a făcut mărturisirea lărgirii hotarelor României: „Până la
Tisa5)”. Cu ocazia istoricei adunări de la Alba Iulia s’a putut observa un mic
amănunt pe care nu ştim de ce nu l-a mărturisit nimeni până acum. După slujba
religioasă, episcopul Miron Cristea, însoţit de episcopul Aradului, urcă într’o
trăsură spre cetate, fiind salutat cu multă cuviinţă de cei cari se grăbeau spre
sala adunării. Îmbrăcat în haine vlădiceşti, cu camilafca pe cap, episcopul
Caransebeşului binecuvânta pe toţi cei prezenţi şi par’că pe toţi din trecutul
românesc atât de frământat al acestui oraş. O mică cocardă, cu sfântul nostru
tricolor – batjocorit atâta vreme altă dată – era înfiptă în partea stângă a
camilafcei, pe voalul negru al smereniei călugăreşti, Lucru de necrezut şi poate
de nepriceput la alţii: Miron Cristea însă aşa a înţeles praznicul de la 1
1

) Cf. Idem, Ibidem, p.171.
) Vezi: G. Cotoşman, în închinare Înalt Prea Sfinţitului patriarh Miron, cu prilejul împlinirii
vârstei de 70 ani. Bucureşti, tip. Cărţilor Bisericeşti, 1938, p. 79.
3
) Aluzie la dispoziţia luată de guvernul unguresc prin care oprea pe români de a mai
cumpăra pământuri.
4
)Cf. I. Rusu-Abrudanu, op.cit., p. 233-234.
5
) Vezi: [Dr. I. Suciu.], Marea Adunare Naţională dela Alba-Iulia din ziua de 1 Decemvrie
1918. [Cluj. Tip. Fond. Cărţilor Funduare], 1928, p. 15-18.
2
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Decemvrie 1918 la Alba-Iulia, românesc şi creştinesc deoportrivă. Biserica şi
neamul, camilafca şi cocarda! Împreună au pregătit mărirea României,
împreună s’au prezentat la Alba-Iulia. Dumnezeu l’a ales să fie tot el, alături de
Vasile Goldiş, decedat, de d-l Alex. Vaida-Voevod şi episcopul Iuliu Hossu,
încă în viaţă, solul aşteptat de viacuri care să prezinte înaintea regelui României,
hotărârea Transilvaniei de a se uni cu patria mamă, „de a se închina întreg
pământul nostru strămoşesc: Ardealul, Banatul, Crişana. Maramureşul
[…]”1).România întregită l-a chemat curând cu multă însufleţire pe tronul
vlădicesc vacant al vlădiceştilor. Iată cum au apreciat unii alegerea sa ca
arhiepiscop şi mitropolit-primat al ţării la 31 Decemvrie 1919, aprecieri cari
tălmăcesc cu fidelitate, ni se pare semnificaţia reală, contemporană a alegerii:
„Fără îndoială alegerea episcopului Miron Cristea ca Primat al României,
reprezenta în acele momente un adevărat simbol al unirei tuturor românilor. Cu
ridicarea sa la înaltul scaun mitropolitan, se consfinţea şi pe calea bisericii
unirea politică şi naţională a Ardealului cu Vechiul Regat. Satisfacţiunea cu care
întreg clerul din Regat a primit alegerea noului Mitropolit-Primat, venit din
Transilvania, era încă o dovadă că munţii cari despărţeau materialmente poporul
român, nu au fost pentru inimile membrilor Sf. Sinod nicio piedică, pentru ca
ele să bată în acelaş entuziasm în faşa marii idei a unităţii naţionale2)”.
Cârmuitor suprem al bisericii româneşti cu reşedinţa la Bucureşti a fost vreme
de 20 ani, de la 1919 până la 1939, mai întâi ca mitropolit-primat, până la 1925,
apoi ca patriarh până acum câteva săptămâni.
Ca mitropolit-primat, Miron Cristea, a prezidat la 15 Octomvrie 1922, în
catedrala de la Alba-Iulia, încoronarea Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria, ca
cei dintâi suverani ai tuturor românilor. Documentele contemporane vorbesc
despre oarecari absenţe ale unor fruntaşi ai Transilvaniei de la cea mai mare zi
din istoria trecutului nostru. Nu ştim, întru-cât documentele sunt autentice, dar e
sigur că a fost Miron Cristea, fiul de ţăran ardelean din Topliţa Mureşului,
studentul daco-român de la Constanţa, episcopul faimoasei circulări de la
Crăciunul anului 1917, vlădica cu cocarda în camilafcă de la 1 Decemvrie 1918
şi solul cu pergamentul unirii în faţa Regelui României. Miron Cristea simboliza
îndeajuns toată Transilvania şi întreg Ardealul, Banatul, Crişana şi
Maramureşul. Au fost prin el prezenţi în Bălgradul praznicului istoric. A mai
prezidat apoi mitropolitul-primat Miron Cristea şi actul unificării bisericilor
româneşti din cele patru provincii unite în Regatul României – punând în baza
lor ca cheag sintetizator Statutul Organic al marelui Şaguna – şi, apoi, actul
„Autonomiei Bisericii”, prin care se stabiliseră normele de conlucrare
armonioasă dintre Biserica românească şi Statul românesc, cari s-au confundat
în trecut şi se întregesc azi. Soarta i-a mai rânduit lui Miron Cristea încă scări de
urcat. În 1925, ridicându-se scaunul mitropolitan al Bucureştilor la rangul de
1
2

) Rusu-Abrudeanu, op.cit., p. 280.
) Cf., Idem, Ibidem, p. 306.
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scaun patriarhal, mitropolitul-primat Miron, deveni cel dintâi Patriarh din istoria
Bisericii noastre, înălţând „nemul şi ţara noastră, vrednică, dreptcredincioasă, la
un prestigiu ce străluci departe, dincolo de graniţele ei”1). Mult cuvine omagiale
s’au rostit cu ocazia alegerii Patriarhului Miron. Din acestea spicuim numai
următoarele, caracteristice pentru cel uns de Dumnezeu cu harul demnităţii
supreme în biserica Românilor. Regele întregitor de ţară, Ferdinand I, găsea
virtuţile Patriarhului în originea sa de jos, în acea dârzenie a ţăranului din
Transilvania, care poate fi cuprinsă într’un mult grăitor triptic: iubitor de
pământ, de biserică, de neam. „Ţărănimea română – zicea Regele, de pe
înălţimea tronului în ziua investiturii la 1 novembrie 1925 – al cărei vrednic fiu
eşti, poate fi mândră că ne-a dat din sânul ei pe cel dintâi Patriarh al bisericii
noastre naţionale”2). Iar fostul protopop al Săliştei, dl.prof.univ. I. Lupaş vedea
– cu ocazia alegerii3) – în faptul că cel dintâi Patriarh al Românilor, e un
ardelean un semn de înaltă răsplată al dreptăţii divine pentru toate suferinţele şi
întâmplările pe care le’au îndurat Românii din Transilvania. În scurta eclipsă
constituţională pe care a avut-o ţara noastră între 20 Iulie 1927 data morţii
Regelui Ferdinand I şi 8 iunie 1830, data restaurării pe tron a regelui Carol I,
Patriarhul Miron Cristea, făcu parte din Înalta Regenţă. Prin autoritatea sa
ecleziastică, a reuşit să menţină pentru istorie purpura regală, iar coroana regilor
României, a putut trece de la tată la fiu fără sguduiri şi fără întunecarea
strălucirii ei. Din această epocă, în care Patriarhul României exercită atribuţii
suverane, datează şi gândul de a dărui Institutului de Istorie Naţională de pe
lângă Universitatea din Cluj, un fond de 100.000 Lei, „Pentru promovarea
cercetărilor şi studiilor de istorie naţională-bisericească”4), gând pe care l-a
realizat apoi cu ocazia serbărilor jubiliare de 10 ani ai Universităţii clujene în
toamna anului 1930. Un dar regal adaos la darul iniţial al darului iniţial al
regelui desrobitor Ferdinand I, ctitorul acestui Institut în 1920. sub domnia nouă
şi prestigioasă, Patriarhul şi-a reluat cârja arhierească, păstorind cu demnitate şi
ducând şi peste graniţe, ceva din strălucirea ţării şi a bisericii sale, la Ierusalim,
la Londra, la Varşovia. Din glasul răspântiilor istorice, l-a chemat din nou în
fruntea treburilor politice, în ziua de 10 februarie 1938, regele ţării s’a îndreptat
spre el ca odinioară Domnii Principatelor Române, spre mitropoliţii lor,
aşezându-l în scaunul de prim sfetnic al tronului, pentru a împăca pe cei
răzvrătiţi şi a reduce liniştea în ţara năpădită de ura şi patima politică. Acest rol
şi l’a definit singur ca prim ministru, în ziua de 27 Februarie a anului trecut, cu
1

) Cf. Panegiricul Mitropolitului Nicolae Bălan, rostit cu ocazia înmormântării Patriarhului.
Universul, Bucureşti, 1939, Martie 16, an. LVI, No. 73, p. 1.
2
) I. Rusu-Abrudean, op.cit., p. 416
3
) I. Lupaş, Patriarhia Românilor. Cuvântare rostită în Camera Deputaţilor, la 17 Februarie
1925. Cluj, Cartea Românească, 1925, in-16°, 31 p. Vezi şi Rusu-Abrudeanu, op.cit. p. 409.
4
) Cf. Annarul Institutului de Istorie Naţională Cluj, 1928-1930, V, p. VI, şi Annarul
universităţii din Cluj, 1930-1931, p. 30-31.
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ocazia promulgării noii Constituţii: „Astăzi s’a distrus hidra cu 29 capete
electorale care a învrăjbit fără niciun folos pe toţi spre paguba ţării întregi...
Astăzi s-a mai distrus zarva... ura, certele... şi în locul lor se va întrona liniştea,
ordinea, munca liniştită, pacea şi unirea”1). Pacea şi unirea în numele acestei
devize a prezidat un an şi mai bine destinele politice şi bisericeşti ale neamului
său, până în clipa morţii când a trecut în împărăţia veşniciei, ţinând într’o mână
crucea, iar în cealaltă spada, ca vrednic ostaş a lui Cristos, al Coroanei şi al
Naţiunei. Copilul de ţăran din Topliţa Transilvaniei, decedat pe pământ francez
a fost înmormântat pe pământ francez, în cripta catedralei Patriarhiei din
Bucureşti, deplâns de Rege şi de Ţară. Dorinţa i-a fost să fie îngropat în capitala
României, poate ca un semn al unirii veşnice a Transilvaniei – locul naşterii sale
– cu ţara mamă – locul odihni sale –, dar poate şi ca o recunoştinţă postumă
pentru tot ce a făcut ţara veche pentru Transilvania şi pentru primul patriarh
coborâtor din această provincie.Unică i-a fost viaţa în străluciri, după cum unică
a fost istoria neamului nostru, în ultima vreme, în măriri. Înţelept ca Dosofteiu
al Moldovei, larg cuprinzător ca Antim al Ungaro-Vlahiei şi dătător de legi şi
viaţă nouă, ca Andreiu al Transilvaniei – ca aceştia a fost Miron Cristea, sau
parese, mai mult decât aceştia.
(Extras din ziarul „Tribuna”, Anul 1939, nr. 112-113)
Arh. Nat., Serv. Jud. Alba, Fond Rezidenţa Ţinutului Mureş, Serviciul
Administraţiei Generale şi de Stat, dosar nr. 193/ 1939, f. 46

1

) Discursul Patriarhului, prim ministru din sala tronului, în ziua de 27 Februarie 1938.
Curentul, Bucureşti, 1938, Martie 1, an. XI, No. 3620, p. 8; Universul, Bucureşti, 1938,
Martie 1, Anul LV, No. 59, p.1.
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MIRON CRISTEA ŞI DATORIA SFÂNTĂ DE OSTAŞ
Col. (r). Dr. Constantin Moşincat (Oradea)
Documente de arhivă relevă preocuparea lui Miron Cristea pentru
povăţuirea tinerilor chemaţi să-şi satisfacă datoria ostăşească. Astfel, pe 18
decembrie 1915, Miron Cristea, în vremea când era episcop de Caransebeş, s-a
adresat Confesoratului militar austro-ungar de la Sibiu, spre a examina şi aproba
textul Pastoralei pe care o pregătise pentru soldaţii români prezenţi pe front
pentru a apăra cauza Monarhiei. În jur de 400000 de suflete de soldaţi români
din diaceza ortodoxă a Caransebeşului urmau să primească, din partea
episcopului lor, cuvinte de mângâiere şi încurajare în preajma praznicului
“naşterii Domnului”. Vlădica era folosit de autorităţi ca mediator între românii
şi oficialii austro-ungari. Ostaşii aveau nevoie de susţineri morale pentru a
suporta greutăţile şi ororile războiului şi a diminua numărul celor care recurgeau
la suicid şi dezertări, aşa cum elocvent a ilustrat Liviu Rebreanu în Pădurea
Spânzuraţilor.
Miron Cristea cunoştea aceste lucruri atât din vizitele de la spitalele unde
se găseau internaţi soldaţi români bolnavi ori răniţi cât şi din unele scrisori şi
mărturisiri de spovedanie ale enoriaşii săi de acasă şi de pe front. El, după cum
însuşi o mărturisea, avea obligaţia “dinastic-patriotică” să le transmită
credincioşilor săi atât un mesaj creştin de încurajare, dar şi un îndemn la
împlinirea “curajoasă a obligaţiei supreme pentru tron şi patrie”1. Pentru a avea
efectul scontat, anume înălţarea morală şi exaltarea patriotică, cele 600 de
exemplare din Pastorala proiectată trebuiau prezentate soldaţilor pe front în
zilele de Crăciun sau în altă sărbătoare imediat după.
La începutul Pastoralei Miron Cristea a rememorat momentul chemării la
oaste pentru împlinirea datoriei celei mai “sfinte şi supreme pentru tron şi
patrie”. Atunci episcopul i-a îndemnat să aibă încredere în Dumnezeu şi să
lupte cu mult curaj, să se afirme ca apărători demni ai “patriei şi adepţii cei mai
cinstiţi ai tronului”. Printr-o astfel de formulare trecea „puntea” dintre autorităţi
şi enoriaşi, dând satisfacţie ambilor.
Întregul text al Pastoralei e structurat pe discursul omiletic, invocând
copios mesajul Scripturii, din învăţătura Sfinţii Părinţi sau din unii gânditori.
Potrivit acestei învăţături păstrarea credinţei şi a nădejdii erau necesare în orice
împrejurare, cu atât mai utile în acele clipe grele. În acest scop Miron Cristea le
aducea soldaţilor în atenţie cuvintele apostolului Pavel, din epistola către
1

Arhivele Naţionale-Direcţia judeţeană Bihor, fond Confesoratul militar austro-ungar
romano-catolic de Sibiu, dos. 9, f. 11. Vezi şi Drd. Mihai GEORGIŢĂ, O pastorală a
episcopului Miron Cristea adresată soldaţilor români din armata austro-ungară, în Cetatea
Bihariei nr.5/2006, p. 6-10
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romani, şi le solicita să fie supuşi faţă de conducători spre binele sufletului lor.
Apoi le recomanda să citească cărţile de rugăciune redactate de el în “a noastră
limbă românească frumos răsunătoare”. În aceeaşi termeni îi îndemna la
întărirea credinţei pentru a alunga teama şi a le menţine curajul. Episcopul a
insistat pe valoarea curajului, credinţei şi îndeplinirea datoriei ce vor fi răsplătite
de Dumnezeu. El le amintea faptul că, pe lângă răsplata sfântă, faptele lor de
vitejie şi sacrificiile lor vor fi “enumerate în istorie”, iar împăratul şi consiliul
vor recompensa cu bunătate faptele lor de bravură1.
Firesc se pune întrebarea: de ce Miron Cristea, viitorul patriarh al
României Marii2, a încurajat românii din eparhia sa să lupte pentru cauza austroungară, care de atâtea ori s-a arătat ostilă celei româneşti?.
La o simplă citire a Pastoralei ne-am putea gândi că este vorba de un om
al puterii sau de un oportunist. Privită în contextul istoric mai larg atitudinea din
scrisul său capătă un alt înţeles, iar gestul lui poate fi catalogat ca unul normal
în acea fază a istoriei politice a românilor din Transilvania. Reprezentanţii
români ai politici pasiviste, de bună colaborare cu maghiarii, au început să aibă
câştig de cauză din 1913 când Tisza Istvan a ajuns prim-ministru. La această
politică s-au raliat ierarhi celor două biserici, Miron Cristea mai mult la
insistenţele mitropolitului Meţianu3. Totuşi el s-a distins prin acţiuni hotărâte în
1

Ibidem, ff. 12-15.
Miron Cristea era de obârşie din Topliţa, a urmat gimnaziul la Năsăud, apoi studii
universitare de teologie la Sibiu şi filologice la Budapesta, unde a opţinut un doctorat în
poezie lui Eminescu, a fost mulţi ani secretar şi asesor la Arhiepiscopia Sibiului şi un timp
redactor la Telegraful Român. În decembrie 1909 a fost ales episcop de Caransebeş, şi
confirmat în scaun în aprilie 1910. Ca episcop alături de ceilalţi ierarhi ardeleni a lupat pentru
salvarea şi afirmarea şcolilor româneşti din Monarhie.: Mircea Păcurariu, Istoria bisericii
româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, Cluj –Napoca , 1992, p. 320. Vezi
privitor la activitatea lui lucrările lui Antonie Plămădeală, Documente, acte şi corespondenţă
rămase de la Elie Miron Cristea, Sibiu, 1986. În timpul procesului Memorandului(1894),
împreună cu alţi studenţi, a redactat un manifest, îndemnănd ţăranii din Ardeal să ia parte în
număr cât mai mare la proces. După 1900 desfăsoară o activitate susţinută pentru
emanciparea culturală a românilor din Transilvania, prin înfiinţarea “Băncii Culturale
Lumina”, care-şi propunea să acorde din dobânzi burse de studiu tinerilor români şi să
contribuie la susţinerea familiilor, care doreau să înveţe meserii. A fost unul din animatorii
cei mai entuziaşti ai ASTRA, fiind din 1905, preşedintele Despărţământului Sibiu. A militat
pentru înfiinţarea de Muzee şi reuniuni pentru romănii din Transilvania. Împreună cu marele
filantrop basarabean Vasile Stroescu, cu care era prieten apropiat, a ctitorit şi salvat
numeroase biserici şi şcoli româneşti din Transilvania. Gheorghe Vasilescu, Patriarhul Miron
Cristea-Un luptător pentru unitatea neamului, în “Glasul Bisericii”, LIV, nr. 5-8, 1998, p.
127-128.
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Marius Eppel, Vasile Mangra. Activitatea politică. 1875-1918, Presa universitară clujeană,
Cluj-Napoca, 2004, p. 259-251.
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vederea obţinerii a cât mai multe avantaje în urma tratativelor cu Tisza1.
Izbucnirea Primului Război Mondial a amânat fructificarea acestor relaţii, dar
speranţa că ele vor avea un rezultat bun nu s-a stins. În 1915 România, deşi încă
neutră, dădea semnale că va opta pentru Antantă, în Transilvania autorităţile
impuneau liderilor politici şi ecleziastici să-şi reafirme fidelitatea faţă de guvern
şi tron. Mitropolitul ortodox Vasile Mangra printr-o telegramă îl asigură pe
Tisza Istvan de încrederea deplină a clerului.
Intrarea României în război l-a obligat pe primul-ministru maghiar să
solicite din nou conducătorilor politici şi ecleziastici declaraţia de fidelitate în
numele populaţiei româneşti şi să dezavueze intervenţia militară a României.
Aşadar, li s-a impus oarecum reprezentanţilor românilor să declare loialitatea
faţă de monarhie şi frăţietatea cu maghiari, şi astfel condamnarea acţiunilor
celorlalţi români. În lipsa unei astfel de declaraţii de fidelitate s-ar fi creat o
ruptură dintre cler şi popor, ceea ce ar fi dăunat şi mai grav situaţiei. În acest
moment loialismul faţă de împărat a acestor reprezentanţi încă mai funcţiona,
dar impactul care l-a avut asupra lor decesul împăratului Francisc Iosif I, în
septembrie 1916, şi apoi conştientizarea sfârşitului iminent al Monarhiei
Austro-Ungare, au contribuit la diminuarea treptată a devoţiunii faţă de dinastie
şi faţă de politica conciliantă a pasivismului2.
Incursiunea în Ardeal a armatei române a fost condamnată la început de
importante personalităţi politice: Ştefan C. Pop şi Vaida Voevod, Vasile
Mangra, Miron Cristea, ş.a.. Astfel simpatia românilor transilvăneni faţă de fraţi
lor a fost, la început, mai mică de cât se aştepta. În acest context, ierarhii celor
două biserici româneşti, în cursul lunii septembrie1916, au trimis circulare
credincioşilor prin care condamnau trecerea Carpaţilor de către armata română.
Mitropolitul Vasile Mangra, împreună cu episcopii Ioan I. Papp şi Miron
Cristea înştiinţau clerul şi credincioşi că “România, spre marea noastră durere,
a călcat făgăduiala de credinţă, a rupt peceţile contractului în chip perfid şi a
ridicat arma asupra patriei noastre (…), îndemnând să nu se lase amăgiţi de
sentimente aşa-zis fraterne, ci să dovedească în continuare aceeaşi vitejie pe
câmpul de luptă şi devotamentul faţă de tron. De fapt, aceşti ierarhi, se arătau
încrezători în apropiata victorie a Austro-Ungariei şi în faptul că pacea între
Monarhie şi România va fi restabilită3. Fiecare dintre ierarhi vor continua să-şi
menţină un timp declaraţiile. Astfel, Miron Cristea trimitea alte pastorale şi
circulare în care îndeamnă pe soldaţii români la îndeplinirea cu sfinţenie a
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jurământului faţă de Monarhie, mai cu seamă după ce se refugiase la
Budapesta1.
Episcopul Miron Cristea, o personalitate cu însemnate contribuţii în
istoria şi cultura românilor, semnatar al acestei pastorale, apare ca un om al
timpurilor sale, care, ca şi ceilalţi reprezentanţi ai românilor ardeleni, a dus o
politică inspirată şi adaptată după scena politică a vremii, crezând că acţiunile
sale sunt numai în avantajul poporului pe care-l păstorea, iar atunci când a
considerat că a sosit momentul potrivit pentru a crea un destin comun cu ceilalţi
1
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departe: “Fata de noul dusman care ravneste in chip atat de pacatos la stirbirea si la stricarea
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Mangra, Episcopii, Miron Cristea de Caransebes, si Ioan Papp de Arad. Episcopul Miron
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indeplineasca cu sfinteni juramantul depus! El, se refugiaza la Budapesta, de unde trimetea in
continu pastorale comandei militare, in care indemna soldatii romani, “sa nu se clatine in
credinta si alipirea catre Tron”. A mai mai facut o declaratie la inceputul razboiului, spunand
ca: “va zdrobi personal cu carja sa de episcop, teasta primului soldat regatean, care va
indrazni sa treaca Carpatii si sa pasasca pe pamantul Transilvaniei cu numele de
Erdely”.(Dr. Serban Milcoveanu).
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români, de peste Carpaţi, n-a ezitat să contribuie, cu entuziasm şi convingere, la
actul Unirii de la Alba Iulia1.
Adăugăm faptul că Pastorala a fost pregătită pentru Crăciunul din
decembrie 1915, iar România a declarat război Austro-Ungariei în 15 august
1916. Faptul că un ierarh al bisericii acorda importanţă valorilor ostăşeşti:
datoria, jurământul, abnegaţia, jertfa, credinţa, cinstea, curajul, vitejia,
devotamentul, în numele cărora se subordona şi se afirma spiritul naţional
românesc reprezintă o trăsătură de caracter pozitivă. Episcopul îşi încuraja
soldaţii pentru a învinge greutăţile inerente războiului prin înarmarea cu
speranţă şi credinţă tare: Dacă ne aflăm într-o nenorocire cuprinşi de griji şi
întristare, speranţa este aceea care, ca un vis frumos se iveşte în suflet, vis care
alungă grijile şi dă strălucire razei unor vremuri mai bune. Şi vă mai cer
tuturor acelora care vă aflaţi în ploaia de gloanţe sau vă adăpostiţi în tranşee
sau vouă care vă vindecaţi rănile dureroase în infirmerii:- ridicaţi-vă gândurile
la Atotputernicul Dumnezeu şi cereţi-i fierbinte în rugăciunile voastre zilnice
victoria definitivă cât mai grabnică a armatei monarhiei noastre glorioase şi
pentru pace pe pământ.
Aşadar cuvinte pline de pilde biblice, de învăţătură creştină, de grijă
părintească. Pentru cei pe care-i aştepta să se întoarcă, cât mai grabnic de pe
front, ca eroii victorioşii, episcopul de Caransebeş se ruga ca bunul Dumnezeu
să-i aibă în paza lui. Fără a rămâne neobservate circularele şi pastoralele trimise
preoţilor militari pe front, de către episcopul de Caransebeş, activitatea lui
Miron Cristea s-a înscris atât în corul înalţilor prelaţi, ataşaţi formal şi cu interes
faţă de împărat - cu evidente şi uneori grave exagerări şi alunecări (anti-fraticide
ale lui Vasile Mangra ) - cât şi în linia convingerilor sale lăuntrice că datoria de
ostaş trebuie bine împlinită şi îndreptată ca să slujească ca pildă pentru
generaţiile viitoare. Mai degrabă vom considera că menirea episcopului era
aceea de a îndruma şi educa poporul spre respectarea legilor. În acest spirit s-a
manifestat, fără ezitare, şi atunci când vremurile i-au permis şi şi-a servit fără
disimulare poporul. Temeinica sa convingere, de slujire a poporului, este dată
de memorabila rostire, după îmbrăţişarea cu Iuliu Hosu, de la Albas Iulia: Pe
cum ne vedeţi azi îmbrăţişaţi frăţeşte, aşa să rămână îmbrăţişaţi pe veci toţi
fraţii români!
Analiza faptele sale din imediata apropiere a redactării pastoralelor scot
în evidenţă puternice simţăminte patriotice, naţionale, româneşti. Cu siguranţă
că spusele lui Vasile Goldiş: „să jurăm credinţă de aici înainte numai naţiunii
române”2 au rămas ca o poruncă pentru cei mici şi cei mari ai generaţiei Marii
Uniri.
La nici trei ani de la pastorala amintită evenimentele au luat o altă
turnură. Fără a ne ocupa de mersul evenimentelor de pe front, şi nici de prezenţa
1
2

Gheorghe Vasilescu, op. cit., p. 129.
Constantin Moşincat, Drapelul de luptă simbol al onoarei şi patriei, Oradea, 1996
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episcopului în fruntea delegaţiei la Alba Iulia, subliniem doar faptul că după a
doua mobilizare a Armatei române a început războiul contra bolşevismului
ungar. Din 16 Aprilie până la 22 Noiembrie 1919, teritoriul ungar, de la est de
Dunăre, a fost ocupat de armata română. Astfel, dreptul la autodeterminare a
poporului român, afirmat la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918, a fost recunoscut
şi de către bolşevicii unguri. În această împrejurare, pentru supravegherea
teritoriului cucerit, a cărui guvernator a fost numit generalul Traian Moşoiu, a
fost mobilizat şi Regimentul 3 Dorobanţi Olt.
În baza Ordinului Marelui Cartier General nr. 1298/1919 cu începere din
20 iunie 1919, Regimentul primea mobilizarea "cu mare entuziasm"1. Conform
planului de mobilizare Regimentul a chemat, începând cu 24 iunie,
contingentele 1910 şi 1911, prin ordine de chemare individuale şi prin cercurile
de recrutare. Ofiţerii s-au chemat telegrafic. Deşi se aflau în toiul secerişului
"oamenii au răspuns cu drag la chemare"2.
Conform ordinelor primite, de la Brigada 4 Infanterie, Regimentul Olt nr.
3 a început îmbarcarea în gara Slatina, în trenul G2 şi G4, în eşalonul întâi:
Cartierul Brigăzii 4 Infanterie, statul major al regimentului, Batalionul 1
Infanterie şi aprovizionarea, iar în eşalonul doi, a doua zi, pe 22 iulie 1919,
batalioanele 2 şi 3. În total 52 ofiţeri, 1680 trupă, 56 cai şi 100 trăsuri. În fruntea
regimentului se afla locotenent colonel Petre Bucică, cu organizarea şi
încadrarea cu efective reduse, care a început marşul cu direcţia Caransebeş.
Registrul istoric consemnează evenimentele din 21 iulie 1919, ziua
părăsirii garnizoanei şi din următoarele conform ordinelor. Astfel, marşul de la
cazarma regimentului la garnitura s-a executat în cele mai bune condiţii. Înainte
de plecare, slătinenii i-au petrecut până la gară ţinând a fi cu toţii de faţă la
plecarea fiilor judeţului. Îmbărbătaţi, încrezători şi stăpâni pe puterile lor,
ofiţerii şi soldaţii au urcat scara vagonului, purtând în suflet şi pe buze izbânda
şi întregirea neamului. Simbolul vitejiei le-a fost exprimat în cuvinte de V.
Georoceanu, căpitan în rezervă, veteran de război, iar iubirea, ce le-au arătat-o
slătinenii, prin flori şi lacrimi.
Avântul militar, sufletul şi voinţa lui, datoria şi onoarea, toate au fost
cuprinse în cuvântul comandantului Regimentului locotenent-colonel Bucică
Petre care a răspuns la urarea slătinenilor. Cu lacrimi de bucurie, cu credinţa în
izbândă au pornit feciorii Oltului la fraţii lor bănăţeni şi pe deasupra acestor mii
de vieţi, „plutea lin şi sonor cântecul de vitejie intonat de muzica Regimentului:
1

Arhivele Militare Române (în continuare: A.M.R.), fond Registrul jurnal de operaţii nr.
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"Înainte, tot înainte". Ne trimitea ţara, ne chemau fraţii. Capitala Olteniei,
Craiova, în puterea nopţii (ora 23.30) a putut vedea şi simţi vrerea ostaşului
român de a aduna toţi fraţi într-o Românie Mare şi puternică” 1.
La 9.10 trenul a oprit la Orşova, unde s-a încins "Hora. Unirii" în care sau prins dorobanţii regimentului şi fetele locului în timp ce ''privirea ungurului
de aici ne este duşmănoasă, dar vorba lui mânioasă este plătită cu voie bună. Pe
tot traseul ovaţiile populaţiei române i-au copleşit pe olteni, cu steaguri, flori şi
preoţi în frunte"2.
La Caransebeş generalul Bucur Bădescu, a fost întâmpinat cu pâine şi
sare şi purtat de mulţime spre piaţa oraşului trecând în acordul marşului pe sub
arcuri de triumf cu înscrisurile: "Trăiască România Mare" şi "Trăiască Regele".
La această manifestare generalul Bădescu a spus: „Bănăţeni, fraţii la fraţi au
veni şi dragostea voastră ne dă mai multă putere, ca să putem îndeplini
jurământul pentru ţară şi tron"3, cuvânt îndelung ovaţionat.
În piaţă, episcopul Miron Cristea i-a primit cu binecuvântarea sa.
Regimentul 3 Dorobanţi „Olt” s-a adunat în careu, înconjurat de fete şi flăcăi
călări. Glasul episcopului "curgea ca un şuvoi copleşit de chinurile îndurate, iar
acum când mântuirea o vede aşezată sub priviri, cuvântul îl deapănă printre
fiori, inimă şi bucuria o împarte cu noi". Episcopul şi-a încheiat discursul
spunând: "mulţumim Ţie Doamne că ne-ai hărăzit ziua când de acum bănăţenii
pot aşterne la picioarele Măriei Sale Regele viaţa şi avutul mândrului Banat. A
urmat tunetul de urale care a înfricoşat văzduhul, iar bucuria tuturora a mişcat
întreaga fire"4.
A urmat cuvântul colonelului Petre Bucică, care a reiterat că "românilor
care şi-au plămădit, din veac în veac, cu preţul sângelui şi al vieţii pământul de
care i-a legat Dumnezeu, de secole nenumărate, li s-a dat răsplata mântuiri.
Dacă neamuri barbare au apăsat pe limba, viaţa şi avutul nostru, românul a ştiut
ca la vreme să deschidă testamentul strămoşesc care spune: mai bine stropiţi
pământul nostru cu sângele vostru decât să-l scuipe duşmanii, mai bine
îngropaţi limba şi viaţa în pământul nostru decât să v-o îngroape duşmanul.
Bănăţeni!, voi aţi fost acei ce la vreme aţi ştiut să citiţi în acest testament şi
astăzi sub ochi tuturor şi în ciuda multora, se înfăptuieşte visul dorit de veacuri.
Pământul românesc al neamului rămâne astăzi Ţara Românească, România
Mare. Şi dacă duşmanii mai cârtesc, fiţi siguri că fii Oltului au baionetă şi
sufletul lor cu care vor şti să răzbată până dincolo de Tisa şi Dunăre"5. Când
1
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dorobanţii au păşit, în pas voinic, la defilare ''ploaie de flori a curs pe ei". În
cazarma Franz Iosif trupei i s-a servit masă oferită de populaţie.
A doua zi la ora 2.00, ofiţerii au participat la banchetul oferit în onoarea
lor. Au rostit toasturi înflăcărate episcopul Miron Cristea, la care au răspuns
generalul şi comandantul Regimentului. Preotul catolic în numele şvabilor a
spus: ''Dacă şvabii supuşi românilor nu vor fi asupriţi vor fi mai români decât
românii alipiţi"1. La 12.30 pe 24 iulie 1919 garnitura se pusese în mişcare din
Caransebeş, salutată de episcop şi populaţie, cu destinaţia Lugoj, Arad unde
trenul a ajuns pe 26 iulie la ora 10.30, deoarece podul de cale ferată de la
Săvârşin a fost rupt de viitură. Cu muzica în frunte Regimentul a mărşăluit spre
Micalaca (cartier al Aradului) unde a cantonat şi unde seara s-a încins o mare
horă. Pe 30 iulie 1919, la ivirea zorilor, trenul trecea prin gara Bekescsaba,
"ţinut unguresc unde limba şi obiceiurile sunt străine românilor"2. Marşul spre
Tisa a continuat prin gările Kisujszalas, Turgony şi Fegyvernek unde
Regimentul a debarcat. De la gară coloana Regimentului s-a îndreptat spre
Tiszabo unde a cantonat. După sosirea celui de-al doilea eşalon Regimentul a
primit ordinul de operaţii, de a trece Tisa pe podul de pontoane. În jurnalul de
operaţii acest drum era descris în următorul mod: ''La 5.30 Regimentul se pune
în marş trecând peste apa ce trebuie să despartă două popoare ce de secole luptă
unul pentru dezrobire şi celălalt pentru desfiinţare. Astăzi stăvilarul s-a rupt şi
robii sunt dezrobiţi iar huruitul lanţurilor a îngrozit chiar Budapesta. Robii
aleargă spre capitala ''pumnului nebun", şi păşeşte piciorul ostaşului român pe
pământul câinelui ce ne-a muşcat, ne-a supt viaţa şi" avutul agonisit de secole.
Drumul se aşterne de-a lungul Tisei iar de jur împrejur se întinde pusta
ungurească. Avem încă de mers. În drum aflăm că alte Regimente au intrat în
Budapesta [..]"3. La 13.15 Regimentul a intrat în Besenyzog, unde cu populaţia
ungurească nu s-au putut înţelege (decât prin interpret), dar "toţi ne privesc ca
pe nişte dezrobitori, toţi salută cu înclinări şi smerenie ostaşul român". Pe 5
august 1919, din ordin, sătenii s-au adunat la primărie unde, prin interpret,
comandantul Regimentului le-a zis: "Azi e o zi mare pentru voi şi noi.
Budapesta, centrul bolşevismului, a căzut în mâinile armatei române. De acum
încolo bolşevismul nu va mai exista în aceste ţinuturi şi fiecare v-a putea munci
în linişte ogorul său. Vreme îndelungată au fost bântuiţi de o boală ce se prindea
la toată lumea, dar azi baioneta ostaşului român a împuns aşa de bine că totul a
pierit ca prin farmec. Am venit să vă scăpăm de această boală, nu să vă
asuprim"4. Acest discurs a înviorat pe săteni şi i-a bine dispus.
Potrivit ordinului de operaţii, Divizia 2 trebuia să plece în Banat. Până la
plecare s-a continuat instrucţia pe batalioane,. dislocându-se începând din 27
1
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august pe companii, formând garnizoane la: Jasz Kiser (companiile 6 şi 8), Jasz
Apati (compania 5), Jasz Arokszalas (compania 2), Jasz Ladany (compania 7),
Tapioszele (companiile 11 şi 12), Nagykato (compania 9) în cursul lunii
septembrie, Regimentul ocupă mai multe cantonamente la Kunszentmiklos (4
septembrie 1919), în timp ce companiile fac garnizoane în localităţile din jur
(Domsod, Jasz Bereny, Racz Keye, Szelszent Marton, Aprotag, Alberti,
Tapioszele, Alsoditos). Purtarea soldaţilor a fost călăuzită de ofiţeri.
Însuşi comandantul le-a atras atenţia şi le-a vorbit despre "cinste, care
este caracteristică militarului. Minciuna, furtul şi lenea sunt cele 3 lucruri care
distrug omenia. Şi s-a arătat felul cum să se poarte aici, unde suntem chemaţi ca
pacificatori"1. Conform ordinelor primite, Regimentul a predat sectorul său
Regimentului 4 Vânători, s-a îmbarcat şi a revenit la Arad, cantonând la
Beleneze, începând din 21 septembrie 1919. În acest cantonament s-a făcut
instrucţie după programul stabilit de Regiment. La 8 noiembrie 1919
contingentul de recruţi a depus jurământul militar în cetatea din Arad. '
Desigur că întâlnirile lui Miron Cristea cu ostaşul au fost bune ocazii de
reflectare şi de explicare pe înţelesul tuturor a misiunii fundamentale a acestuia
- datoria sfântă de ostaş. Sacralizarea datoriei, în concepţia sa, avea cel puţin
două componente, una de ordin creştin şi a doua de ordin civic, moral, aspecte
care se cereau a fi aprofundate. Într-o astfel de împrejurare îl găsim şi-n
calitatea de Patriarh când s-a preocupat de numirea noilor episcopi, pentru
locurile rămase în urma trecerii la cele veşnice a generaţiei Marii Uniri, sau a
celor care ocupau scaunul episcopesc în Eparhiile nou înfiinţate sau vacante:
Oradea, Maramureş, Timişoara, Cluj. Miron Cristea a înţeles că acestea,
împreună cu bisericile noi, din vestul României Mari, constituiau alternativă la
fortificaţiile de beton, adică un al Doilea Brâu al fortificaţiilor spirituale2. Şi
din acest motiv, el a sprijinit construirea de noi biserici ortodoxe şi a contribuit
cât a putut la ajutorarea cu fonduri a românilor din vestul ţării. Cunoştea prea
bine nevoile bisericii şi pe ale românilor ortodocşi din vestul ţării. Iată un
exemplu în acest sens:
Darul Prea Fericitului nostru Patriarh pentru eparhia Orăzii.
Sub acest titlu apărea în Legea Românească3 contribuţia patriarhului la
ridicarea proiectatei catedrale ortodoxe la Oradea. “Dumnezeu, cel care pururi
poartă grijă de destinul neamurilor, a rânduit ca, în aceste vremuri de încordată
trudă pentru aşezarea pe temelii noi a vieţii poporului românesc, răspunderea
guvernării să fie încredinţată, pentru a doua oară, înţelepciunii I. P. S. Patriarh
Miron. Deşi treburile politice - atât de complicate într-un stat modern, şi mai
ales cum în aceste vremuri turburi le solicită zi de zi munca, totuşi Î P. S. Sa nu
1
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scapă nici o clipă din vedere interesele Bisericii, al Neamului a cărei prea
înţelept Intâistătător este. Ferm convins că slujind Biserica, îşi slujeşte în chipul
cel mai bun neamul, Î.P.S. Patriarh se îngrijeşte de aproape de nevoile tuturor
eparhiilor ţării.
Luând cunoştinţă de apelul făcut de I P. S. nostru episcop Nicolae, în
legătură cu zidirea unei catedrale ortodoxe în Oradea, Prea Fericirea Sa a făcut
înaltul gest de a dărui - dar de Sf. Paşti .- eparahiei Orăzii, importanta sumă de
200.000 Lei: 100.000 lei pentru catedrală şi 100.000 Lei pentru două biserici
din eparhie.
Gestul acesta atât de generos ne dovedeşte că inima 1. P. S. Sale vibrează
caldă şi gata de jertfă pentru nevoile Bisericii ortodoxe, atât de năpăstuit în
trecut, mai ales aici, la acest hotar de Vest al tării, precum însuşi a putut
cunoaşte şi din experienţă, în timpul cât a fost episcop al Caransebeşului“.
Conchidem că Miron Cristea asemenea unui ostaş şi-a făcut pe deplin
datoria. Fie-i memoria şi fapta vrednică în veci pomenită de români.
* * *
The author presents the concept of the Bishop of Caransebes regarding the duty
of soldiers who had gone on the front of the Austro-Hungarian monarchy.
In a Pastoral letter addressed in 1915 around the Christmas holidays, he urged
the soldiers to do their duty with courage, dedication and the monarch will
reward their acts of bravery.
Miron Cristea prayed for their health and advised them to utter the same prayers
in "the beautiful Romanian language."
Over the years, having participated at the Great Union of Alba Iulia, his speech
didn't change, only that this time he was urging the 3rd Regiment Olt Dorobanti
to act manfully and brave on the front against the Hungarian Bolsevism.
Miron Cristea was one of the fighters for union, who adapted his speech
according to the circumstances, but he always considered the debt to the country
as a sacred duty
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PATRIARHUL MIRON CRISTEA – PREŞEDINTE AL
SOCIETĂŢII ,,CULTUL EROILOR”
Dr. Ioan Lăcătuşu (Sfântu Gheorghe)
Lucrările monografice, mai vechi sau mai noi, dedicate personalităţii
patriarhului Miron Cristea, pun în evidenţă multiplele sale calităţi şi izbânzile
deosebite înregistrate pe tărâmul Bisericii strămoşeşti şi a Neamului românesc.1
Un capitol distinct, din truda jertfelnică depusă pe altarul patriei, îl constituie
activitatea sa, în calitatea sa de preşedinte al Societăţii „Cultul Eroilor”. O latură
a acestei însemnate activităţi, o vom pune în evidenţă în cele ce urmează, pe
baza documentelor aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale Covasna.
Cinstirea memoriei celor care şi-au jertfit viaţa pentru România,
protejarea mormintelor lor din ţară sau străinătate sunt datorii sacre ale statului
şi ale fiecărui cetăţean. Există, de asemenea, tradiţia de a respecta mormintele
cetăţenilor străini căzuţi pe teritoriul ţării noastre, indiferent dacă ne-au fost
aliaţi sau inamici. Grozăvia dezastrului provocat de Primul Război Mondial a
sensibilizat opinia publică mondială, comemorarea celor căzuţi pe altarul
interesului naţional (circa 300.000 de români morţi) fiind reglementată juridic.
Astfel, în România la 12 septembrie 1919 a fost înfiinţată Societatea
„Mormintele eroilor căzuţi în război”, prin Decretul –Lege nr. 715/din 14
ianuarie 1919. Scopul societăţii era „de a descoperi locul unde există
mormintele celor căzuţi pentru patrie; de a aduce acestor morminte
îmbunătăţirile necesare ca: ziduri împrejmuitoare, cruci, pietre funerare,
morminte, mausoleuri, împodobiri cu plantaţiuni de arbori vii; de a îngriji ca
ziua comemorării eroilor să fie serbată cu mare fast religios, şcolar, naţional şi
militar”.2 În 1927, prin Legea asupra regimului juridic al mormintelor de
război din România, instituţia şi-a schimbat denumirea în Societatea „Cultul
Eroilor”, în 1940 devenind Aşezământul Naţional „Regina Maria” pentru
Cultul Eroilor. Printr-o muncă tenace şi entuziastă, Societatea „Cultul Eroilor” a
reuşit să amenajeze sute de cimitire şi de monumente în majoritatea localităţilor
României Mari.2
Din Comitetul Central, făceau parte: Regina Maria ca preşedintă de
onoare; cinci doamne, soţii de generali morţi în război, sau în viaţă alese de
adunarea generală;mitropolitul primat (viitorul patriarh al României), Miron
Cristea, miniştrii de război, interne, domenii, culte, alţi reprezentanţi ai Armatei
şi ai Jandarmeriei. Mitropolitul primat, Miron Cristea era, conform statutului,
preşedintele activ al Comitetului central, care se întrunea lunar, totodată
reprezenta societatea în justiţie, direct sau prin cedarea drepturilor sale unui alt
membru.3
După Primul Război Mondial, România a fost printre primele state, care,
urmând exemplul Franţei, a decis să înalţe un monument dedicat memoriei celor
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care s-au jertfit pe câmpul de luptă. Astfel, conform Tratatului de la Versailles
în care se stabilea responsabilitatea fiecărei ţări de a respecta mormintele eroilor
de război, România a fost primul stat care i-a asimilat pe eroii străini celor
naţionali, aşa cum se arată în „Memoriul adresat Guvernului român de către
Societatea „Mormintelor Eroilor”, al cărei preşedinte era Mitropolitul Primat
Miron Cristea.4
Odată cu consolidarea organizatorică a Societăţii „Mormintele Eroilor” şi
după adoptarea „Legii pentru cinstirea eroilor căzuţi”, în anul 1920, sporeşte tot
mai mult implicarea mitropolitului primat, a viitorului patriarh, Miron Cristea,
în coordonarea multiplelor activităţi desfăşurate de către societatea respectivă.
Ampla activitate desfăşurată de patriarhul Miron Cristea pe linia realizării
operelor comemorative de război s-a materializat în numeroase lucrări, care se
găsesc azi pe întreg cuprinsul ţării. Din publicaţia „Eroii Neamului”, din anul
1924, aflăm despre iniţiativa societăţii menţionate de „batere a unei medalii
„Regina Maria” şi de înfiinţare a unor comitete de iniţiativă pentru ridicarea
monumentelor de la Soveja, de la „Măgura-Cireşoia”, de lângă Tg. Ocna. În
acelaşi timp Muzeul Militar Naţional a luat iniţiativa de a tipări „Albumul
războiului pentru întregirea neamului”.5
În calitatea sa de preşedinte al Societăţii „Cultul Eroilor” patriarhul Miron
Cristea s-a implicat nemijlocit în toate demersurile privind înălţarea
Monumentului Eroului Necunoscut, amplasat în Parcul Carol, din Bucureşti. În
semn de veşnică cinstire, în anul 1923, conducerea statului român a decis ca
simbolul sacrificiului celor mulţi, căzuţi pentru reîntregirea patriei, să fie
evocat de osemintele unuia dintre ostaşii anonimi de la Mărăşeşti, Mărăşti,
Oituz, Tg. Ocna, Jiu, Prahova, Bucureşti, Dobrogea, Ardeal şi Basarabia.
Deshumarea şi ridicarea acestor rămăşiţe pământeşti a fost urmată de aşezarea
lor în zece sicrie de stejar, căptuşite cu tablă de zinc şi depuse în Biserica
„Adormirea Maicii Domnului” de la Mărăşeşti, în ziua de 13 mai 1923. În ziua
de 17 mai 1923, în prezenţa familiei regale, a membrilor guvernului, a
corpurilor legiuitoare şi a unui numeros public, în Parcul „Carol” a avut loc
ceremonia reînhumării Eroului Necunoscut. S-a oficiat serviciul divin, iar la
miezul zilei sirena Arsenalului Armatei şi clopotele bisericilor vesteau
coborârea în lăcaşul de veci a Ostaşului Necunoscut. Timp de două minute,
orice activitate publică a fost întreruptă. Mormântul Eroului Necunoscut era în
fapt o simplă criptă, acoperită cu o lespede de piatră decorată cu sculpturi
florale. Pe lespede s-a încrustat următorul epitaf: „Aici doarme fericit întru
Domnul Ostaşul Necunoscut, săvârşit din viaţă în jertfa pentru unitatea
neamului românesc. Pe oasele lui odihneşte pământul României întregite.
1916-1919”.
Ansamblul funerar a fost executat în 1927 după planurile sculptorului
Emil Willy Becker. Tot atunci, prin grija Asociaţiei Cultul Patriei, s-a aprins o
candelă, a cărei flacără ardea zi şi noapte. Ulterior, la 28 octombrie 1934, lângă
mormânt a fost ridicată şi sfinţită o cruce. În timpul regimului comunist, în
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noaptea de 22 spre 23 decembrie 1958, monumentul funerar al Eroului
Necunoscut a fost demontat şi strămutat, în mare taină, la Mausoleul din
Mărăşeşti. Abia după 1989, la insistenţele Ministerului Apărării Naţionale, ale
Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război şi ale unor partide politice,
guvernul român a aprobat readucerea în Capitală a sicriului cu osemintele
Ostaşului Necunoscut. La data de 26 octombrie 1991, Eroul Necunoscut a
revenit acolo unde îi era locul de veci, în Parcul Carol I, iar la 25 noiembrie
2006 a avut loc ceremonia strămutării Mormântului Ostaşului Necunoscut la
locul originar, din 1923, pe esplanada din faţa actualului Memorial al Eroilor
Neamului.6
Printre sutele de monumente şi cimitire ale eroilor patriei, ridicate şi
amenajate, pe tot cuprinsul ţării, sub coordonarea Societăţii Cultul Eroilor,
condusă de patriarhul Miron Cristea, se află şi mausoleul, înălţat în anul 1925 în
memoria celor 771 de ostaşi români-eroi care şi-au dat viaţa în luptele pentru
redobândirea Ardealului, amplasat la intrarea în oraşul Topliţa, dinspre Borsec,
pe DN 15 km (Km 8). Aşa cum menţionează Ilie Şandru, în lucrările sale,
monumentul a fost edificat prin grija întâiului Patriarh al României, dr. Elie
Miron Cristea, care a şi semnat textul săpat în bronz, aşezat pe frontispiciul
monumentului: „Ostaşi români din vechiul regat! Binecuvântată a fost clipa în
care aţi trecut în Ardealul fraţilor voştri, dezrobindu-i prin jertfa voastră de
mucenici. Recunoştinţa tuturor v-a aşezat spre vecinică odihnă în acest loc de
cinste, drept neuitate pilde ale iubirii de neam şi de ţară, pentru cei de azi şi din
viitor. Ardealul vi se închină! Miron, Patriarhul României”. După repararea
stricăciunilor suferite în anii care au urmat Dictatului de la Viena şi amenajarea
impunătorului mausoleu, în prezent, de ziua Înălţării Domnului, care este şi
Ziua Eroilor, se adună an de an mii de oameni din Topliţa şi împrejurimi, pentru
a cinsti memoria eroilor ostaşi.7
Pe parcursul documentării pentru studiul Adevărul despre Cimitirul
Eroilor din Sfâmtu Gheorghe, în lumina documentelor de arhivă,8 am identificat
o serie de circulare şi alte documente semnate de patriarhul Miron Cristea, în
calitatea sa de preşedinte al Societăţii „Cultul Eroilor”, documente pe care le
redăm în continuare, în ordine cronologică.
Astfel, în 15 iulie 1927, Comitetul Central al Societăţii „Cultul Eroilor”,
cu sediul în Palatul Patriarhiei, din Bucureşti, transmite Primăriei Sf. Gheorghe,
Circulara B, semnată de patriarhul Miron Cristea, cu următorul conţinut:
„Domnule Primar, opera urmărită de societatea noastră pentru a asigura
mormintelor de eroi o îngrijire permanentă şi demnă de jertfa lor, a căpătat un
nou imbold prin Legea asupra regimului mormintelor de răsboiu din România,
publicată prin Monitorul Oficial No. 119 din 2 Iunie a.c. al cărui .text se
alătură în broşură.
Astfel, opera de cinstire a celor căzuţi în răsboiu, fără nici-o
deosebire de naţionalitate şi religiune, este aşezată şi încadrată pe
temelii sigure şi definitive. Principiul călăuzitor, care răsare din
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economia legii de mai sus, este, că la realizarea operii noastre, al cărui
caracter obştesc este învederat, să conlucreze toate instituţiile de stat cât
şi iniţiativa particulară. Este de la sine înţeles că această activitate
revine, în prim rând, autorităţilor, sub a căror oblăduire şi îndrumare
trebue să se dezvolte iniţiativa particulară.
Următor acestui principiu, legiuitorul prin art. 27 şi 28 din lege a
pus în sarcina comunelor întreţinerea şi paza cimitirelor de eroi cât şi a
tuturor lucrările comemorative ale războiului, aflate pe teritoriul lor.
Pentru aducerea la îndeplinire a acestor îndatoriri, izvorâte atât din
simţămintele de adâncă pietate faţă de cei căzuţi cât şi din textele legii.
Cu onoare, vă rugăm să binevoiţi a lua cuvenitele măsuri pentru a
asigura întreţinerea şi paza mormintelor de răsboiu, situate în comuna
Dvs. în consecinţă, vă rugăm a lua dispoziţiuni pentru instituirea
fondului special, prevăzut de Art. 28 din Lege, din care se vor acoperii
cheltuielile necesare efectuării lucrărilor la mormintele şi cimitirele de
răsboi.
Potrivit legii, acest fond urmează să fie format dintr'o cotă de 10%
ce se va prelua din sumele atribuite comunei Dvs. în baza art.9 legea impozitelor pe spectacole
din 28 Martie 1926. Fondul se va aloca la un articol special sub denumirea de „Fond pentru
întreţinerea mormintelor de războiu”. Totodată vă rugăm să binevoiţi a lua măsuri pentru
constituirea comitetului, prevăzut de art. 28 din lege. pentru supravegherea şi administrarea
acelui fond. In acest scop veţi invita instituţiunile vizate de susmenţionatul articol adică: biserica,
şcoala, armata, comitetul local al Soc. „Cultul Eroilor” să-şi desemneze reprezentanţii săi în
comitet. Comitetul va funcţiona pe lângă administraţia comunală. Fondul fiind special afectat
pentru mormintele de răsboiu, acesta nu va putea fi întrebuinţat decât în acest scop şi numai cu
aprobarea comitetului de mai sus. Ordonanţarea şi justificarea cheltuelilor se va face însă cu
respectarea Legii Contabilităţii Publice. Deasemenea, vă aducem la cunoştinţă că Ministerul de
Răsboiu a dat ordin către toate garnizoanele din ţară pentru a conlucra cu Dvs. la îngrijirea
mormintelor de războiu. Veţi căuta deci a lua contact cu garnizoana locală elaborând
programul de lucru de comun acord cu aceasta.
Scopul intervenţiei de faţă este de a reaminti administraţiei Dvs. nevoia de a lua măsuri pentru
aplicarea legii şi mai ales de a obţine coordonarea tuturor energiilor locale cu activitatea
societăţii noastre. Suntem convinşi că printr’o fericită conlucrare a tuturor factorilor locali,
ajutaţi fiind şi de iniţiativa particulară, care trebueşte puternic stimulată, vom putea înregistra
cele mai frumoase roade în activitatea noastră şi aceasta cât mai grabnic posibil, mărind astfel
demnitatea Statului şi aducând o slabă mângâere familiilor celor căzuţi în război. Rugăm a ne
comunica măsurile luate în vederea aplicării legii mormitelor de răsboiu. Încredinţaţi că această
chemare a noastră va găsi în sufletele Dvs. răsunetul aşteptat, vă rugăm, Domnule Primar, să
primiţi viile noastre mulţumiri odată cu expresiunea înaltei noastre stime. Cu patriarhiceşti
binecuvântări , Preşedintele Societăţii „Cultul Eroilor”, Patriarh al României,
Miron”.9
În 31 august 1927, Ministerul de Interne, Direcţiunea Comunală,
transmite primăriei oraşului Sf. Gheorghe, o circulară, în care se transmit
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următoarele dispoziţii: Domnule Primar, In conformitate cu prevederile legii
asupra regimului mormintelor de răsboi, publicată prin Monitorul Oficial
No. 119 din 2 Iunie 1927, administraţiile comunelor urbane sunt obligate
să conlucreze la întreţinerea şi paza mormintelor de răsboi situate pe
teritoriile lor, fără nici o deosebire de naţionalitate sau religiune. In vederea
împlinirii de către administraţia comunală a îndatoririlor ce au potrivit
legii de mai sus, avem onoare a vă aduce la cunoştinţă următoarele :
Mormintele de răsboi, fie răsleţe, fie grupate în cimitire, trebuiesc
îngrijite, înfrumuseţate şi păstrate în această stare în mod perpetuu (art.
5 şi 6 din lege).Opera de îngrijire şi înfrumuseţare a mormintelor de
răsboi este încredinţată societăţii «Cultul Eroilor», fostă societatea
„Mormintele Eroilor”, care este ajutată la realizarea scopului său de
toate comunele urbane, în ce priveşte mormintele de răsboi ce cad pe
teritoriul acestei comune.
Potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din lege, comunele sunt
îndatorate să asigure întreţinerea şi paza cimitirelor de răsboi, cât şi a
tuturor lucrărilor comemorative ale războiului. Către acest sfârşit,
comunele, în unire cu garnizoanele militare, vor lua măsuri pentru paza
cimitirelor, numindu-se la nevoie şi paznici (custozi) la fiecare cimitir în
parte. De asemenea se vor lua imediate măsuri pentru executarea
lucrărilor necesare pentru buna întreţinere a mormintelor, împrejmuirile
cimitirelor şi construcţiunilor aci aflătoare.
Pentru înlesnirea operei d-voastră, societatea „Cultul Eroilor” vă
va indica direct mormintele de răsboi aliate pe teritoriul comunei dvoastră. Cheltuielile necesare pentru efectuarea lucrărilor din anul
acesta se va căuta să fie acoperite din plusurile eventuale ale creditelor
ce aveţi deschise prin buget pentru cimitirele civile. In ceea ce priveşte
pe viitor, vă rugăm a îngriji ca, începând cu exerciţiul 1928, să se înscrie
în bugetul comunei d-voastră fondul special prevăzut de art. 28 din legea
mormintelor de răsboi, provenit din 10% din cota de 25% calculate la
sumele atribuite comunelor, în baza art. 9 din legea impozitelor pe
spectacole din 28 Martie 1926. Fondul se va aloca la un articol special,
sub denumirea de «fond pentru întreţinerea mormintelor de răsboi».
Totodată Vă rugăm să binevoiţi a lua măsuri pentru instituirea
comitetului, compus din câte un reprezentant al comunei, bisericii,
şcoliei, armatei şi societatea «Cultul Eroilor” care va fi re preferinţă o
doamnă, văduvă de râsboi din localitate. Întrebuinţarea acestui fond se va
hotărî de acest comitet special, sumele neputându-se utiliza decât numai pentru
îngrijirea mormintelor şi cimitirelor de răsboi. Ordonanţarea cheltuielilor se va
face însă pe baza hotăririlor comitetului, cu respectarea prevederilor legii
contabilităţii publice şi legii pentru unificarea administrativă.
Deasemenea vă aducem la cunoştinţă că Ministerul de Răsboi a dat ordin
către garnizoane pentru a conlucra cu d-voastră la îngrijirea mormintelor de
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război. Veţi căuta deci a lua contact cu garnizoana locală, elaborând
programul de lucru de comun acord cu aceasta. In afară de aceste lămuriri cari
isvorăsc din spiritul legii asupra regimului mormintelor de răsboi şi la a cărei
aplicare sunteţi chemaţi să conlucraţi, trebuie să aveţi în vedere că opera de
cinstire a mormintelor celor căzuţi nu este numai o cerinţă a legii, ci o înaltă
îndatorire de pietate şi recunoştinţă ce avem cu toţii de împlinit faţă de cei ce şiau jertfit vieaţa, luptând pentru Patrie. Masurile ce veţi lua în sensul prezentei
circulari, rugăm a fi comunicate neîntârziat atât Ministerului cât şi direct
societăţii „Cultul Eroilor”, palatul Patriarhiei, Bucureşti, căreia vă veţi putea
adresă direct şi pentru orice alte chestiuni în legătură cu îngrijirea mormintelor de
răsboi. p. Ministru, N. BUDURESCU”. Pe verso documentului este consemnată
menţiunea: „Domnule Primar, La ordinul Dvs. Avem onoarea a vă raporta, că
cu ocazia modificării bugetului anului 1927 s-a deschis subcapitolul XVI, art.
83 „Fond special pentru întreţinerea şi paza mormintelor şi cimitirelor de
război”, în sumă de 12.272 lei. Sf. Gheorghe, la 14 Noiembrie 1927, Şef
contabil”.10
În 20 decembrie 1927, „Societatea „Cultul Eroilor”, Comitetul Central,
transmite „Primăriei Comunei Urbane Sf. Gheorghe” următoarele precizări:
„Avem onoare a vă face cunoscut că în conformitate cu dispoziţiunile Statutului
din care alăturăm un exemplar – fiecare judeţ trebuie să aibă un comitet
judeţean al Soc. „Cultul Eroilor” care se va constitui potrivit art. 18 şi 20 din
statut. Comitetul judeţean odată constituit va delega un membru care să
reprezinte Societatea în comitetul special pentru supravegherea fondului conf.
art. 28 din Legea asupra regimului mormintelor de război din România. Un
exemplar din procesul verbal de constituire a Comitetului judeţean, se va
trimite Comitetului Central.”11
Prin grija comitetului local şi al Primăriei Sf. Gheorghe, în vara anului
1929, este difuzat în principalele locuri publice afişul „Societatea „Cultul
Eroilor”, pe care îl redăm în forma sa originală. „Încunoştiinţare obştească.
Mormintele celor căzuţi în război fără nici-o deosebire de relegiune sau origine
etnică trebuiesc respectate. Este o înaltă îndatorire omenească şi creştinească.
Societatea „Cultul Eroilor”, care este chemată să vegheze la îngrijirea tuturor
mormintele de război, se îndreaptă şi pe această cale către toţi cetăţenii a
acestei Ţări cu rugămintea de a continua să sprijine opera sa pioasă şi ajută la
reprimarea manifestărilor nefericite ale celor rătăciţi, care nu înţeleg să dea
acestor morminte tot respectul cuvenit. Legea pedepseşte aspru pe cei vinovaţi.
Toate autorităţile şi cetăţenii sunt rugaţi să îngrijească ca legea de ocrotire a
mormintelor de război al cărui text, în parte, îl dăm mai jos să fie aplicată cu
stricteţe, dându-i-se cea mai mare publicitate.
Extras din Legea asupra regimului mormintelor de război din România,
publicată în Mon. Of. din 2 Iunie 1927. Cap. VI –Sancţiuni şi penalităţi. Art. 30.
Se vor pedepsi cu amenzi de la 200 – 25 000 lei următoarele infracţiuni:
strămutarea mormintelor de război fără autorizaţia societăţii „Cultul Eroilor”;
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murdărirea locurilor comemorative ale războiului, semnelor funerare,
monumentelor şi a oricăror construcţiuni şi instalaţiuni din cimitirele de
război; introducerea animalelor în cimitire pentru păscut sau adăpostit; ....art.
31 Orice profanare, distrugere sau vătămare a lucrărilor comemorative,
semnelor funerare, mormintelor, monumentelor, construcţiilor, plantaţiunilor
care potrivit legii sunt declarate monumente publice, este calificată ca delict şi
se va pedepsi cu închisoare de la 15 zile la doi ani şi cu amendă de la 1 000 la
10 000 lei, fără prejudiciul pentru daunele ce vor fi cauzate societăţii „Cultul
Eroilor”.12
Garnizoana Sf. Gheorghe, în 31 martie 1931, transmite Primăriei oraşului
Sf. Gheorghe, copia după adresa nr. 439/1931 a Societăţii „Cultul Eroilor”, cu
rugămintea ca prevederile acesteia să fie îndeplinite. „Avem onoare a vă aduce
la cunoştinţă următoarele: Regimul mormintelor şi a cimitirilor de răsboi este
stabilit prin Legea publicată în Monitorul oficial nr. 119/ 2 iunie 1927. Potrivit
art.1 şi 2 din menţionata lege, sunt considerate ca morminte de război cele ce
cuprind rămăşiţele pământeşti ale celor căzuţi în următoarele situaţii:
1. Ostaşi români – fără nici o deosebire de religie sau origine etnică –
căzuţi în timpul şi din cauza războiului;
2. Cercetaşii, surorile de caritate şi persoanele care au căzut îndeplinind
un serviciu comandat, la oricare din formaţiunile armatei, în timpul războaelor
noastre;
3. Invalizii de război;
4. Românii de pretutindeni, care au căzut, dealungul veacurilor pentru
dezrobirea Neamului românesc;
5. Ostaşii, supuşi ai fostelor state beligerante amice şi inamice şi internaţi
civili, căzuţi în timpul războiului pe teritoriul României. ....În afară de
categoriile prevăzute de lege, nici un alt mormânt nu poate fi considerat de
război şi pus ca atare sub regimul de protecţie al legii speciale”. În adresă se
solicita să se ia măsurile necesare pentru respectarea cu stricteţie a acestor
prevederi.13
În adresa din iunie 1935, transmisă Primăriei oraşului Sf. Gheorghe, se
menţionează: „Societatea „Cultul Eroilor” îngrijeşte de mormintele tuturor
eroilor, fără deosebire de confesiune sau naţionalitate. Pentru mărirea fondului
său, Societatea a luat măsuri ca în acest an să nu se mai facă chetă pentru
strângerea fondurilor, ci să se ofere publicului spre vânzare insigne la preţul de
2 lei bucata. În acest scop Vă trimitem şi Dvs. Un număr de 300 insigne, cu
rugăminte de a le distribui în ziua de 6 iunie şi în restul anului, până la completa
lor vânzare. Suma rezultată din vânzare, în ziua de 6 iunie, vă rugăm să o
înaintaţi Garnizoanei, până la data de 10 iunie, iar restul la data când vă vom
anunţa”. În 5 iulie, Primăria achită întreaga sumă rezultată din vânzarea
insignelor şi, în plus, suma de 1 600 lei rezultată în urma deschiderii „cutiilor de
chetă”.14
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Cu sprijinul Societăţii „Cultul Eroilor”, Prefectura judeţului Treiscaune, a
organizat un complex program al serbărilor care au avut loc la Poiana Sărată,
jud. Treiscaune, în zilele de 14 şi 15 August 1935, „pentru comemorarea
primului ofiţer român, eroului locotenent MACARIE NICOLAE din Reg. 13
Ştefan cel Mare, rănit şi mort, în noaptea de 14 spre 15 august 1916, la Poiana
Sărată, în războiul de dezrobire şi întregire precum şi a glorioaselor lupte date în
cel mai istoric loc al rezistenţei armatei române „Pasul Oituz”. Programul
manifestărilor , organizate din iniţiativa şi cu implicarea nemijlocită a
prefectului Valeriu Bidu şi a generalului Vladimir Stavresu, comandantul
Garnizoanei Sf. Gheorghe, cu prindea şi oficierea unui „parastas pentru eroi şi
înhumarea în Cimitirul Eroilor a osemintelor ostaşilor căzuţi în împrejurimile
comunei” (cimitir în care sunt îngropaţi 1900 de eroi)”.15
Cercetarea documentelor din Fondul arhivistic Primăria oraşului Sf.
Gheorghe, din perioada 1919-1940, documente aflate în patrimoniul Arhivelor
Naţionale Covasna, a condus la aflarea adevărului despre amenajarea cimitirului
menţionat şi despre identitatea eroilor care îşi duc somnul de veci în el. Rezultă
astfel că, ne aflăm în faţa unui cimitir al eroilor din primul război mondial,
amenajat de către Societatea „Cultul Eroilor”, cu sprijinul Primăriei oraşului Sf.
Gheorghe, Prefecturii judeţului Treiscaune şi al Garnizoanei militare Sf.
Gheorghe, între anii 1921-1935. În cimitir sunt îngropate osemintele militarilor,
răniţi în luptele, din primul război mondial şi decedaţi în spitalul de campanie
din Sf. Gheorghe, spital care a funcţionat în clădirea Muzeului Naţional
Secuiesc. Conform evidenţei nominale, păstrată în arhiva oraşului Sf.
Gheorghe, cei 146 militari, trecuţi la cele veşnice, în perioada ianuarie 1917
– iulie 1918, şi înmormântaţi în cimitirul eroilor din Sf. Gheorghe, provin
din armatele Austro-Ungară, Germană, Română, Rusă şi Italiană. După
actuala configuraţie teritorială, eroii înmormântaţi în cimitirul eroilor din
Sf. Gheorghe, sunt originari din cel puţin 10 state europene: România,
Ungaria, Austria, Germania, Italia, Slovacia, Slovenia, BosniaHerţegovina, Rusia şi Ucraina (este posibil şi din Serbia, Macedonia şi
Polonia). Împreună cu aceştia, în cimitirul din Sf. Gheorghe, îşi dorm somnul
de veci alte câteva sute de militari români şi din rândul tuturor armatelor care au
luptat, în timpul primului război mondial care, iniţial, au fost înmormântaţi în
morminte răzleţe, risipite pe întreg teritoriul judeţului Treiscaune. Potrivit
datelor furnizate de documentele de arhivă, alături de cimitirele eroilor de
la Poina Sarată şi Breţcu, în “cimitirul de onoare”, din Sf. Gheorghe
urmau să fie înmormântate osemintele a 955 de eroi, identificaţi de către
Societatea “Cultul Eroilor”, cu ajutorul autorităţilor locale din fostul judeţ
Treiscaune. Toate aceste oseminte, au fost deshumate, transportate şi
reînhumate, cu ritual creştin, în cimitirul eroilor din Sf. Gheorghe, între anii
1919 -1935. 16
Pe baza documentelor cercetate, se poate aprecia că, în anul 1935,
lucrările de amenajare a cimitirului şi de înălţare a monumentului eroilor din Sf.
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Gheorghe erau, în mare parte, finalizate. Cu toate acestea, Comitetul Central al
Societăţii „Cultul Eroilor”, adresează o scrisoare Primăriei comunei Sf.
Gheorghe, judeţul Treiscaune, cu următorul conţinut: „Avem onoarea a Vă
atrage în mod serios şi insistent atenţiunea Dvs. asupra situaţiei deosebite în
care se află Comuna Dvs., în urma construirii Cimitirului de onoare pentru
Eroi, din acea localitate. În adevăr, asemenea lucrări monumentale, au pe
lângă caracterul sacru, datorită faptului că, în el dorm somnul de veci fiii ţării,
căzuţi pe acele locuri în timpul războiului, mai are şi caracterul de monument
istoric şi educativ, menit să arate generaţiilor actuale şi viitoare sacrificiile
făcute de aceşti fiii ai ţării, pentru întregirea Ei. În consecinţă şi deosebit de
obligaţiunile legale ce revin Primăriei, respectiv Comitetului local al Societăţii,
potrivit prescripţiunilor cuprinse în Legea şi Statutele alăturate, Comuna mai
are înalta obligaţie morală, de a păstra cu sfinţenie şi în cea mai perfectă stare
acest monument, care dacă va fi lăsat în părăsire sau neglijat, va atrage în loc
de onoarea, o desconsiderare asupra Dvs şi întregei Comuni. Nu există în
lumea întreagă localităţi, în care să se fi realizat asemenea opere de
recunoştinţă naţională, fără ca ele să fie în grija de căpetenie a autorităţilor
locale, care îşi fac din aceasta un punct de onoare şi suntem siguri că şi Dvs.
Veţi înţelege şi aprecia cum se cuvine, importanţa apelului, ce facem prin
această adresă şi veţi lua cele mai lăudabile şi grabnice măsuri, pentru
întreţinerea în perfectă stare a Cimitirului de Eroi local, realizat cu atâta
greutate, de către Societatea „Cultul Eroilor” Comitetul Central. În aşteptarea
unei confirmări din partea Dvs., vă dorim spor şi sănătate. Director General,
General, N. Negreanu, Director, Colonel Makarovitsch Radu”. Pe verso
documentului, în referatul Serviciului Tehnic, se spune: „Dle Preşedinte (primar
– n.n.), Examinând situaţia cimitirului eroilor precum şi a cimitirului comunal,
am constatat că cimitirul eroilor este în stare corespunzătoare, însă partea
estică a cimitirului nefiind îngrădită de loc, cetăţenii trecând prin cimitirul
comunal produc pagube la mormintele îngrijite. După părerea mea lucrarea
cea mai urgentă ar fi îngrădirea cimitirului şi din partea estică, unde
actualmente este complet deschis. Despre aceste lucrări de construire a
gardului înaintez devizul rugându-Vă să binevoiţi a decide.” Pe această bază,
Comisia interimară a Primăriei decide să prevadă suma necesară construirii
gardului proiectat, în cursul anului 1935. 17
Pe baza documentelor cercetate, se poate aprecia că, în perioada 1919 1940, cu binecuvântarea şi implicarea nemijlocită a patriarhului Miron Cristea,
Comitetul Central al Societăţii „Cultul Eroilor”, cu sprijinul Ministerului de
Război şi al Ministerului de Interne, a coordonat modul de organizare a Zilei
Eroilor: Pentru exemplificare, redăm sintetic, programul acestor manifestări
organizate în Sf. Gheorghe, pe baza programelor elaborate la nivel naţional,
programe tipărite anual şi distribuite în întreaga ţară.
Astfel, în ordinul circular al Ministerului de Interne, din mai 1927.
„Domnule Primar, Societatea „Mormintele Eroilor căzuţi în război” ne aduce la
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cunoştinţă că, în vederea sărbătoririi „Zilei Eroilor” din anul acesta (2 Iunie) a
întocmit un program oficial care a fost aprobat de Consiliul de Miniştri. Potrivit
acestui program, pe lângă organizarea propriu-zisă a solemnităţilor „Zilei
Eroilor” societatea a fost autorizată să distribuie o cocardă – insignă, pentru
mărirea fondurilor sale… Având în vedere caracterul înălţător al „Zilei Eroilor”
şi pentru buna reuşită a serbării, urmează să luaţi înţelegere cu Prefectura şi
garnizoana locală, sprijinind cu toată căldura realizarea cât mai desăvarşită a
programului oficial, în toate dispoziţiile sale.” Pa baza acestui ordin, filiala
locală a Societăţii „Mormintele Eroilor căzuţi în război”, împreună cu
autorităţile militare şi administrative, au elaborat programul sărbătoririi Zilei
Eroilor, în Sf. Gheorghe, program tipărit în limbile română şi maghiară şi care
cuprindea: „Te-Deum în piaţa oraşului, procesiune la cimitirele ortodox şi la
„cimitirul comun al eroilor”, parastase oficiate de preoţii ortodocşi, grecocatolici, romano – catolici, reformaţi, unitarieni şi de rabin, cuvântări susţinute
„în numele Culturii, Armatei şi Bisericii, împodobirea mormintelor”.
Participanţii la procesiune, s-au deplasat într-un cortegiu format din: „şcolile
primare şi secundare de fete şi băieţi, orfanii, văduvele şi invalizii de război,
muzica, autorităţile bisericeşti cu întregul cler în odăjdii, corul, reprezentanţii
autorităţilor militare şi civile, magistraţii, Uniunea femeilor şi a fetelor, Armata,
Societatea comercianţilor şi a meseriaşilor, Societatea filarmonică, Fabricile de
tutun şi de ţesătorie, Pompierii”. Pe parcursul deplasării din piaţa oraşului, la
cimitirul ortodox şi apoi la cel comun, „corurile vor intona imnuri patriotice şi
religioase. Programul este semnat de Prefect, Dr. Zaharia Crişan şi General
Mihai Todicescu”. 18
În 17 mai 1928, directorul general al Societăţii „Cultul Eroilor”, general I.
Manolescu, transmite scrisoarea IPSS Patriarhul României, Dr. Miron Cristea
referitoare la organizarea „serbării eroilor, în ziua de 24 mai 1928. În Scrisoare
se spune. „Cu o vie mulţumire sufletească am urmărit, încă de la început,
activitatea culturală naţională a Instituţiilor şi Asociaţiunilor culturale din toată
ţara, la ale căror izvoare de lumină se adapă sufletele dornice de cultură. Numai
prin cultivarea virtuţilor strămoşeşti vom reuşi să păstrăm ceea ce cu mari jertfe
s-a putut înfăptui de-a lungul veacurilor. Evocarea cestor jertfe va fi pentru
tinerele generaţii un imbold spre fapte măreţe. Şi nicio altă zi nu este mai
potrivită pentru preamărirea acestor jertfe ca „Ziua Eroilor”. Organizaţi serbări
şi faceţi să tresară în toate sufletele fiorul recunoştinţii către memoria celor ce,
prin sacrificiul vieţii lor, ne-au dat întregirea neamului. Mergeţi din casă în casă,
propovăduind în numele Societăţii „Cultul Eroilor” şi împărţind insignele
Societăţii, primiţi prinosul ce vi se va da pentru întreţinerea mormintelor de
război de pe pământul României, pe care Societatea le îngrijeşte deopotrivă,
fără deosebire de neam, sau religie. Dumnezeu vă va răsplăti străduinţele. Din
parte-mi vă urez spor la muncă şi rod bogat în ogorul cultural desţelenit de
instituţia D-voastră şi vă binecuvintez cu patriarhiceşti binecuvântări – Miron,
patriarhul României. „Programul elaborat, cuprinde manifestările devenite
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tradiţionale, în Sf. Gheorghe. În acest an, la cimitirul ortodox, au rostit
cuvântări: în numele Culturii – Petru Marcu, directorul Gimnaziului de băieţi, în
numele Armatei – mr. Ştefan Bardan, iar în numele Bisericii – pr. Iosif
Popovici. La cimitirul comun au rostit cuvântări: revizorul şcolar Damaschin
Caţavei, mr. Crăciunescu Spirea şi preotul Imreh Ştefan. După amiază, în sala
Teatrului orăşenesc a avut lor o „serbarec culturală”, iar la ora 21,0 „retragere
cu torţe”. Programul este semnat de Prefectul jud. Treiscaune, George Cernat şi
Comandantul Garnizoanei Sf. Gheorghe, col. C. Grigorescu”. Do. 421/1928.
Ziua Eroilor, serbată pe data de 9 mai 1929, a avut acelaşi program. Cu această
ocazie au susţinut cuvântări: revizorul şcolar Mihail Ogreanu, cpt. Virgil
Ghinoagă şi protopopul Joszef Ludovic. 19
La împlinirea a 10 ani de la Marea Unire, pentru organizarea Zilei
Eroilor, din mai 1928, patriarhul Miron Cristea, trimite următoarea circulară:
„Domnule Primar, Marea operă naţională a întregului neam, a cărei comemorare
de zece ani va avea loc în cursul lunei Mai, cu prilejul Serbărilor Unirii, s-a
înfăptuit prin jertfa celor 400 000 ostaşilor căzuţi pentru realizarea acestui ideal.
Evocarea şi slăvirea vitejiei şi jertfelor acestor ostaşi se face în fiecare an la
„Ziua Eroilor”, care se serbează în întreaga ţară, , cu o solemnitate deosebită, la
„Înălţarea Domnului”, conform programului aprobat de Consiliul de Miniştri.
Anul acesta „Ziua Eroilor” serbându-se la 9 Mai, adică în ajunul Serbărilor
Unirii, vă rugăm a pune tot sufletul Dvs. Pentru ca această zi să fie sărbătorită
cu toată strălucirea şi onorurile cuvenite.
Pe lângă această sărbătorire trebuie să ne gândim însă şi la datoria, ce
avem către mormintele acelora a căror memorie o slăvim, morminte ce mai sunt
încă răspândite în cuprinsul ţării şi pe care Comitetul Central, cu ajutorul
comitetelor din ţară, le grupează în cimitire de onoare spre veşnică şi glorioasă
amintire. Pentru sporirea fondurilor de întreţinere al acestor locaşuri, unde
odihnesc rămăşiţele morţilor noştri glorioşi, se va face şi anul acesta colecta cu
insigna „Cultul Eroilor”, pentru a cărei reuşită vă rugăm a da sprijinul Dvs.
însufleţit, ca unul ce faceţi parte de drept, din Comitetul local al Societăţii.
Datoria de pietate şi recunoştinţă către memoria acelora ce ne-au dat unirea cea
mare, pe care o comemorăm în anul acesta, nu se poate îndeplini fără
conlucrarea tuturor Românilor şi în mod deosebit a celor ce sunt în fruntea
treburilor obşteşti, pentru ca la rândul nostru să avem şi noi dreptul la
recunoştinţa generaţiilor viitoare. Cu patriarhiceşti binecuvântări, Preşedintele
societăţii „Cultul Eroilor”, patriarhul României, Miron, Director General,
General, I. Manolescu”. Pe verso, se află următoarea consemnare: „Sărbătorirea
„Zilei Eroilor” s-a făcut conform programului întocmit de Prefectură, cu
concursul Primăriei. Colecta cu insigna Cultul Eroilor, a fost încredinţată
diferitelor persoane tot de la Prefectură. 18 mai 1929” 20
În 29 mai 1930, programul sărbătoririi Zilei Eroilor, a început cu un TeDeum, la ora 11,0, în Piaţa Regina Maria şi o „cuvântare ovazională” rostită de
preotul Iosif Popovici. La procesiunea de la cimitirul ortodox a vorbit col.
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Alexandru Constantinescu şi revizorul şcolar Mihail Ogreanu, iar la cea de la
„cimitirul comun al eroilor” cpt. Virgil Ghirnoagă, prof. Emeric Solomon şi pr.
Greco-catolic Iuliu Păstrăv.21 Şi în acest an, „ pentru mărirea fondurilor sale,
Societatea „Cultul Eroilor” a distribuit o cocardă –insignă”, în toate filialele din
ţară.22
Programul pentru sărbătorirea „Zilei Eroilor”, din 9 iunie 1932, începe cu
un Te-Deum la ora 9,0, în Piaţa Regina Maria şi continuă cu procesiunea de la
cimitirul „Eroilor”, în cadrul căreia a fost oficiat un „parastas comun, de preoţii
de toate confesiunile”, au fost susţinute cuvântări de către mr. Alexandru
Petrescu, profesorii Petre Marcu şi Ilarie Aleman şi protopopul Aurel Nistor, a
avut loc „împodobirea mormintelor”, iar seara, la ora 21,0 „retragerea cu torţe”.
Programul este semnat de prefectul jud. Treiscaune, Gr. Popescu şi
comandantul garnizoanei, General Gheorghiu S. Gh.23
Programul pentru sărbătorirea Zilei Eroilor, în Sf. Gheorghe, din data de
joi 17 mai 1934, a început cu un Te-Deum săvârşit la ora 11 în Piaţa Regina
Maria (actuala Piaţă a Libertăţii) şi a continuat cu deplasarea, în procesiune, la
Cimitirul Eroilor, coloana participanţilor având următoarea ordine: “orfanii,
văduvele şi invalizii de război; şcolile primare de fete şi băieţi, de stat şi
confesionale; şcolile primare de fete şi băieţi, însoţite de cohortele cercetaşelor
şi cercetaşilor; muzica; autorităţile bisericeşti cu întregul cler; reprezentanţii
autorităţilor militare, civile şi întreg corpul ofiţeresc, al funcţionarilor publici şi
al profesorilor; magistratura şi baroul; uniunile de femei şi cele corale;
societăţile comercianţilor şi ale meseriaşilor şi cele ale pompierilor voluntari;
celelalte societăţi din oraş, precum şi instituţiile culturale şi profesionale fără
deosebire de naţionalitate sau confesiune, cu drapelele respective; uniunea
foştilor voluntari; armata; populaţia prezentă”. În afişul-program se
menţionează că „În timpul parcursului, coriştii şi muzica vor cânta imnuri
patriotice şi religioase”. La cimitirul Eroilor(comun), s-a oficiat un parastas de
către preoţii tuturor confesiunilor din oraş. Apoi, au rostit alocuţiuni, despre
semnificaţia sărbătoririi eroilor, preoţii Iosif Popovici şi Szalay Matei, lt. col.
Constantin Năsturaş, prof. dr. Gheorghe Făcăoaru, iar după aceea a avut loc
“împodobirea mormintelor”, respectiv depunerea de coroane şi jerbe de flori.
Sărbătoarea s-a încheiat seara, la orele 20, când a avut loc “retragerea cu torţe”.
Programul întregii sărbători este semnat de către dr. Valeriu V. Bidu, prefectul
judeţului Treiscaune şi de generalul Vladimir Stavrescu, comandantul
garnizoanei militare Sf. Gheorghe.24
Societatea „Cultul Eroilor”, Comitetul Central Bucureşti, transmite
Programul comemorării Eroilor, în ziua Înălţării Domnului – 21 Mai 1936,
„pentru Provincie, aprobat de Preşedinţia Consiliului de Miniştri”, în care se
menţionează: „Ziua Eroilor” căzuţi pentru Patrie, care se serbează în ziua
Înălţării, fiind sărbătoare naţională, trebuie să pătrundă în conştiinţa întregului
românism, ca fiind expresia cea mai desăvârşită a sufletului nostru naţional.
„Ziua Eroilor” va fi serbată pe tot cuprinsul ţării cu deosebită solemnitate.
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Programul ei va cuprinde trei părţi: A. Procesiunea religioasă, care se va oficia
dimineaţa; B. Sărbătoarea culturală, care se va organiza după amiaza şi seara; C.
Distribuirea insignei Societăţii „Cultul Eroilor”, Comitetul Central, începând
din această zi. În „Ziua Eroilor”, instituţiile publice şi particulare nu lucrează;
prăvăliile sunt închise; comuna va fi pavazată. Sărbătorind amintirea Eroilor,
osebit de pietate ce datorăm rămăşiţelor lor pământeşti, le sărbătorim spiritul lor
nemuritor, ca şi frumuseţea morală şi idealismul pentru care s-au jertfit. Sunt
sărbătoriţi, prin această zi, toţi Eroii neamului românesc din vremuri străbune şi
până în timpul nostru, precum şi toţi Eroii căzuţi pe teritoriul Statului nostru,
fără deosebire de naţionalitate sau confesiune. Pentru a înţelege caracterul
adevărat al acestor serbări simbolice, vor fi invitate să participe la această
serbare toate autorităţile române şi străine, toate instituţiile şi societăţile de
cultură şi profesionale, cât şi toată populaţiunea fără deosebire de naţionalitate,
origine etnică sau confesiune. Serbările se vor organiza după programul oficial,
care se va adapta, în fiecare localitate, împrejurărilor de acolo. Acest program
va fi stabilit de comun acord, de către toate autorităţile locale şi reprezentanţii
instituţiilor culturale de stat şi particulare”. „Cultul Eroilor”.25
Pe această bază, a fost întocmit Programul serbării „Zilei Eroilor”, din 21
mai 1936, din oraşul Sf. Gheorghe, program tipărit, ca în fiecare an, într-un
frumos afiş, şi care cuprinde următoarele momente principale: 1. La ora 11 TeDeum în Piaţa Regina Maria, în asistenţa tuturor autorităţilor bisericeşti,
militare şi civile, corporaţiilor, societăţilor şi comunităţilor de orice fel şi a
publicului. 2. Procesiunea religioasă la Cimitirul eroilor în ordinea următoare:
Poliţia, orfanii, văduvele şi invalizii de război cu drapele; şcolile primare de fete
şi de băieţi, de stat şi confesionale şi şcoala de ucenici; şcolile secundare
(Gimnaziul de fete, Şcoala Normală, Gimnaziul de băieţi, Liceul „Miko”,
cercetaşii); muzica; praporii; autorităţile bisericeşti, întregul cler în odăjdii;
reprezentanţii autorităţilor militare şi civile; întregul corp ofiţeresc,
magistratura, baroul, corpul funcţionarilor publici, corpul profesional,
societăţile şi aşezămintele culturale, societăţile corale; Societatea
Comercianţilor şi meseriaşilor; Societatea Pompierilor voluntari; toate
societăţile şi comunităţile de orice confesiune, cu drapelele şi toţi membrii lor;
câte o delegaţie a instituţiilor particulare, economice, industriale, agricole etc.;
Uniunea Foştilor Voluntari; corpurile de trupă. Pe tot parcursul drumului
fanfarele şi corurile vor intona imnuri patriotice şi religioase.”. Programul mai
cuprindea parastasul, cuvântările reprezentanţilor bisericilor, culturii şi armatei,
împodobirea mormintelor şi defilarea în faţa monumentului eroilor; la ora 15,
Festival şcolar în sala Teatrului orăşenesc, iar la ora 21, retragere cu torţe”. Cu
ocazia sărbătoririi Zilei Eroilor, în 21 mai 1936, Primăria Sf. Gheorghe a vândut
300 de insigne.26
Cu aceeaşi ocazie, Garnizoana Sf. Gheorghe, înaintează primarului
oraşului Sf. Gheorghe, următoarea adresă: „Am onoarea a vă aduce la
cunoştinţă că „Societatea Cultul Eroilor” face un călduros apel către toate
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autorităţile, rugându-le să dea concursul prin vânzarea calendarului „Cultul
Eroilor”. În acest scop Societatea a trimis prin Garnizoană, pe adresa Dvs. un
pachet cu astfel de calendare, rugându-Vă să binevoiţi a da concursul,
vânzându-le cu preţul de 3 lei bucata, iar suma realizată vă rugăm să o înaintaţi
Garnizoanei până la data de 20 ianuarie 1936, spre a fi trimisă „Societăţii Cultul
Eroilor”.27 Programul serbării „Zilei Eroilor”, din 10 iunie 1937, prevede că „
înainte de Te-deum se va cânta Imnul Regal”, iar în încheierea ceremoniilor de
la Cimitirul Eroilor a avut loc „ defilarea şcoalelor şi trupelor în faţa
monumentului eroilor”.28
De Ziua Eroilor, sărbătorită în 2 iunie 1938, faţă de programul devenit
tradiţional, apar următoarele noutăţi: „Parastas la Cimitirul Eroilor. După
parastas urmează cuvântarea reprezentantului Armatei, care va fi anunţată prin
sunet de goarnă, întreaga asistenţă este rugată să îngenunche şi să păstreze un
minut de tăcere. Apoi se depun florile şi coroanele pe monument şi morminte.
Defilarea în faţa monumentului (…). În această zi toate clădirile publice şi
particulare, vor fi poavazate cu drapelul naţional iar seara iluminate.” Programul
este semnat de Prefectul judeţului, Col. C. Petrinii şi Comandantul Garnizoanei,
General Gh. S. Gheorghiu”.29
Revistele „Cultul eroilor noştri” şi „România eroică” au constituit locul
unde, în scris Mirom Cristea şi –a exprimat, constant, punctul de vedere şi a
făcut apel către „toţi fii României Mari”, pentru implicarea în realizarea
proiectelor privind mormintele şi operele comemorative de război.30 Cele două
reviste, precum şi documentele de arhivă menţionate, precum şi cele care
aşteaptă să fie cercetate şi valorificate ştiinţific, reflectă locul şi rolul lui Miron
Cristea în fruntea celor două societăţi, ale căror realizări, cu toate vicisitudinile
vremii, au fost remarcabile. 31
După trecerea la cele veşnice a patriarhului Miron Cristea, în ziua de 6
martie 1939, şi în condiţiile în care, norii ameninţători ai războiului erau din ce
în ce mai vizibili, Ziua Eroilor, a fost marcată în acelaşi spirit. Astfel, în
Programul manifestărilor organizate în Sf. Gheorghe, ,în anul 1939, întocmit pe
baza programului – cadru primit de la Societatea „Cultul Eroilor”, Comitetul
Central, sub formă de broşură tipărită. În programul, din anul 1939, printre
altele, se fac următoarele precizări: „Populaţiunea de confesiune sau
naţionalitate deosebită nu trebuie să vadă în această serbare măreaţă o
manifestare de şovinism românesc, ci mai mult un prilej de apropiere între
toţi cetăţenii români pentru consolidare Statului, precum şi o dovadă a
năzuinţelor spirituale şi umanitare ale poporului român. În cuvântările ce se
vor rosti, se va căuta să nu se atingă sufleteşte populaţiunile locale. În acest
scop sufletul românesc va fi glorificat pentru virtuţile mari, pe care le-a avut
întotdeauna fără a micşora cu nimic din calităţile pe care le-au avut
neamurile, cu care noi am fost în luptă, fapt care le dă dreptul la consideraţia
noastră”.32
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Acesta a fost şi crezul de-o viaţă a vrednicului de pomenire patriarh
Miron Cristea, pentru înfăptuirea căruia a luptat o viaţă întreagă, ca ierarh al
Bisericii Ortodoxe Române, ca lider cultural şi politic şi, după cum s-a văzut, în
calitatea sa de preşedinte al Societăţii „Cultul Eroilor”, în fruntea căreia s-a
aflat, timp de două decenii (1919-1939).
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Many scholarly monographs both old and new, dedicated to the personality
of the patriarch Miron Cristea, show his special activity, and the multiple
responsibilities he undertook, within the Orthodox Church and amongst its
Romanian members. A distinctive chapter from his "self-sacrifice on the
country's altar" is represented by his work as the president of the Cult of Heroes
Society. This study will present the main aspects of the patriarch's work, based
on documents from the National Archives of the County of Covasna.
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UN MEMORIU AL PATRIARHULUI
MIRON CRISTEA DESPRE EDUCAŢIA TINERETULUI
Prof. Univ. Dr. Aurel Pentelescu (Bucureşti)
Drd. Ionuţ-Constantin Petcu (Bucureşti)
Episcop de Caransebeş la 41 ani, în 1909, călugărit încă din 1902, la 38
de ani, la Mănăstirea Hodoş-Bodrog de lângă Arad, cu doctoratul în Litere şi
Filosofie la Budapesta şi o intensă activitate administrativă la Sibiu (secretar
eparhial, redactor la „Telegraful Român”, consilier/asesor mitropolitan) sub
Vlădicii Miron Romanul (1874-1898) şi Ioan Meţianu (1898-1916), ales
Mitropolit Primat al României întregite la 18/31 decembrie 1919, fiind investit
şi întronizat a doua zi, Dr. Miron Cristea (1868-1939) a devenit primul Patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române, în baza hotărârii Sfântului Sinod de unificare
bisericească din 4 februarie 1925, aprobată de Corpurile legiuitoare ale
României Mari şi de Patriarhia ecumenică din Constantinopol, fiind investit şi
înscăunat duminică 1 noiembrie 1925, într-o atmosferă profund sărbătorească,
bisericească şi naţională1. Avea la acea dată împliniţi 57 de ani.
În timpul patriarhatului său, dar mai ales după moartea sa, survenită la
Cannes (Franţa) în 6 martie 1939, după 30 de ani de arhierie şi 17 ani de
patriarhat, nu au contenit laudele, dar şi unele critici (infime în raport cu
realizările!) la adresa înfăptuirilor sale, care au fost multe, profunde şi de
vrednică pomenire. „Patriarhul Miron Cristea rămâne în conştiinţa tuturor ca
fiind ctitorul Patriarhiei Române şi promotor al demnităţii Bisericii Ortodoxe
Române în timpurile moderne”, a afirmat P.F. Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cuvântul rostit la 6 martie 2009, în Catedrala Patriarhală, când s-au împlinit 70 de ani de la moartea Patriarhului Miron Cristea2.
Chiar şi o sumară lectură a pastoralelor, predicilor, cuvântărilor şi
articolelor tipărite în presa vremii pun în evidenţă preocuparea stăruitoare a Dr.
Elie Miron Cristea pentru educarea morală sănătoasă, creştină şi profund
naţională, a tineretului. În opinia noastră, s-ar putea alcătui, pe această temă, o
amplă şi demnă de luare aminte lucrare, fie aceasta, cu precădere, teză de
doctorat, nu neapărat în Teologie morală, poate chiar în Istorie, în Litere sau alte
domenii umaniste. Filosofia socială a Patriarhului Miron Cristea este deopotrivă

1

Vezi pentru aceasta fişa bio-bibliografică Miron Cristea în Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor
români, ed. a doua, Editura enciclopedică, Bucureşti, 2002, pp. 141-143; la fel, fişa, în vol.
Autocefalie, Patriarhie, Slujire sfântă. Momente aniversare în Biserica Ortodoxă Română, 1995,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune, Bucureşti, 1995, pp. 270-273.
2
Vezi textul integral al cuvântării în „Ziarul Lumina”, luni, 9 martie 2009, p. 16.
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teoretică şi practică, moralizatoare, dar mai ales pragmatică, închizând principii
şi soluţii, uneori, de o simplitate (fără a fi simpliste!) dezarmante1.
Ceea ce ne propunem în comunicarea de faţă este: a) să repunem în circuitul public un Memoriu al Patriarhului Miron Cristea din anul 1935 privitor la
educaţia tineretului, în text integral (Anexa nr. 1); b) unele comentarii şi adnotări pe marginea acestui Memoriu, care, în opinia noastră, e de actualitate
stringentă.
Contextul şi fundamentele Memoriului
Memoriul s-a iscat ca atitudine directă, frontală şi justificată a
Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române faţă de „crima celor trei elevi de la
Liceul Lazăr, precum şi organizaţia clandestină a altor cinci de la liceele din
Capitală”2, care fac dovada că „în creşterea copiilor noştri este ceva morbid şi
anormal, care pune în primejdie ordinea socială”3. De aici, expunea de motive şi
şirul măsurilor preconizate (20 în total), cu concluziile aferente.
În expunerea motivelor sunt câteva idei ce merită a fi evidenţiate, actualitatea lor nu poate fi eludată. Mai întâi, ideea că „lumea este atrasă ca spre un
miraj” de ştiinţele pozitive, exacte, tehnice, şi se încearcă mereu separatismul
„între elementul spiritual şi cel material”, când – conchide Întâistătătorul
Bisericii Ortodoxe Române – cele două elemente „alcătuiesc de fapt şi împreună fiinţa omenească” – teza fundamentală atât în plan eclesiastic cât şi ştiinţific: raţiunea şi credinţa sunt complementare, nu pot fi separate sau extirpată
una dintre ele la definirea fiinţei umane; indiferent de unghiul de abordare.
Patriarhul Miron Cristea afirmă în continuare că postulatele spirituale
„temperează în om credinţele animalice”, adevăr – zicem noi – pe deplin
dovedit de istoria omenirii, fie aceasta creştină sau nu. Drept urmare, concluzia:
„Greşala fundamentală a şcoalei moderne, mai ales în ţara noastră, este că
şcoala dă instrucţie, fără sau prea puţină educaţie, adică cunoştinţe fără a le face
să fie pătrunse de scopul înalt pe care îl au pentru viaţă”. Excepţională
afirmaţie, în opinia noastră valabilă oricând!
A treia idee, cu valoare de corolar la cele două de mai sus, stipulată în
Memoriu, este cea care vizează baza educaţiei, din care fără îndoială, vor
rezulta şi acţiunile (măsurile) adecvate. „Educaţiei actuale – afirmă Patriarhul
1

Vezi între altele lucrările: Cuvântări şi predici ale unui teolog, mai târziu cleric român în ţară sub
stăpânire străină (1923); Pastorale şi cuvântări ale unui episcop român în ţară sub stăpânire străină
(1923); Trei ani de propovăduire. Pastorale şi cuvântări (1923); precum şi volumele de Pastorale,
predici şi cuvântări, din anii patriarhului, tipărite în 1938-1939.
2
Din păcate, nu am depistat până în prezent în presa vremii („Universul”, „Curentul” etc.) despre
crima de la Liceul Lazăr sau despre organizaţia clandestină a altor liceeni din Capitală. Memoriul noi
l-am preluat din revista „Mitropolia Moldovei”, anul XI, nr. 3, martie 1935, pp. 64-71, fiind nedatat.
Drept urmare, evenimentele respective le-am luat ca atare, fără datele calendaristice necesare.
3
„Mitropolia Moldovei” (sigla MM, anul XI, nr. 3, martie 1935, p. 64. În continuare, citatele din
Memoriu urmează această sursă, fără a mai indica pagina.
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Miron Cristea – îi lipseşte tocmai baza, îi lipseşte „frica de Dumnezeu”, care,
după cuvintele înţeleptului Solomon „este începutul înţelepciunii”1. Pentru că,
afirmă în continuare: „Este zadarnică orice străduinţă omenească dacă nu are în
ea înţelepciunea trebuitoare, iar începutul acestei înţelepciuni, adică temelia ei
este conştiinţa existenţei unei puteri divine, de la care purced cele mai sublime
poveţe pentru acţiunile vieţii omeneşti, fără putinţa de întocmit”. Cuvinte cu
adevărat emblematice, care, în ramă nouă, sfinţită, s-ar putea aşeza pe peretele
oricărei clase şcolare, fie şi sub icoane!
Drept urmare, în baza acestei aserţiuni, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe
Române clamează: „Religia trebuie să ocupe loc de frunte în instrucţia şi
educaţia şcolară”. Şi face observaţia că „în actuala organizare a învăţământului
primar şi secundar, chestiunile religioase ocupă un loc de frunte. În şcoala
primară religia se predă de preot, iar în cea secundară ea are două ore pe
săptămână mai la toate clasele, ceea ce înseamnă aproape tot ceea ce trebuie
(subl. n.) din punct de vedere programatic”. Dar constată că „acest învăţământ
religios este – recunoaştem – mai mult cantitativ decât calitativ”. Şi solicită o
schimbare, inclusiv din partea Bisericii, care „să dea învăţământului religios un
caracter mai mult educativ”. În concepţia Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe
Române imperativul educativ înseamnă: „Cunoştinţele religioase, pe care
copilul le capătă, trebuie să tindă cu hotărâre la transformarea conştiinţei sale în
sensul pornirilor ideale şi altruiste, pe care trebuie să le aibă omul ca cetăţean”.
În acest context se impun a fi evidenţiate câteva aspecte. Mai întâi, faptul
că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a manifestat, în acea perioadă
istorică, o preocupare constantă pentru ca învăţământul religios în şcolile de
Stat, îndeosebi în învăţământul primar şi secundar să aibă un cadru
organizatoric şi funcţional cât mai adecvat scopului propus. Spre exemplu, în
sesiunea ordinară a Sfântului Sinod pe anul 1933, şedinţa din 22 februarie acel
an, la propunerea Episcopului Lucian Triteanu al Romanului, preşedintele
comisiei alcătuitoare, s-a luat în discuţie şi s-a aprobat, cu unele amendamente,
Programa analitică a religiei în învăţământul primar, existând la acea dată, în
vigoare, şi Legea pentru predarea învăţământului religios în şcolile primare de
către preoţi2.
La dezbaterile pe seama Programei analitice a religiei în învăţământul
primar toţi ierarhii Sfântului Sinod s-au pronunţat fie cu critici, fie cu propuneri
etc. Mitropolitul Pimen al Moldovei a făcut remarca: „Nu programa aduce
educaţia desăvârşită a elevului, ci dascălul”. Propune a se lua măsuri ca dascălii
– preoţii cateheţi – „să-şi însuşească această programă şi să predea religiunea cu
1

Deloc lipsită de importanţă este sublinierea, în subsidiar, că aceste cuvinte „frica de Dumnezeu este
începutul înţelepciunii” ar trebui, în opinia Patriarhului, „scrise pe frontispiciul tuturor şcoalelor
noastre, începând cu şcoala primară şi terminând cu Universităţile”. Subscriem!
2
Vezi rezumatul dezbaterilor în revista „Biserica Ortodoxă Română”, anul LII, 1934, nr. 9-10, pp.
567-572.
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tot focul sacru al credinţei”1. Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului face
unele observaţii critice, între care: de ce Crezul în clasa a IV-a? Întrucât copii
sunt prea mici pentru a înţelege dogmele creştine; de ce principiul cercurilor
concentrice (materia din prima clasă se predă în clasele următoare tot mai
aprofundat), combătut de pedagogia catehetică la acea dată; este contra
poveştilor morale, întrucât „copilul obişnuit cu povestirile morale, când va
ajunge la pildele şi adevărurile evanghelice, nu le va socoti decât tot ca nişte
simple povestiri, iar nu ca pe fapte reale”2. Alţi ierarhi (Mitropolitul Gurie al
Basarabiei ş.a.) au pledat pentru rugăciuni în loc de poezii, chiar din clasa I-a,
precum şi pe colinde etc. Răspunsurile Episcopului Lucian Triteanu al
Romanului au fost la obiect şi temeinic argumentate. Mulţumeşte Sfântului
Sinod că a acceptat cele două principii metodologice de catehizare:
Hristocentric (al cercurilor concentrice) şi principiul cultural istoric (de la
simplu la complex), iar cât priveşte aşezarea locului rugăciunii Crezului,
argumentul a fost tranşant: „Crezul în clasa a IV-a? Fiindcă învăţământul primar
se termină în această clasă. Restul de trei clase complementare nu se fac deloc.
Există numai în lege. Şi puteam noi să lăsăm să plece copilul din şcoală fără a
cunoaşte principiile dogmatice ale credinţei sale?”3.
Aşadar, aspecte de ordin calitativ în dezbaterile Sfântului Sinod, care, în
final a aprobat Programa analitică a religiei în învăţământul primar şi a înaintat-o Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor spre acceptare şi punere în aplicare4.
Cât priveşte predarea religiei în liceu au fost alte dezbateri în Sfântul
Sinod, dar şi în presa vremii. Cu totul remarcabil, ca atitudine faţă de
suprimarea sistematică a orelor de religiie din liceu, în acea epocă istorică, este
articolul Învăţământul religios în liceu, semnat de preotul Neculai Hodoroabă
(1888-1941), autor, între altele, a unor manuale de religie, apărut în ziarul
„Universul” din 3 martie 1935, pe care îl reproducem integral (Anexa nr. 2).
Revenind la Memoriul semnat de Patriarhul Miron Cristea, în contextul
arătat, fie acesta şi extrem de sumar, se pune în evidenţă vigoarea şi justeţea
Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române din epoca istorică analizată. Cele
20 de puncte/măsuri ale Memoriului, unitare ca scop şi complementare ca
acţiune relevă adevăruri, cum s-a mai precizat, de netăgăduit. Lăsăm în seama
cititorului posibilitatea de a judeca fiecare punct în parte, cu referire expresă la
realităţile de azi, dar şi cu înţelegerea realităţilor istorice în care aceste
propuneri/cerinţe au fost elaborate.
Precizăm că, în viziunea noastră, punctul ultim al Memoriului, punctul al
20-lea, este o sinteză a precedentelor şi o proiecţie în viitor demnă de luat în
seamă şi azi, de către noi toţi: atunci, la circa 20 de ani de la intrarea României
1

Idem, p. 570.
Ibidem, pp. 568-569.
3
Ibidem, p. 571.
4
Vezi textul integral al Programei, ibidem, pp. 573-576.
2
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în Războiul de Întregire a Neamului (1916-1919), astăzi, la circa 20 de ani de la
evenimentele din Decembrie 1989. „Bunul instinct al poporului se va ridica
iarăşi în relief...”, scrie cu optimism, în Memoriu, Patriarhul Miron Cristea. Aşa
a şi fost!
Actualitatea Memoriului
Problema actualităţii Memoriului poate fi comentată din multiple
unghiuri de vedere. Nu ne vom hazarda să facem un inventar al lor. Vom
încerca să evidenţiem doar câteva aspecte cu caracter practic evident.
Prin Decretul-Lege nr. 177 pentru regimul general al cultelor religioase
din 4 august 1948, emis în baza prevederilor Constituţiei Republicii Populare
Române, votată în unanimitate de Marea Adunare Naţională, la 13 aprilie 1948,
Biserica a fost despărţită de Stat, subvenţionată de stat, dar cu activitate proprie.
Ca urmare, Religia, ca obiect de învăţământ a fost eliminată din toate instituţiile
şcolare, mai puţin cele strict bisericeşti. Educaţia religioasă a tinerilor a rămas
doar în seama familiilor şi acestea stăruitor ateizate prin diverse restricţii cerute
de atribuţiunile de serviciu (activişti de partid, cadrele militare etc.). În mod
practic bisericile au fost golite de prezenţa tinerilor, vădit ateizaţi prin cursurile
şcolare de marxism-leninism s.a.m.d. Karl Marx (1818-1883), în Contribuţii la
critica filosofiei hegeliene a dreptului. Introducere, scria: „Religia este
conştiinţa de sine şi simţământul de sine al omului care sau nu s-a găsit încă pe
sine, sau s-a pierdut din nou (...) Ea este realizarea fantastică a esenţei
omeneşti, pentru că esenţa omenească nu posedă o realitate adevărată (...) Ea
(religia – n.n.) este opiu pentru popor. Suprimarea religiei, a acestei fericiri
iluzorii a poporului este cerinţa adevăratei lui fericiri”1. Spun cei care au trăit în
acele vremuri (1948-1989), adică 41 de ani că acest citat din Marx era afişat, în
ramă, ca o icoană în sălile de clasă, la libera alegere a unor profesori diriginţi
mai zeloşi. Sic transit gloria mundi! (Aşa a trecut gloria lumii!)
Prin Protocolul încheiat la 11 septembrie 1990, între Ministerul
Învăţământului şi Ştiinţei (ministru: Gheorghe Ştefan) şi Ministerul Cultelor
(secretar de Stat pentru Culte: Gheorghe Vlăduţescu) s-a legalizat „introducerea
Educaţiei moral-religioase în învăţământul de Stat”. La acea dată doar la clasele
I-VIII, ca obiect de învăţământ, începând cu anul şcolar 1990/1991, cu o oră la
două săptămâni, în mod „opţional”, privind confesiunea, şi „facultativ” privind
libertatea elevului de a urma cursurile acestei discipline (exprimată prin părinţi
sau tutori)2. A fost acesta un pas unic pentru prezent şi mare pentru viitor!

1

Apud Petru Berar, Religia în lumea contemporană, Editura Politică, Bucureşti, 1976, pp.
143-144.
2
Vezi textul integral al Protocolului, în vol. Autocefalie, Patriarhie, Slujire sfântă. Momente
aniversare în Biserica Ortodoxă Română, 1995, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1995, p. 403.
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Pe această temă, nu vom aduce situaţia la zi, aici şi acum. Ea a fost
obiectul unor evaluări ulterioare atât de Biserică cât şi de varia instituţii de Stat
abilitate. Spunem doar că după patru decenii de ateizare sistematică în şcoli, la
toate nivelele, s-a revenit la normal. Rezultatele nu sunt, nu pot fi încă
spectaculoase. Altele sunt provocările, pentru tineri acum. Între ele: explozia
pornografiei, dar mai ales drogurile. Acel opiu clamat de Marx a trecut din
forma metaforică în una strict concretă. Dar viaţa îşi va urma cursul ei firesc.
Momentelor de instabilitate, le vor urma cele de stabilitate. O picătură de apă
căzută pe pardoseala din piatră va deveni sferică, fiindcă ea tinde spre energia
cinetică minimă, adică spre stabilitate.
Dar avertizările Patriarhului Miron Cristea rămân, sunt încă actuale. Şi
unele dintre soluţiile preconizate de acest mare ierarh al Bisericii Ortodoxe
Române. Să luăm aminte la ele!
Anexa nr. 1
MEMORIUL
I.P.S. Patriarh Miron, privitor la educaţia tineretului
Problema educaţiei tineretului a căpătat în timpul din urmă o înfăţişare
nouă, care îndatorează toate instituţiunile culturale şi mai ales Biserica şi Şcoala
a căuta şi a aplica grabnice măsuri de îndreptare a defectelor observate.
În special crima celor trei elevi de la Liceul Lazăr, precum şi organizaţia
clandestină a altor cinci de la liceele din Capitală, a dovedit tuturor cu o tristă
evidenţă, că în creşterea copiilor noştri este ceva morbid şi anormal, care pune
în primejdie ordinea socială.
Copiii noştri cresc rău, acesta este strigătul, care se aude din ce în ce mai
mult de la un capăt la altul al ţării. Atât părinţii, cât şi în general toţi oamenii cu
dragoste de ţară şi de neam, privesc cu îngrijorare aceste împrejurări de triste
simptome ale unor primejdii cu mult mai mari, cari tind să incendieze conştiinţa
poporului românesc.
Biserica are de mult sentimentul acestei primejdii şi a atras mereu atenţia
organelor competente ale ţării prin repetite adrese, precum şi a lumii prin
predicele şi sfaturile ei asupra grijii, pe care trebue să o avem toţi în ce priveşte
creşterea copiilor. Dar astăzi instituţiunile spirituale, – între ele şi Biserica –
sufer mult în strădaniile lor din cauza avântului, pe care l-au luat ştiinţele
pozitive, exacte, technice, spre care lumea este atrasă ca spre un miraj şi a
separatismului care se încearcă mereu între elementul spiritual şi cel material,
care alcătuesc de fapt şi împreună fiinţa omenească.
Astfel am ajuns a neglija cu totul postulatele spirituale, care temperează
în om credinţele animalice; iar copiii cresc căpătând cunoştinţi cari îi
îndrumează spre orizonturi josnice, în loc să-i ridice spre sferi superioare de
idealism şi fapte altruiste.
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Greşala fundamentală a şcoalei moderne, mai ales în ţara noastră este că
şcoala dă instrucţie fără, sau cu prea puţină, educaţie, adică dă cunoştinţe fără a
le face să fie pătrunse de scopul înalt pe care îl au pentru viaţă.
De aci anarhizarea şi brutalizarea lor.
Dacă ar fi să prindem într-o expresie scurtă această situaţie, am spune că
educaţiei actuale îi lipseşte tocmai baza, îi lipseşte „frica de Dumnezeu” care
după cuvintele înţeleptului Solomon „este începutul înţelepciunei”.
Aceste cuvinte ar trebui scrise pe frontispiciul tuturor şcoalelor noastre,
începând cu şcoala primară şi terminând cu Universităţile. Este zadarnică orice
străduinţă omenească, dacă nu are în ea înţelepciunea trebuitoare, iar începutul
acestei înţelepciuni, adică temelia ei este conştiinţa existenţei unei puteri divine,
de la care purced cele mai sublime poveţe pentru acţiunile vieţii omeneşti, fără
putinţă de înlocuit.
Aceasta însemnează însă că religia trebue să ocupe loc de frunte în
instrucţia şi educaţia şcolară.
Făcând aceste constatări, Biserica recunoaşte, că în actuala organizare a
învăţământului primar şi secundar, chestiunile religioase ocupă un loc de frunte.
În şcoala primară religia se predă de preot, iar în cea secundară ea are două ore
pe săptămână mai în toate clasele, ceea ce înseamnă aproape tot ceea ce trebuie
din punct de vedere programatic. Dar acest învăţământ religios este –
recunoaştem – mai mult cantitativ decât calitativ, în suprafaţă nu în adâncimea
sufletelor. De aceea o schimbare se impune chiar în felul de a lucra al Bisericii,
care trebue să dea învăţământului religios un caracter mai mult educativ.
Cunoştinţele religioase, pe care copilul le capătă, trebue se tindă cu hotărâre la
transformare conştiinţei sale în sensul pornirilor ideale şi altruiste, pe care
trebue să le aibă omul ca cetăţean.
1. În scopul acesta se impune o revizie a manualelor didactice pentru
religie, ceea ce Biserica va începe imediat ce programele analitice – primar şi
secundar – vor fi aprobate. De aceea o problemă actuală în legătură cu educarea
tineretului este urgentarea întocmirei programelor învăţământului religios în
şcoalele primare şi secundare.
În şcoala primară preotul predă religia dar – neexistând un program – nu
există manuale speciale. Acest program a fost întocmit de Biserică. El stă însă
necercetat, neaprobat şi neaplicat.
De asemenea pentru şcoalele secundare s-a întocmit o programă nouă
modificându-se şi îmbunătâţindu-se cea veche. Trebue însă manuale adequate,
care nu se vor întocmi, de cât atunci când se va şti singur ce programă a rămas
definitiv acceptată de autorităţile în drept.
2. Pe lângă manuale însă preoţii cateheţi au lipsă de cursuri menite a-i
perfecţiona în metoda de predare a religiei care este astăzi un studiu abstract în
şcoală. Această perfecţionare va da bune rezultate.
La cursul pedagogic, în care profesorii se pregătesc pentru examenul de
capacitate, ar trebui să se pună cea mai mare grijă, ca nimeni să nu devie
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profesor până când preotul n-a dat dovezi, că are o perfectă metodă şi pricepere
de predare a studiului său, deci şi a religiei.
3. Unul din cele mai mari rele, care zădărniceşte educaţia în şcoalele
secundare, îl vedem în faptul că nu se face cu conştiinţiozitate şi cu stricteţe
triarea elevilor, cari trec în clase superioare. Trec prea mulţi, fie netalentaţi, fie
cu rele apucături, înmulţine numărul celor din liceu şi zădărnicind buna
educaţie. Alţii, alungaţi dintr-o şcoală ca răi, se primesc în altă şcoală. Aceste
elemente care trebuiau îndrumate spre alte ocupaţii, nu au plăcere de carte, se
ocupă mereu de alte lucruri şi cad în braţele apucăturilor josnice. Se impune
deci o triare strictă a celor admişi spre un învăţământ superior, oricare ar fi
intervenţiile şi stăruinţele care se fac pentru copii, cu rele aplicări. Deci elevi
mai puţini, de cari profesorii să se poată ocupa mai de aproape şi individual.
4. Învăţământul religios să se propună nu numai în licee, ca până acum, ci
în toate şcolile, secundare precum sunt şcolile profesionale, comerciale, de
meserii, menaj, cursuri serale, etc.
Aceasta ar face, ca un duh de pietate şi cucernicie să răzbată peste tot şi
să înrâurească în bine elementele tinere de pretutindeni
Transformarea seminariilor desfiinţate în licee confesionale ortodoxe, ar
înlesni elementele româneşti viguroase să-şi capete cultura necesară şi să ajungă
mai târziu elemente bune în conducere şi în rosturile ei educative sau
cetăţeneşti.
5. O chestiune care se neglijează mereu este ducerea şcolarilor în grup la
biserică, însoţiţi de cateheţii şi profesorii lor, care trebue să dea pilda bunei
rândueli şi a smereniei în faţa lucrurilor de ordin divin.
Biserica pe de altă parte se va nevoi să organizeze Servici religioase
speciale pentru copii, la ore potrivite şi cu predici adequate. Ar fi pedagogic şi
am reuşi să legăm pe elevi mai strâns de Biserică şi de bunele tradiţii religioase
româneşti, dacă i-am face activi în Biserică organizând cu ei coruri religioase.
6. Pe lângă fiecare liceu sau şcoală secundară să se înfiinţeze câte un
paraclis sau capelă specială, unde preotul profesor de religie să oficieze şi să
pregătească sufleteşte pe elevi. Ar fi un fel de laborator spiritual, care ar
transforma sufleteşte elevii, precum profesorul de fizică şi chimie îmbogăţeşte
cunoştiinţele elevilor făcând experienţe şi transformând elementele naturii spre
a fi mai târziu aplicate vieţii materiale şi folosite de ea. Aci spovedania cu
primirea Sf. Împărtăşiri atât a elevilor cât şi a profesorilor cu lămurirea
adevărurilor profunde care stau la temelia acestor taine ar fi de natură să
îndrepte şi să renască naturile slabe.
7. O problemă foarte importantă este rolul familiei în educaţia tineretului
îndeosebi a mamei. În această privinţă Biserica îşi propune să se adreseze
familiilor şi să le atragă atenţia asupra îndatoririlor, pe care le are familia în
creşterea copiilor şi mai ales mama, care în toată lumea trebue să fie cel mai
bun educator.
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În deosebi fetele trebue să fie crescute spre o viaţa familiară model, ca să
poată deveni bune educatoare ale copiilor, şi deci elemente de consolidare a
familiei. Prea multe studiază, ca să aibă cariere independente, ceea ce le abate
de la grijile lor fireşti pentru creşterea tineretului.
8. Cea mai mare primejdie, care s-a dovedit cu evidenţă în vremea din
urmă şi care a avut o influenţă covârşitoare în crima celor trei elevi de liceu,
este cinematograful. Această admirabilă achiziţie a civilizaţiei moderne, care
poate aduce evidente foloase omenirei, s-a deturnat în timpul din urmă, luând un
drum primejdios şi devenind o cauză dintre cele mai hotărâtoare pentru
stricarea moravurilor. De aceea cenzurarea filmelor cu mai multă stricteţe şi
plecând de la motivul împrejurărilor de azi, este absolut necesară.
Este în această privinţă necesar ca şi un reprezentant al Bisericii, să facă
parte din comisia cenzurei, fiindcă în multe filme apar elemente, asupra cărora
numai un preot are competinţa a se pronunţa. Uneori chiar filme în aparenţă cu
subiect religios, ascund momente de neînguduit.
Cinematografele trebuesc etatizate sau comunalizate. Numai aşa vor fi de
folos educativ.
9. În orice caz – şi chiar cu filme cenzurate – copii trebue opriţi de a
frequenta cinematograful. Ei trebue să meargă numai în grup conduşi de
profesori sau pedagogi şi numai la filme în legătură cu cunoştiinţele lor şcolare
cari exemplifică aceste cunoştinţe.
Chiar filmele bune fac pe copii să înţeleagă prea curând desvoltarea vieţii
sociale, ceea ce le măreşte curiozitatea exagerând-o. Încetul cu încetul ei pierd
virtutea răbdării şi numai studiază atent obiectele şcolare şi nu se mai pregătesc
temeinic pentru o anumită carieră. Cunoştiinţele premature îi ispitesc mereu să
iasă din casă şi să se avânte în lume.
10. Trebue să se stabilească un consens între autoritatea de Stat şi ziare,
spre a nu se mai face atâtea reclame vedetelor şi stelelor de cinematograf ca şi
tuturor artiştilor de cinema, întrucât acest lucru este dezastruos pentru
imaginaţia copiilor. Se poate într-o anumită măsură împiedica cititul cărţilor
imorale, dar cititul ziarelor nu se poate împiedeca. Astfel pe calea reclamelor
din ziare, răul stăvilit într-o parte reapare în altă parte. Nici sporturile exagerate
cu boxeuri nu trebuesc atât de mult trâmbiţate prin ziare făcând din ele ca nişte
ocupaţiuni celebre şi vrednice de practicat. Ele duc la glorificarea forţelor brute,
sau dreptul pumnului.
11. Împotriva scrierilor pornografice, imorale, trebue dusă o luptă fără
rezervă, trebue o cruciadă şi un control care să se exercite permanent.
De aceea e necesar, ca după cum pentru înlăturarea răufăcătorilor şi mai
ales a pungaşilor de buzunare poliţia face razii pentru a-i descoperi, culege şi
tria, tot aşa trebue procedat şi cu scrierile netrebnice, care trebuesc descoperite
şi înlăturate fără nici o rezervă din toate librăriile şi din toate chioşcurile de
ziare.
Editorii trebuiesc de asemenea avizaţi şi sancţionaţi.
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12. În altă ordine de idei, o problemă care trebue rezolvată definitiv şi cât
mai curând este problema repausului duminecal şi oprirea oricăror întruniri şi
conferinţe în timpul serviciului divin. Legile trebuesc aplicate cu stricteţe.
Administraţia să proceadă strict.
Trebue negreşit să ajungem la ceea ce există în Anglia, unde în unile
sărbători mari – Paşti şi Crăciun – nici trenurile nu umblă iar Dumineca oraşele
sunt pustii din cauza încetării complecte a oricărei activităţi.
Nu trebue să pierdem din vedere că repausul duminecal este o nevoie de
ordin social dintre cele mai de seamă. Nu numai că repară forţele pierdute, dar
disciplinează sufletul şi-1 sustrage mecanizării.
13. O chestiune foarte importantă pentru educaţia nu numai a tineretului,
ci peste tot pentru educaţia cetăţenească şi pentru însăşi pacea noastră socială
este chestiunea amestecului factorilor educativi, preoţi, învăţători şi profesori în
frământările luptelor politice, în care se pune multă patimă abătându-i de la
rostul lor educativ.
Peste toate luptele sociale, politice şi parlamentare trebuesc domolite,
introducându-se o destindere mai amicală între partide, căci vecinicile învinuiri
reciproce de incorectitudini, furturi şi jafuri în averea publică de cele mai
multe ori exagerate au înrâurire educativă rea asupra cetăţenilor şi tineretului,
îndemnându-i să râvnească toţi numai după bani şi îmbogăţire.
Şcoala însă suferă enorm de mult din cauza luptelor politice de partid,
infiltrate în corpul didactic.
Se impune deci o schimbare. Preotul şi învăţătorul, trebue să rămână
elemente de împăciuire socială, de ordine şi de echilibru între elementele
luptătoare.
Iar pentru respectarea intereselor lor profesionale în corporaţiile ţării se
pot afla modalităţi libere de frământări păgubitoare pentru misiunea lor.
14. Între probleme pe care Biserica însăşi şi le pune este cea cu privire la
pregătirea clerului ei. Avem în general un cler bun, cu studii academice
superioare şi superiori ei inşişi din punct de vedere teologic. Ni se pare însă că,
această pregătire suferă din punctul de vedere al culturii generale, ceea ce îl
face să nu îndrăznească a influenţa această cultură şi a-i impregna un spirit
religios. Se impune din acest punct de vedere o mai intensă activitate pentru
perfecţionarea preoţilor şi adequarea lor marilor probleme sociale, care frământă
lumea.
15. În general literatura are mare influenţă asupra educaţiei cetăţeneşti.
Această literatură, la noi s-a abătut prea mult de la ceia ce au fost scriitorii noştri
clasici. Trebue să se revie şi să nu se piardă nici o clipă din vedere scopul
educativ pe care literatura îl are pentru popor şi pentru societate în genere.
16. Un fenomen nou şi care trebue bine studiat este organizaţia
tineretului în societăţi cu caracter creştin. În timpul din urmă se observă un
curent care mână parcă inconştient ca un instict de conservare spre Biserică pe
acest tineret neformat încă dar pe care Biserica îl poate îndruma pe căile cele
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bune. Cu acest tineret credem că trebue să ne punem în legătură spre a-1
îndruma pe căi sănătoase şi eventual a lupta pentru a scoate din circulaţie
scrierile netrebnice. Pentru educarea acestui tineret Biserica întâmpină mari
greutăţi de personal, întrucât la centrul eparhiilor nu mai există preoţi
disponibili pentru asemenea misiuni.
17. O măsură necesară şi care ar preface epocal spiritele, este înfiinţarea
unei mari biblioteci pentru tineret, intitulată: „Biblioteca Tineretului”. Ea ar
cuprinde cărţi bune şi eftine, pe care tinerimea să şi le poată procura şi atât de
multe încât, cartea cea mai bună să inunde zilnic vitrinile librăriilor.
Acest lucru nu-l poate realiza decât Ministerul Instrucţiuni Publice în
colaborare cu unele instituţiuni de editură şi la început cu sume puse la
dispoziţie de stat.
Afacerea de altfel n-ar fi deloc păgubitoare pentru stat deoarece astfel de
cărţi s-ar desface uşor. Părinţii, profesorii trebue să exercite apoi un control
strict asupra tinerilor, ca să nu citească decât lucruri bune.
În legătură cu această problemă Ministerul Cultelor trebue să ajute,
subvenţionând revistele de educaţie a tineretului, cum sunt cele editate la
Arhiepiscopia Bucureşti „Dumineca copiilor” şi „Tinerimea creştină”, ambele
ilustrate în culori.
18. Trebue apoi să se trieze cu stricteţe bursele acordate de Statul Român
studenţilor români, cari studiază în străinătate şi cari azi în cea mai mare parte
sunt străini sau cu sufletul infectat de comunism, ateism, etc.
Se impune să se aleagă pentru aceste burse numai elemente sănătoase şi
cu un viguros suflet românesc, cari să studieze în străinătate tot ce se face acolo
pentru progresul social şi reîntorşi acasă să ştie a lucra pentru a imita şi noi ce e
bun şi educativ. Altcum nu avem nici un folos de el.
19. Dar – ceea ce cu toţii am combinat în timpul din urmă pentru o mai
bună educaţie a tineretului – desigur e incomplect. De aceia credem, că – în
vederea unei singure promovări a spiritului creştin în tineret – este absolut
necesar trimiterea în Anglia a unui bărbat român expert şi cu un puternic spirit
de observare, care să studieze temeinic instituţiunile Angliei pentru educarea
tineretului, de jos şi până sus, şi tot ce ar afla de folos în această privinţă.
Aceasta pentru a se putea păşi odată pentru totdeauna la o organizare temeinică,
viabilă, a tuturor măsurilor ducătoare la scop pentru educaţia cetăţenească a
tinerilor generaţii, spre a se preface succesiv întreaga mentalitate a publicului,
făcându-l mai modest, mai puţin luxos, mai râvnitor de bunuri spirituale, decât a
celor materiale cari duc omenirea spre abiz, iar nu spre înălţimea idealurilor.
20. Desigur evenimentele de după război, – cu atâtea tendinţi de grabnică
îmbogăţire fără a alege mijloacele – de altă parte egoismul individual prea puţin
sensibil faţă de nevoile patriotice de a se considera părticelele vii ale unui
organism social şi naţional au stârnit multă îngrijorare în sufletele bunilor
români, care au trăit zile de strălucită pildă, pline de altruism şi de sacrificiu
pentru binele comun.
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Toate aceste nu trebue a ne descuraja.
Totdeauna – după războaie mari – a urmat o epocă de perturbaţiuni
sociale, şi să nu uităm că ultimul război a fost cel mai grozav din câte a
cunoscut istoria omenirii. Zeci de milioane cuprinzând tot ceea ce neamurile
aveau mai bun şi mai în vigoare – floarea acestor neamuri – au stat de la 19141919 pe fronturile de luptă, în faţa celor mai ucigătoare arme. Milioane din ei au
căzut victime nevinovate. Patrimonii de mare valoare ale unei civilizaţii de
veacuri s-au prăbuşit. Sate, palate, oraşe, muzee au dispărut. Într-o asemenea
atmosferă sufletul multor oameni s-a însălbătăcit. Luptătorii – stând zilnic în
faţa morţii – nu şi-au mai putut păstra tăria nervilor până la sfârşit şi chiar cei
ramaşi acasă au suferit grave zguduiri sufleteşti. Fii, părinţi, rude, prieteni i-au
pierdut fără urmă. Averile lor agonisite cu muncă îndelungată s-au nimicit. Aşa
fiind puţini au supravieţuit crâncenului război cu nervii teferi şi nealteraţi.
Acest desechilibru individual s-a resimţit puternic şi în organismul social,
producând pretutindenea stări şi porniri anormale.
Dar această epocă – fiind urmarea războiului – este trecătoare. Oamenii
se vor reface din sguduirile trecutului. Organismul lor se va însănătoşi şi
fortifica, iar fiinţele refăcute în muncă paşnică vor înrâuri în bine sufletele
enervate şi desechilibrate din trecut. Bunul instinct al poporului se va ridica
iarăşi în relief şi lumea va deveni din nou liniştită, calmă, cinstită într-un cuvânt
mai bună şi mai înclinată spre o viaţă spirituală superioară.
Trebue numai ca factorii conducători ai neamului să fixeze tineretului –
în locul idealului unităţii naţionale, acum împlinită – un nou ideal, cum ar fi de
pildă cel al ridicării neamului în toate privinţele în fruntea popoarelor ce-1
înconjoară, urmând apoi ca toate instituţiunile ţării să stărue mereu şi cu toată
răbdarea pentru îndrumarea continuă a nouilor generaţii spre ţinta acestui ideal,
oferindu-i şi mijloacele de a se apropia mereu de ea.
Toate aceste deziderate au fost trimise domnului Ministru al Instrucţiunii
Publice şi al Cultelor ca cerinţi din partea Bisericii cu rugămintea de a stărui
pentru aplicarea lor, mai ales că în unile privinţi acel onorat Minister a dispus
deja măsuri de îndreptare întru cât priveau resortul său.
De asemenea s-au luat măsuri pentru Consiliul Central Bisericesc ca să se
înainteze câte un exemplar din acest memoriu d-lui Prim Ministru, d-lui
Ministru de Interne precum şi la toţi şefii partidelor politice.
Primiţi etc.
Preşedinte,
ss. MIRON Patriarh
Referent ss. Pr. C. Dron
• Mitropolia Moldovei, anul XI, nr. 3, martie 1935, pp. 64-71.
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Anexa nr. 2
Învăţământul religios în liceu
de Preot N.[eculai] Hodoroabă
Este lucru cert că de câtăva vreme învăţământul religios din scoli –
exceptând şcolile bisericeşti – i se arată de sus o atitudine cam ostilă, ca să nu
zicem vădit duşmănoasă. În Legea învăţământului din 1928, cu mari greutăţi sau obţinut pentru toate şapte clasele câte 2 ore de religie săptămânal. În noua
Programă însă, din 1934, a liceului cu opt clase, s-au pus în clasa a VII-a şi a
VIII-a numai câte 1 oră de religie, iar în celelalte, clasele I-VI s-au menţinut
câte 2 ore. Deci mai puţine ore de Religie decât la Educaţia fizică. Căci, doar
trăim în vremea sporturilor!1
Dar nu numai atât. Însăşi Programa a fost mult redusă şi simplificată.
Astfel, în clasa a III-a cele 39 de lecţiuni au fost împuţinate. Au rămas numai
27. La clasa a IV-a din 39 lecţiuni au mai rămas 30. La clasa a V-a din 37
lecţiuni au mai rămas 30. La clasa a VI-a din 40 au rămas 37. Simţitor de tot s-a
simplificat programa la clasa a VII-a. Aşa, din 24 lecţiuni au rămas numai 14!
Iar la a VIII-a s-au pus numai 12 lecţiuni!
Din această arătare lesne se poate constata că învăţământul religios în
liceele noastre i se poartă sistematic sâmbetele. Căci dacă s-a ajuns ca să se
pună la clasa a VIII-a numai 12 lecţiuni, apoi, la o nouă reformă, aceste lecţiuni
vor fi suftate cu abilitate şi cu lux de argumente de către „prietenii” Bisericii.
Aceştia vor zice: „Hai să le scoatem, căci cu 12 lecţiuni sau fără ele tot acolo
ajungem! Să le dăm mai bine altor materii din secţia literară sau ştiinţifică, căci
acolo elevii vor avea mai mult de câştigat!”
Nu-i departe ca să ne spună aceşti domni – şi atâţia alţii, cu chemare sau
fără – că nu mai este nevoie în licee de profesori de religie pentru predarea
învăţământului religios, că şi cu acest obiect de studiu copiii nu devin mai buni:
tot fură, tot înşală, tot comit unii dintre ei crime. Că, chestiunea religioasă –
întrucât e vorba de credinţă – fiind o chestiune particulară (subl. N. H.), să se
înveţe în familie şi nu în şcoală.
Dar, dacă e vorba ca să venim cu astfel de argumente, deşi abile, dar
deplasate şi nelogice, atunci, prin analogie, s-ar putea strânge cu uşa şi alte
obiecte din învăţământ. Şi, cum e firesc, prin eliminare, uşor se ajunge la
simplificare. Dar dacă tineretul şcolar de azi e aşa cum îl cunoaştem, apoi să nu
se arunce cu răutate vina numai asupra noastră. Ce sunt de vină profesorii de
religie, de exemplu, dacă ceea ce zidesc ei în sufletele şcolarilor, năruiesc alţii
cu insinuări, deghizat, cu sistemă? Familia şi mediul să nu aibă oare nici un fel
de vină?!
Dar pe lângă această simplificare a Programei la obiectul Religiei şi
împuţinarea de ore, mai aflăm în timpul din urmă că Ministerul Instrucţiunii – în
urma avizului unei comisiuni – ar fi hotărât să se mai reducă încă materia la
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unele clase, ca de exemplu la clasele a IV-a şi a V-a şi să se suprime 1 oră [de
Religie] de la clasa a VI-a. Deci: o reducere după altă reducere. O lovitură după
altă lovitură!
E dureroasă constatarea ce o facem şi deaceea ea trebuie chiar mai mult
evidenţiată. În cumplita criză morală în care ne zbatem se procedează sistematic
la pângărirea familiei şi societăţii, urmărindu-se cu diabolică persistenţă
mazilirea învăţământului religios din liceu. Asociaţia profesorilor de religie
trebuie să-şi intensifice activitatea, iar Sf. Sinod să-şi pună cu dârzenie cuvântul
autoritar: „Destul, domnilor! Ajunge!” Pe adevăraţii iubitori de Biserică şi de
Neam, tragedia învăţământului nostru religios din licee n-ar trebui să-i lase
indiferenţi2.
• „Universul, anul 52, nr. 61, duminică, 3 martie 1935, p. 6 („Pagina Bisericii”).
Note:
1. Înţelegem pe deplin indignarea şi judecăţile de valoare ale Părintelui Neculai
Hodoroabă pe această temă. Nici pentru trecut, nici pentru astăzi, nu putem
accepta exagerările, ca aceasta sau altele de pe cuprinsul acestui articol. Ce să
mai zicem, astăzi, despre soarta disciplinei Istoria Românilor din programele
şcolare, la toate nivelele!
2. Hodoroabă Neculai (1888-1941), preot, profesor, autor de manuale de
Religie, misionar, literat. Vezi fişa sa bio-bibliografică în Mircea Păcurariu,
Dicţionarul teologilor români, ed. a doua, Editura Enciclopedică, Bucureşti,
2002, p. 213.
*
*
*
The authors bring to the light, for the public, a Memorandum of
Patriarch Miron Cristea of 1935 concerning the education of youth, addressed
to the public authorities: Minister of Public Education and Religious Affairs,
Prime Minister of the Government, Minister of Interior, heads of political
parties, etc.. The ideas and the measures contained in this Memorandum make
it actual even today (as historical document), designed to draw attention to the
forms and methods of educating the youth in the Christian and national spirit in
relation to the challenges of the contemporary world.
This memorandum is attached in Annex, as well as the additional documents.
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MITROPOLITUL NICOLAE COLAN ŞI MOLDOVA
Dr. Ioan LĂCĂTUŞU
Izbucnirea primului război mondial şi proclamarea neutralităţii
României a însemnat pentru românii ardeleni înăsprirea situaţiei lor de cetăţeni
„toleraţi” pe pământul strămoşesc. Una dintre manifestările concrete ale
degradării statutului lor a fost mobilizarea tinerilor în armata austro-ungară şi
trimiterea pe front, în majoritatea cazurilor, în linia întâi, pentru interese total
diferite de idealurile românilor ardeleni. La izbucnirea războiului peste
100.000 de români se aflau în armată, iar pe parcursul celor mai bine de 4 ani,
au mai fost chemaţi sub arme, „alţi 551.000 de români ardeleni”.1 Lipsa
braţelor de muncă, rechiziţiile de cai, atelaje, hamuri, vehicule, cereale, furaje,
păsări, piei, carne, făină, metale – chiar şi clopotele de la biserici şi cazanele
de ţuică –, „donaţiile”, sub presiunea demonstrării loialităţii faţă de patria
maghiară, recrutarea învăţătorilor şi preoţilor pe front, pierderile umane pe
teatrele de operaţiuni militare, au fost alte cauze care au amplificat, în mod
treptat, nemulţumirea românilor ardeleni. Cea mai elocventă dovadă a acestor
nemulţumiri o reprezintă numărul mare de bărbaţi, mai cu seamă tineri, care
prin „vama cucului” au trecut Munţii, pentru a scăpa de mobilizare. în unele
cazuri plecau în grup, ca acela al absolvenţilor din promoţia 1915, a Scolii
Normale din Sibiu. „La începutul anului 1915 se estima ca numărul acestora se
ridica la 20.000”.2 În primăvara anului 1918 numărul acestora era estimat de
mitropolitul Ardealului, Vasile Mangra la 70-80 mii.3 Putem afirma, cu toată
convingerea, bazat pe studiul documentelor,4 că o schimbare radicală s-a
petrecut în starea de spirit a românilor ardeleni în august 1916, când România
intră în marele război de întregire naţională prin trecerea Carpaţilor de armata
română. în aceste împrejurări, studentul anului trei al Seminarului pedagogicteologic „Andreian” din Sibiu, „tânărul Nicolae Colan, împreună cu alţi
intelectuali români din Transilvania – Andrei Oţetea şi Stroia Dumitru – foşti
colegi la Sibiu, au trecut Carpaţii, în septembrie 1916”.4 După evacuarea
Bucureştiului, la sfârşitul lunii noiembrie, cei trei se vor retrage în Moldova, la
Roman, unde vor rămâne „iarna grea” a anului 1916-1917, după cum spunea
colegul său Dumitru Stroia, până ia evacuarea populaţiei civile din „triunghiul
morţii”, în Ucraina. La Roman, in afara meditaţiilor pe care le dădea unor
elevi de liceu, pentru a-şi câştiga „pâinea cea de toate zilele”, tânărul teolog
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Nicolae Colan „a desfăşurat o frumoasă activitate românească şi creştinească
ortodoxă, organizând şi dirijând mici coruri, care au interpretat melodii
religioase sau laice... prin ele unind şi mai mult simţămintele patriotice ale
românilor moldoveni cu cele ale fraţilor lor din Transilvania”.6 Mai târziu,
având talent muzical, vocal şi dirijoral, a alcătuit din rândul studenţilor săi şi a
altor cântăreţi din Sibiu, ansambluri corale cu care a reveni pe meleagurile
moldovene, probabil şi-n amintirea clipelor plăcute cu învăţăcei săi din
perioada refugiului la Roman.7 Tot la Roman, tinerii teologi vor lega o trainică
prietenie cu părintele Agârbiceanu, din Orlatui Sibiului unde îşi avea parohia,
refugiat cu întreaga familie peste Carpaţi. Acesta era cunoscut în Ardeal ca
lider al Partidului Naţional Român, ziarist şi romancier. După refugiul la
Roman, în următorii ani, 1917-1918, părintele Agârbicianu, se va încadra în
armată ca preot miitar al detaşamentului voluntarilor ardeleni, va fi
parlamentar în forul legislativ al României Mari şi membru activ al Academiei
Române. Studentul de atunci Dumitru Stroia evocă, prin anul 1980, unul dintre
momentele petrecute la Roman astfel: „Cu ocazia Sărbătorilor Crăciunului din
acel an (1916), am luat masa – improvizată –, în comun, prilej cu care, ne-am
exprimat cu toţii dorinţa, ca în anul următor să ne revedem fiecare în sânul
familiilor noastre – în Ardeal – „care să devină românesc”. Văd şi acum cum îi
curgeau lacrimile Păr. Agârbiceanu... Am cântat şi „depănat” colindele noastre
din Ardeal, în acele condiţii. Noi (cei trei) – ÎPSM. Nicolae Colan, Prof. Andrei
Oţetea şi eu – ,însoţiţi de alţi câtva prieteni ardeleni, am plecat cu colindul pe la
casele câtorva localnici, între care şi la P.S.S. Episcopul Romanului, de atunci,
căruia i-am solicitat primirea colindătorilor. Am rămas cu impresia că cei din
Moldova acelor timpuri, nu erau familiarizaţi cu obiceiurile acestea, ceea ce
deduc şi din faptul că P.S.S. a acceptat „audienţa” noastră, primindu-ne într-un
cadru – prea festiv – îmbrăcând-se în odăjdii arhiereşti şi aşa a ascultat şezând
intr-un scaun, colindele noastre, dirijate de studentul refugiat Nicolae Colan”.8
Alte amintiri din pribegia la Roman sunt evocate de nepotul său, Ion
Colan, profesor de limba română în Braşovul rămas la patria mamă, cu
„gândurile unor denii din anii pătimirilor noastre. Căci denie însemnează
priveghere”. Şi aceasta, într-o perioadă la fel de grea pentru România,
respectiv anul 1944. „Era, nene Culiţă, prin 1916-1917, un refugiat prin
Romanul Moldovei,o fărâmă de copil zăpăcit de foame, speriat de întâmplări.
Ţi-l mai aduci aminte? Într-o vreme, Prâslea vindea ziare, ţipând cât îl lăsa
puţinătatea glasului lui, în tot lungul străzii Dragoş Vodă, numărul ziarului
proaspăt ieşit din teascuri.
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A apărut „România Mare”... a apărut „România Mare”, în timp ce companiile refacerii, cu mirosul de acetonă lăsat în urma coloanei ce mărşăluia spre
front, cântau, în cadenţă războinică, marşul pe care nu l-am uitat nici astăzi:
Ardealul, Ardealul, Ardealul ne chiamă...Nu e vina mea dacă ziarul s-a numit
„România Mare”, strada Dragoş Vodă, iar cântecul aşa cum l-am cântat din toată inima. Vorbim doară despre un colţişor de ţară cât un „cap de pod” suficient
pentru a schimba titlul optativ al unui ziar în straşnică realitate. Nu ştiu sigur,
dar mi se pare că la gazeta „România Mare” scria şi Nenea Culiţă de la Cluj.
Acuma, aducâdu-i aminte despre trecutele întâmplări, n-am făcut-o de
dragul literaturii, ci ca să ştie că sunt cântece care şi azi se cântă. Şi mai voiam
să-i spun ceva, creştineşte, aşa cum se cuvine de sărbători mari ca aceasta.
Hristos a înviat! nene Culiţă. Răspunsul să mi-l dea când se va împlini ziua a
treia, aşa cum scrie în scripturi. Cine ţi-a măsurat aşteptarea, măi ardelene, până
ce vremea vreri tale a fost împlinită ? Noi ziua a treia o aşteptăm, iar fariseii se
tem de ea. Şi nu-i chiar tot una !” 9 La 11 noiembrie 1944, „Nenea Culiţă” îi
răspundea mesajului plin de speranţă şi bărbătească încurajare, scris de nepot,
fericit de eliberarea sfatului pământ al „Ardealului de Sus”. „Ionele dragă, Acum
toate s-au umplut de lumină. Aşa cântă obştia dreptcredincioasă în marea zi de
praznic a învierii Domnului. Aşa-mi cântă şi inima mea îmbucurată astăzi, în
ziua în care Clujul muceniciei şi mândriei noastre naţionale a fost din nou
desrobit de ostile noastre viteze şi de nebiruitele oşti ale Rusiei aliate. În
<<Vinerea Patimilor>> noastre mi-ai fost scris o epistolă din cale afară de
frumoasă, fiindcă era din cale afară de creştinească. Şi m-ai rugat să nu-ţi
răspund la ea decât <<a treia zi>> – adică la înviere. E <<a treia zi>>. Ionele
dragă. Bucură-te şi dă slavă Celui ce ne-a ajutat să călcăm cu moartea pre
moarte şi din mormânt să ne sculăm la nouă viaţă. Bucură-te. Ai tot dreptul să te
bucuri, ca unul care în leatul Domnului 1917 vindeai gazete pe stăzile
Romanului din slăvită noastră Moldovă, cu credinţa în izbânda dreptăţii
neamului nostru, pentru ca mai târziu... în cei patru ani ai pătimirii Ardealului
de Sus, să faci din <<Gazeta>> Mureşenilor răsunătoarea tribună a sfintelor
noastre nădejdi. Este <<a treia zi>>, Ionele. Bucură-te, fiindcă iată <<acum
toate s-au umplut de lumină !>> Nen’to Culiţă.” 10
O altă pagină a legăturilor marelui ierarh ardelean cu „slăvită noastră
Moldova” o constituie acţiunile întreprinse, de episcopul Clujului, pentru
ajutorarea celor afectaţi de cumplita secetă a anilor 1946-1947, care a pârjolit,
în mod deosebit sudul şi estul ţării. Iată ce apel frăţesc făcea în Pastorala de
Crăciun a anului 1946: „Sunt atâţia fraţi care aşteaptă ajutorul nostru. Cei mai
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mulţi sunt din Moldova tuturor suferinţelor şi jertfelor aduse pentru neam. în
războiul celălalt atâţia dintre noi am găsit un adăpost şi-o găzduire de frate în
Ţara lui Ştefan cel Mare. Acum e rândul nostru să ne deschidem inimile pentru
necazurile mari ale fraţilor moldoveni rămaşi acasă fără pâinea cea de toate
zilele, sau pentru dragii lor copilaşi, care au venit la noi, ca să scape din ghiarele
foametei care-i păştea lângă părinţii lor. Ajutându-i să treacă peste greul acestei
ierni, ne împlinim o creştinească datorie şi cea dintâi poruncă ce se-ndreaptă
către noi din leagănul dumnezeiescului Prunc..” 11 În acest sens, Nicolae Colan,
sprijinit de Consiliul Eparhial, încă de la 27 noiembrie 1946, dispunea
„Cucernicei preoţimi ca fiecare să contribuie la ajutorarea înfometaţilor din
Moldova, lunar cu salariul ce i se cuvine pe una zi în curs de 8 luni de zile,
adecă până la 1 August 1947. Sumele se vor centraliza la centrele protopopeşti,
iar acestea le vor vărsa la centrele judeţene ale ajutorării înfometaţilor din
Moldova şi ne vor aviza şi pe noi despre sumele încasate şi vărsate”.12
Foarte bune, aşa cum rezultă din numeroase documente, au fost relaţiile
episcopului şi apoi mitropolitului Nicolae Colan cu episcopii de Roman. Edificatoare este, în acest sens, scrisoarea adresată, în 28 august 1949, la instalarea
în scaunul vlădicesc a episcopului Teofil Herineanu (1949-1957). „ Frate către
frate, Noului Episcop al Romanului, Prea Sfinţite, Întru Hristos Iubite Frate,
După ce ca fiu de ţăran Ţi-ai dovedit cu nu puţină osteneală şi trudă, pregătirea
cărturărească şi după ce ca preot, ai păstorit cu vrednicie o seamă de ani poporul
credincios din trei sate, bunul Dumnezeu Ţi-a ajutat să treci cu bine legiuitele
vămi duhovniceşti ale ierarhiei şi să te ajeui în slăvitul scaun de episcop al
Romanului şi Huşilor. Duci la Roman smerenia creştinească şi hărnicia tăcută a
satului ardelenesc în care Te-ai născut, ai crescut şi Ţi-ai risipit, prin vestirea
Evangheliei lui Hristos, cei mai entuziaşti ani ai tinereţii. Asta-i o comoară de
mare preţ. Ci, aşezându-te în fruntea de Dumnezeu păzitei Eparhii a Romanului,
găseşti şi aici o comoară duhovnicească tot atât de preţioasă: evlavia, blândeţea
şi statornicia în bunele predanii ortodoxe,ale poporului moldovenesc. Ea îţi va
îndulci viaţa cu multe mângâieri, uşurându-ţi sarcinile arhipăstoreşti. Sunt încredinţat că vei chivernisi aceste comori astfel, încât după cuvântul Sfântului Apostol Pavel – celui ce are să nu-i prisosească, iar celui ce n-are să nu-i lipsească –
Noi cei din Eparhia Vadului, Feleacului şi Clujului pe care o părăseşti, Ţi-om
urmări cu frăţească dragoste toate ostenelele ce le vei cheltui în slujba Domnului şi a poporului dreptcredincios, bucurându-ne de izbânzile cu care îţi cei
încununa strădaniile. Ajute-ţi Domnul puterilor, ca să-ţi poţi face slujba deplin,
spre slava sfintei nostre Biserici şi spre înălţarea Patriei nostre iubite.” 13
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Un alt document care reprezintă o dovadă a bunelor relaţii care s-au stabilit între eparhia Clujului, condusă de episcopul Nicolae şi cea a Romanului,
condusă de episcopul Teofil, datează din 16 iulie 1956: „Prea Sfinţite, întru
Hristos Iubite Frate, Aţi avut bunăvoinţa să ne trimiteţi câţiva preoţi care, în
timpul verii, să vestească Evanghelia Domnului în mijlocul poporului credincios
din Eparhia Clujului. Noi Vă mulţumim frăţeşte pentru frăţescul ajutor ce ni-l
daţi. Bucuria ne-ar fi şi mai mare, dacă Prea Sfinţia Voastră încă şi-ar rupe un
răgaz măcar de câteva zile pentru a ne cerceta la Cluj – în numele Domnului şi
al frăţeştii împreunări. Cu dragostea cea de totdeauna, N.[ICOLAE]. 14
O trainică şi rodnică legătură, pe plan cărturăresc, s-a statornicit de-a
lungul anilor între episcopul Nicolae Colan şi patriarhul Nicodim Munteanu.
Astfel, în Cuvântul de lămurire al ediţiei I a Noului Testament, apărută la Cluj.
În anul 1942, Episcopul Colan ţină să precizeze: „…Folositoare ne-a fost
luminoasa tălmăcire a Prea Fericitului Părintelui nostru Patriarh Nicodim,
precum şi a învăţatului părinte Grigore (Gala Galaction)”. 15. În iunie 1940,
Patriarhul Nicodim transmite episcopului Colan următoarea scrisoare: „ Prea
Sfinţite, Cu multă bucurie sufletească am primit lucrarea Prea Sfinţiei Voastre
intitulată: „Medalioane”. Vă mulţumim călduros şi Vă felicităm pentru
preocupările atât de alese şi realizările atât de frumoase cu care îmbogăţiţi
câmpul literaturii noastre religioase.” 16 În aprilie 1943, episcopul Nicolae
Colan cere binecuvântarea patriarhului Nicodim pentru tipărirea Psaltirii: „Înalt
Prea Sfinţite, Vestea despre hotărârea Sfântului Sinod de a pune la cale
retipărirea Sfintei Scripturi mi-a umplut sufletul de bucurie, fiindcă Biblia e
căutată cu sete şi de obştea credincioşilor noştri din Ardealul de sus. Îmi dau
seama că tipărirea întregii Biblii este o lucrarea care va cere vreme îndelungată.
De aceea am hotărât să tipăresc aici la Cluj măcar Psaltirea, ca să o pot pune la
îndemâna credincioşilor, spre mângâierea şi întărirea lor sufletească. Drept
aceea Vă rog respectuos, Înalt Prea Sfinţite, să binevoiţi a-mi încuviinţa
tipărirea Psaltirii în atât de frumoasa tălmăcire a Înalt Prea Sfinţiei Voastre.
Primiţi, Vă rog, Înalt Prea Sfinţite, încredinţarea înaltei mele cinstiri”.17 În
martie 1946, patriarhul Nicodim, expediază la Cluj scrisoarea: „ Prea Sfinţite,
Cu aleasă bucurie am primit cartea „În legături”, rod preţios al râvnei şi
stăruinţelor Prea Sfinţiei Voastre, pentru care Vă rog să primiţi mulţămirile
noastre. Primiţi, Vă rugăm, Preasfinţite ale Noastre întru Hristos îmbrăţişări”.18
Iubind Moldova şi pe moldoveni, ierarhul-cărturar, Nicolae Colan, avea
un respect deosebit faţă de istoria şi personalităţile sale, la loc de cinste aflânduse domnitorul Ştefan cel Mare şi Sfânt, neuitând să amintească faptul că eparhia
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încredinţată spre păstorire era „ctitorită odinioară de generozitatea domnească a
lui Ştefan cel Mare”. Astfel, în cuvântul rostit la instalarea sa în scaunul
Eparhiei Vadului, Feleacului şi Clujului,în ziua de 29 iunie 1936, Vlădica
Nicolae, a spus: „Mulţumesc Prea Sfinţitului meu frate întru Hristos Nicolae
Popovici, episcopul Orăzii pentru bucuria ce mi-a făcut-o participând la actul
solemn al instalării mele şi aceleaşi calde mulţumiri le adresez tuturor fraţilor
întru preoţie şi celor întru credinţă, care prin prezenţa lor la aşezarea mea în
scaunul vlădicesc al Clujului, au sporit strălucirea praznicului istoricei eparhii
a lui Ştefan cel mare şi Sfânt”.19 În discursul de recepţie, susţinut în şedinţa
publică solemnă a Academiei Române, din 28 mai 1945, referindu-se la rolul
marilor domnitori români pentru „rămânerea noastră în ortodoxie,
academicianul Nicolae Colan, menţiona contribuţiile de excepţie a lui „Basarab
Voievod, învingătorul de la Posada, împotriva lui Carol Robert, ca şi a lui
Ştefan cel mare împotriva regelui Mateiaş Corvinul, la Baia”.20
În acelaşi cadru, episcopul Nicolae Colan, a reliefat importanţa
covârşitoare a domnitorilor şi ierarhilor moldoveni şi a cărţilor tipărite de ei în
Moldova, la formarea limbii româneşti unitare: „Astfel, cetatea de scaun a
Moldovei, cinstită în 1642 de soborul ierarhilor cari au încuviinţat cunoscuta
mărturisire ortodoxă a învăţatului mitropolit Petru Movilă al Chievului, a scos
la lumină, în 1643, Cazania lui Varlaam – fără îndoială cea mai însemnată
carte din câte s-au tipărit până la aceea dată pentru luminarea „seminţiei
româneşti” de pretutindeni. Lucrarea marelui ierarh este monumentală nu
numai prin adâncimea gândurilor ce le cuprinde ci şi prin limpezimea,
frumuseţea şi dulceaţa graiului care sunt îmbrăcate aceste gânduri – ne mai
vorbind de podoaba tiparului, care pentru vremea ei încă este fără pereche”.21
Aceste aprecieri capătă consistenţă, dacă ţinem cont de bogata pregătire
filologică a mitropolitului Nicolae Colan , licenţiat al Facultăţii de Filologie din
Bucureşti, cu teza inedită Stilul lui Dimitrie Cantemir în scrierile româneşti. 22
Un loc distinct, în preocupările cărturăreşti ale mitropolitului Nicolae
Colan, îl ocupă şi Basarabia. După popasul de la Roman, din timpul refugiului
din anul 1917, a trecut câteva luni în Ucraina şi apoi, în octombrie 1917,
împreună cu colegii săi de pribegie, s-a stabilit la Chişinău. Aici, profesorul
Onosifor Ghibu defăşura o importantă acţiune culturală românească, editând
ziarul Ardealul în Basarabia, devenit, apoi, România Nouă, publicaţie, la care
tânărul student Nicolae Colan, „s-a pus în slujba Patriei Mame, luptând cu
graiul şi condeiul în vederea unirii Transilvaniei cu România. Către mijlocul
anului 1918, guvernul Basarabiei a început să editeze un „organ” al său, intitulat
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Sfatul Ţării. Redactor al acestui ziar a fost numit studentul Nicolae Colan, unde,
de asemenea a scris preţioase articole cu caracter patriotic. 23
În final, să evidenţiem faptul că, de-a lungul întregii sale activităţi
publicistice, concretizată în câteva mii de articole, problematica contribuţiei
Moldovei, a instituţiilor şi personalităţilor sale, laice şi bisericeşti, la istoria,
cultura şi spiritualitatea românească, precum şi legăturile Moldovei cu
Transilvania şi românii ardeleni, au constituit o preocupare constantă şi dragă
sufletului de mare ierarh ortodox român, a mitropolitului-cărturar Nicolae
Colan, născut în localitatea Araci, judeţul Covasna.24
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PLEDOARIE PENTRU O ESTETICĂ LITURGICĂ
Pr. Ioan Morar (Gherla)
În 1999, la cea de a doua ediţie, prezentam o scurtă comunicare,
surprinzătoare oarecum: Valenţe poetice la Elie Miron Cristea. Ideea pornea de
la faptul că Elie Cristea îl aborda pe geniul poeziei româneşti nu doar într-un
eseu oarecare, ci pur şi simplu într-o amplă lucrare de doctorat susţinută la Universitatea din Budapesta, lucrare tipărită la Tipografia Aurora din Gherla în
1895. Cutezătoare întreprindere, dacă ţinem seama că era una de pionierat în
critica literară eminesciană şi că venea într-o vreme când unii scriau pagini
demolatoare la adresa marelui poet. Escaladând aşadar cosmicele piscuri ale poeziei, autorul dovedea predispoziţie pentru aceasta. Ori, poezia face parte din familia esteticii. De altfel, Miron Cristea va confirma inclinaţia sa spre estetică şi
prin calitatea sa de culegător de folclor sau de autor al unei lucrări din domeniul
artelor vizuale, Imnografia şi întocmirile din internul bisericii răsăritene (Ed.
Arhidiecezană, Sibiu, 1905), precum şi prin cea de orator. Aşadar, pledoaria
noastră îşi găseşte, cred, un cadru adecvat. Cu toate că nu face trimiteri exprese
spre cel ce patronează aceste minunate întruniri ştiinţifice şi de suflet.
Comunicarea noastră este un fragment dintr-o carte monografică dedicată
unei biserici care s-a ridicat în municipiul Gherla în această perioadă
post-revoluţionară şi care ar vrea să sugereze un îndrăzneţ pas între vechi şi nou
în arhitectura bisericească românească. Un pas nu de despărţire, ci de apropiere
a unor elemente experimentate în timp şi revigorate după cerinţe noi. Cartea
poartă titlul Cuibul vulturului ceresc şi apare la Editura Ecclesia.
Intenţia unor dezbateri pe teme de estetică liturgică este ceva mai veche.
Cu ani în urmă propuneam unui coleg să întocmim un fel de ghid care să vină în
sprijinul slujitorilor sfintelor altare pentru a avea un cât mai riguros control
asupra modului de slujire, începând de la ţinuta vestimentară, continuând cu
gestica, armoniile sonore şi până la floricelele oratorice. Socotind că toate
acestea, bine înţelese şi bine folosite pot să asigure succes mesajului evanghelic,
sau, în caz contrar să îngreuieze lucrarea harului asupra credincioşilor. Nu neam găsit timp pentru aceasta şi nici nu cred că ar fi avut şansa publicării un
asemenea ghid. Timpul şi preocupările ne-au mai înstrăinat unul de altul, dar
din parte-mi dorinţa a rămas mereu vie. Aşa că atunci când am avut ocazia am
mai sugerat câte o idee în acest sens. A se vedea unele conferinţe susţinute de-a
lungul anilor, cum ar fi: Puterea cuvântului, Dej, 1974; Frumosul va mântui
lumea, Dej, 1988 şi altele, publicate mai apoi în cartea Misiune şi confesiune,
Editura Ecclesia 2004.
O preocupare mai consistentă şi mai limpede îi acordăm abia acum, când
generaţia noastră, rânduită să-şi desfăşoare misiunea în timpul agresivului regim
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ateu, predă ştafeta unei noi generaţii de slujitori, scutiţi de spaimele şi umilinţele
de odinioară. Şi e bine că s-a scurs acest timp, necesar pentru acumularea unei
cât mai bogate experienţe şi a unui discernământ care poate delimita orgoliile,
ignoranţa, prostia, adeseori ambiţiile care aruncă umbre peste slujirea sacerdotală, împingând-o adeseori spre penibil,de sublima misiune sacerdotală reală.
Prevăd obiecţii destule la o asemenea temă. Aş dori însă să-l asigur pe
cititor de buna intenţie a celor inserate şi că ele nu forţează câtuşi de puţin
personalitatea cuiva. Sunt simple sugestii care pot să fie sau să nu fie însuşite şi
puse în practică. Nu mă sfiesc şi nici nu-mi fac un titlu de glorie mărturisind că
în cele câteva decenii de misiune preoţească eu m-am străduit mereu să-mi
îmbunătăţesc modul de slujire, reuşind uneori să-mi înving unele handicapuri.
Nu spun că am atins desăvârşirea, ar fi prea mult, dar am pretenţia şi
mulţumirea de a fi descoperit drumul înspre ea. Adeseori, oricât am vrea, nu ne
ajută aptitudinile. Buna intenţie însă şi efortul, fac mult. Am fost mereu atent la
recomandările cărţilor de cult, ale ierarhilor în preajma cărora m-am aflat, am
fost atent la colegii împreună slujitori, dar mai ales m-am străduit să pătrund
sensurile elementelor componente actului liturgic. Şi acesta mi se pare a fi
lucrul cel mai important, deoarece inţelegerea sau cunoaşterea în profunzime a
gesturilor, a expresiilor, a intonaţiei, a mişcărilor şi acordarea lor în ansamblul
slujirii creează armonie, iar armonia deschide mesajului evanghelic calea spre
ascultător. O deschide doar şi o netezeşte, dar pentru a-l pune în mişcare şi a-i
asigura ajungerea la destinaţie mai e nevoie de simţire, de participare febrilă şi
sinceră, adică de trăire din partea celui ce dirijează acţiunea. Şi de aici lucrurile
încep să se complice puţin, pentru că toate acestea pretind studiu, iar studierea
vehiculării unor mesaje este complexă. Cu atât mai mult cu cât mesajul pe care-l
avem în vedere vine de la Dumnezeu, trece prin filtrul sufletului omenesc şi se
întoarce la Dumnezeu, trebuind să lase urme de neşters: roadele lucrării harului
în ogorul sufletului nostru. Şi dacă fondul mesajului este asigurat de studiile
teologice, transmiterea şi receptarea lui depinde de cunoaşterea fenomenului
estetic. Că Harul lucrează şi fără vrednicia slujitorului este adevărat, dar oare
Cel de la care ne vine Harul nu se poate supăra dacă slujitorul lasă în seama Lui
ceea ce El a lăsat în seama acestuia?! Sau altfel spus, dacă Harul lucrează şi fără
vrednicia noastră, oare nu lucrează mai spornic secondat de aceasta?! Dar
explicaţiile la aceste întrebări vor surveni pe parcursul pledoariei noastre.
Aşadar să încercăm o prezentare mai concretă.
1. Ţinuta vestimentară
Orice slujitor al altarului, fie el cât de modest, doreşte să apară bine în
faţa credincioşilor. Îl obligă ei care vin la biserică cât mai frumos îmbrăcaţi. Şi
dacă până nu demult procurarea de veşminte bisericeşti era o problemă, astăzi
este o adevărată concurenţă. Pe vremuri, obişnuiţi cu un rând sau două de
odăjdii, nici nu se mai observa deteriorarea lor. Se ştia că erau sfinte veşminte şi
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era suficient pentru a le vedea în lumina rolului lor. Oricum, ele trebuie să fie
frumoase şi îngrijite, dar nici schimbate după capriciile modei sau în funcţie de
ambiţii concurenţiale. Totul trebuie făcut delicat, în funcţie de nevoi şi de
bunăcuviinţă. Îmi povestea odată un venerabil preot care ajungând într-o
parohie reprezentativă a dat peste nişte veşminte mult sub nivelul pretenţiilor
parohiei. Cum a procedat? După o Sfântă Liturghie a rămas în faţa iconostasului
fără să zică nimic, aruncând doar priviri când spre el, când spre credincioşi.
Nimeni nu ştia ce se întâmplă. La un moment dat a zis doar atât: Doamne,
constat că eu sunt cel mai slab îmbrăcat! I-a binecuvântat şi s-a retras. În
aceeaşi zi s-au adunat bani pentru câteva rânduri de veşminte.
Ce urmărim noi în aceste rânduri e, mai ales, ca ele să fie curate,
îmbrăcate cuviincios şi elegant, rostind, neapărat, rugăciunile rânduite.
Proverbul că haina îl face pe om nu este lipsit de un dram de adevăr. Dar dacă
omul este doar ceea ce îl face haina, atunci calitatea lui este îndoielnică.
Legat de vestimentaţie ne putem gândi şi la împodobirea bisericii: icoane
mobile, ştergare, feţe de masă, draperii etc. unde gusturile credincioşilor sunt
diferite. Preotul însă trebuie să aibă un minimum de educaţie estetică pe care nu
o poate dobândi decât prin cultură în acest domeniu. Iar acest domeniu este vast
şi variat. El presupune lecturi din beletristică şi lucrări de artă, vizionarea unor
expoziţii, cunoştinţe în domeniul artei vizuale etc. toate acestea se dobândesc în
perioada de formare, atunci când firea omului este în căutare de frumos şi are
mari şanse să-l şi afle. Din fericire s-au mai rărit acele litografii viu colorate
care umpleau tarabele ţigăneşti până mai ieri. Pelerinajele la sfintele mânăstiri
au trezit gustul credincioşilor pentru icoana adevărată. Se mai găsesc totuşi
ştergare cusute cu chipuri sfinte care mai degrabă lezează decât să onoreze pe
cel reprezentat. Ca să nu mai vorbim de florile de plastic sau de alte obiecte
sintetice. Am întâlnit odată o Sfântă Masă îmbrăcată într-o spectaculoasă
cuvertură reprezentând Răpirea din Serai. Da, dacă aici preotul se mai izbeşte
de ambiţiile donatorilor, nu acelaşi lucru se petrece acolo unde totul depinde
doar de el.
2. Gesturile şi mişcările
Din momentul în care sacerdotul este îmbrăcat în odăjdii, trebuie să ştie şi
să simtă că a intrat deja într-un rol pe care şi-l asumă cu conştiinciozitate şi cu
toată dăruira de care este în stare. Gogol, comentând Sfânta Liturghie, spunea că
preotul se îmbracă în Sfintele odăjdii pentru a se desosebi de toţi ceilalţi şi de el
însuşi. Aşadar, din clipa aceasta el nu mai este el, ci este Cel pe care îl
reprezintă. Dar nu este totuşi Acela în persoană, ci doar reprezentant al Său. În
această calitate uşor se poate cădea în capcana pe care o sesiza Iorga, de a crede
că vorbeşte în locul lui Dumnezeu iar nu în numele Lui. Vrând-nevrând, nu
putem ocoli un termen delicat, în acest caz, cel de teatru. Delicat pentru că mulţi
consideră interpretarea unui rol o chestiune de imitaţie, ceva artificial, lipsit de
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consistenţă. Este, desigur, părerea celor ageamii în tainele Thaliei. În fond
interpretarea unui rol pretinde o implicare serioasă, care merge până la
identificarea cu personajul respectiv, fără a fi, totuşi, acela. Cât de bine ar fi
dacă toţi cei care îşi asumă misiunea sacerdotală l-ar citi pe Stanislavski cu
Munca actorului cu el însuşi sau Viaţa mea în artă. Dar să nu ne îndepărtăm de
tema propusă.
Mişcările şi gesturile celui îmbrăcat în sfintele odăjdii trebuie să fie
riguros studiate, corect şi elegant aplicate. Să fie calme, domoale, expresive. Să
se vadă că sunt purtătoare de mesaje. Ele vorbesc asemenea cuvintelor. Au
graiul lor simbolic. La binecuvântare, de pildă, degetele nu pot fi ţinute oricum.
Ele trebuie să exprime sintagma Iisus Hristos Mântuitorul. Iar semnul crucii
înscris cu precizie, larg, marcând toate cele patru puncte componente ale ei, iar
nu o îmbârligătură fără niciun sens. Închinarea să nu fie ostentativă sau grabită.
Orice închinare trebuie să dea răgaz minţii să rostească o formulă oarecare:
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul şi mă miluieşte!, sau Slavă Tatălui
şi Fiului şi Sfântului Duh, ori Slavă, Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Oricare
din aceste expresii sau altele, chiar mai scurte, nu le poţi parcurge făcând la
repezeală trei închinări. Ori, credem că Dumnezeu, de gând pătrunzător, sincer
se bucură nu de genoflexiuni.
Una din mişcările de mai lungă durată este cădirea. Ea nu este doar o
simplă zdrăngănire de zurgălăi care să-i determine pe credincioşi să se îndrepte
toţi în direcţia de unde vine zgomotul. Cel ce cădeşte să treacă printre ei discret,
într-un ritm bine gândit, în ritmul paşilor făcuţi sau al rugăciunii rostite, pentru
cel aflat în rugăciune nici să nu ştie că a trecut preotul pe lângă el, decât din
mirosul de tămâie care dă aripi rugăciunii lui. Cădelniţa nu trebuie ridicată mai
sus de nasul celor cădiţi, fie icoane, fie credincioşi. Şi nici nu trebuie învârtită
spectaculos ca o jucărie.
O problemă delicată este ridicarea mâinilor, la momentele prevăzute.
Mâinile se ridică până în dreptul urechilor şi nu foarte depărtate de cap. La
slujirea în sobor, mai ales, apare dizgraţios când unul deschide braţele
stânjenind pe vecinul său, voind parcă să-l pună în umbră. Iar închinarea se face
simultan. Mitropolitul Bartolomeu mergea pe închinări cât mai puţine, tocmai
pentru a evita discordanţa, brambureala. Chiar şi la începutul Sfintei Liturghii,
rostea o singură dată Împărate ceresc. Orice gest şi orice mişcare făcute în plus
tulbură atmosfera de rugăciune care trebuie să domine în biserică. Aceeaşi
atenţie trebuie să o aibă şi ceilalţi participanţi la slujbă, adică enoriaşii, să nu se
deplaseze mereu, ba pentru a atinge veşmintele, ba pentru a se aşeza în preajma
preotului la lectura din Sfânta Evanghelie. De obicei vina tulburărilor o poartă
slujitorul care, din motive cu totul străine de scopul sacramental, cultivă fel şi
fel de practici, cum ar fi punerea potirului pe capetele credincioşilor.
Sunt multe manevrele care se pot face în desfăşurarea unui serviciu
religios. Unele având chiar anumite sensuri, sau cel puţin putându-li-se atribui
oarecari sensuri. Nu trebuie uitat însă că toate impietează starea de rugăciune a
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participanţilor la slujbă. Doar câteva exemple pot fi edificatoare. Simpla
deplasare a unui credincios pentru a ajunge în preajma sau sub patrafirul celui
ce rosteşte lectura biblică face ca atenţia celorlalţi să se îndrepte înspre acolo,
pierzând astfel o parte din lectură. Iar exclamaţia Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie!,
de după lectură, o aude doar aşa, în virtutea obişnuinţei, deoarece toţi sunt
preocupaţi de cum se ridică de jos cei şi-au părăsit locul, care şi ei la rândul lor,
din pricina poziţiei incomode au pierdut conţinutul pericopei. În teatru aceasta
de cheamă a-i umbla în dulap. (Adică vrând să-i răpeşti unui partener de scenă
succesul unei replici importante, în timp ce el o rosteşte tu cauţi ceva în vreun
dulap, sustrăgând atenţia publicului care pierde astfel replica.)
Una din gravele probleme este cea a pomenirilor. Din nefericire cultivată
de către slujitor fără scrupule, pentru că ea dezleagă baierele credincioşilor. Nu
vreau să spun că practica e rea în sine, Doamne fereşte!, ea este rău aplicată.
Credinciosul îşi trece numele pe un pomelnic nu pentru a-i reveni lui, cât mai
sonor, ci pentru a fi trimis mai departe către Dumnezeu. Ori aceasta se face prin
misterul proscomidiei. Iar dacă totuşi se rosteşte o rugăciune cu glas tare, ea nu
trebuie să zdruncine atmosfera pioasă creată prin textele (cântările) liturgice,
purtându-l pe ascultător cu gândul la feluritele trebuinţe din viaţa omului
(călătorie, sănătate, şcoală, armată, etc.). Cum remarca o credincioasă în cazul
unui exces de asemenea rugăciuni: mă ţine în genunchi încât abia mă mai ridic,
pentru cei care umblă cu afaceri în Turcia. Sau un altul, intelectual de rasă,
spunea că şi-a calculat cam cât durează pomenirile şi în cele 30-40 de minute
iese şi se plimbă iar apoi revine pentru restul slujbei. Este adevărat că s-au
încercat şi unele îndreptări, dar lacomii şi ageamii în ale teologiei nu se pot
acomoda. Nu pot să nu semnalez o situaţie de-a dreptul penibilă. Cu ocazia
Adunării generale a Astrei, participam la o Liturghie într-o parohie
reprezentativă unde urma să se săvârşească un parastas pentru o personalitate
astristă. Împreună cu un coleg din Serbia slujeam alături de preotul paroh.
Bietul de el, nu-i contest calităţile şi buna intenţie, dar alergările lui de la uşile
diaconeşti la proscomidiar şi de aici la Sfânta masă, unde urma trierea
pomelnicelor pe categorii de nevoi şi apoi rostirea lor cu voce tare, însoţite din
belşug cu ă-urile şi â-urile de rigoare au devenit exasperante, cel puţin pentru
oaspeţii participanţi, ale căror păreri le-am auzit ulterior. Mă întreb ce se făcea
dacă nu eram noi cle două ajutoare. Pentru că preotul paroh nu a participat
efectiv la Sfânta Liturghie nici măcar 10%. Că s-a întors acasă cu oarecare
mulţumire că n-a trudit degeaba în ziua aceea, poate fi adevărat. Dar satisfacţia
sufletească a datoriei sacerdotale împlinite o fi având-o?
Există o serie de mici gesturi care trădează o crasă indiferenţă: sărutarea
Evangheliei, a buretelui, a crucii, a antimisului înainte de a isprăvi rostirea
textului prevăzut pentru momentul respectiv. Pare a muşca din cuvânt sau a
forţa o pauză acolo unde nu îşi are locul.
Închinările care se succed la repezeală numai pentru a ieşi la număr, sau
ostentativ făcute, trădează atât de vădit golul de unde ele pornesc. Ca să nu mai
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vorbim că nici nu ajung nicăieri. Orice închinare trebuie corelată cu formula ce
trebuie rostită: Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă pe mine păcătosul; Slavă
Ţie Dumnezeul nostru, slavă Ţie; sau ecfonisele etc. şi trebuie rostite clar şi cu
participare mentală şi afectivă. Pentru că Dumnezeu nu de genoflexiuni se
bucură, ci de gând curat. Nu atingerea podelei, ci atingerea marginilor cerului
trebuie căutată. Cum spunea cineva: e bine să te pleci până la pământ, în semn
de smerenie, dar nu să rămâi acolo. Orice gest, orice mişcare trebuie să aibă un
temei profund pe care estetica actului să-l exprime, să-l justifice.
3. Modul de exprimare prin cuvânt (limbaj)
Este un punct cu mari conotaţii estetice, deoarece el este cel care asigură
legătura între Dumnezeu şi om. Nu în zadar Dumnezeu însuşi a pornit de la
cuvânt atunci când a voit să întemeieze lumea. Cuvântul, acest vehicol de relaţii
între cer şi pământ, între oameni, între om şi natură etc., îşi are multe moduri de
manifestare: poate fi exprimat prin tăcere, adică gândit (Octavian Goga,
Vorbesc tăcerile), poate fi vorbit (mai mult sau mai puţin articulat), poate fi
scris (prin fel şi fel de semne), poate fi cântat (transformat chiar în melodie
pură); se mai exprimă prin gesturi şi simboluri etc. Dar, se pare că ne pândeşte
ispita de a merge prea departe faţă de ceea ce îşi propune micul nostru eseu. Aşa
că revenim.
Limbajul liturgic, în partea exprimată prin cuvânt, implică un anume mod
de manifestare care îl include în ceea ce se numeşte estetică. Adică aşezarea
cuvântului în forme de exprimare frumoase şi corecte, pe măsura mesajului
vehiculat şi a intenţiilor nobile pe care le nutrim.
Dacă ţinem seama de meandrele limbajului uman, nu este deloc uşor a
vorbi de nişte reguli care să poată fi impuse cu stricteţe. În calea unor astfel de
reguli survin o serie de factori: aptitudinile native ale celor implicaţi, condiţiile
mediului (timp, spaţiu, participanţi), nivel cultural, conştiinţa valorică a slujbei
oficiate, scopul ei, şi, desigur, cunoştinţele de estetică din care decurge
rafinamentul interpretului (purtătorului de cuvânt). Se vede aşadar că asumarea
unui astfel de rol este destul de complexă. Dacă îl luăm în serios. Altfel e foarte
simplu.
Limbajul liturgic, atât prin conţinut cât şi prin uzanţa şi mai ales prin
scopul lui, este unul deosebit. Şi tocmai de aceea se cere să fie mai atent studiat.
Complexitatea lui ar necesita sute de pagini de studiu. Ele chiar există, numai că
adeseori ne sunt străine. Chiar şi recomandările din cărţile de cult, sau tratatele
de liturgică rămân neglijate, darmite cele risipite prin lucrări de artă: de
teatrologie, muzicologie, estetică... De fapt aceste reguli ale limbajului se obţin
ecclectic, adică se culeg din lecturi parcurse în timp din toate domeniile care
presupun vehicularea ideilor prin cuvânt. Şi mai ales prin cuvânt rostit. Noi ne
vom folosi doar de câteva sugestii.
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Este răspândită în popor ideea că o voce puternică este expresia calităţii
slujitorului. Puţini sunt cei care ştiu să caute dincolo de forţa vocii. Pentru că
adeseori tocmai forţa ei trădează golul de unde ea izvorăşte. O voce puternică şi
mai ales şi necizelată, folosită prost, este dovada inculturii, a lipsei de bun simţ,
de rafinament, după cum, mai grav, poate trăda indiferenţa faţă de actul liturgic,
inconştienţa sau, şi mai grav, poate avea în vedere scopuri mai puţin onorante,
ducând înspre şarlatanie. Expresiile sunt dure, dar ele pot exprima adevăruri.
Mitropolitul Nicolae Colan a impus la vremea lui un fel de ghid care era afişat
în toate altarele eparhiei sale, în care una din recomandări era: a nu forţa vocea
spre răcnire. Este adevărat că multă vreme nefiind mijloace tehnice de
amplificare a vocii, preotul era nevoit să forţeze puţin. Dar dacă avea
elementare noţiuni de estetică ştia că într-o încăpere mică, în faţa unui sicriu cu
doar câteva persoane în jur, nu se mai dă acea binecuvântare largă şi apăsată
care să facă ferestrele să vibreze. După cum, în general, la prohod vocea trebuie
să fie domoală.
Expresiile trebuie să fie clare, corecte din punct de vedere gramatical,
logice. Să fie bine accentuate silabele cuvintelor şi propoziţiile care dau sens
fondului ideatic. Doar un exemplu constând din patru cuvinte care în funcţie de
accent pot să schimbe sensul propoziţiei: tu vii deseară pe la noi; tu vii deseară
pe la noi (sau altcineva), tu vii deseară pe la noi (sau nu mai vii); tu vii deseară
pe la noi (sau în cursul zilei); tu vii deseară pe la noi (sau mergi pe altundeva).
Să nu uităm că stăm de vorbă cu Dumnezeu, care aude foarte bine şi
reţine cu uşurinţă (ba mai ştie şi dinainte ce vrem), nu trebuie să insistăm
obsedant ca şi cum ar fi neînţelegător sau răuvoitor, şi că ne ascultă în funcţie de
multa vorbărie, iar nu de sentimentele şi gândurile care însoţesc cuvintele. Cât
de impresionantă este constatarea regelui fratricid din Hamlet, care încercând un
fel de căinţă, un simulacru de rugăciune, ajunge să constate: Cuvântu-mi zboară
/ gândul mi-e stingher / cuvinte fără gând / n-ajung la cer!
Rugăciunile, lecturile biblice, ecteniile trebuie să fie mai puţin doinite,
adică să fie mai fireşti, să semene a comunicare, a dialog cuviincios. E jenant şi
sfidător când ele sunt demnostrative până la diluarea sensului lor. Am asistat
prin 1973 la înmormântarea celebrului bariton Petru Ştefănescu Goangă. După
restricţiile vremii prohodul s-a oficiat la groapă. Preotul oficiant, un bun tenor, a
cântat o evanghelie încât aveai impresia că e o ciocârlie care urcă şi coboară în
văzduh, diluând textul până la anihilarea lui. Adică vindea castraveţi la
grădinari. După care a încheiat fără niciun cuvânt de învăţătură. A trebuit să
intervină unul dintre colegii artistului, care stăpânit de o sinceră emoţie a evocat
atât de frumos: Ştii tu, dragă Bebe, când ai cântat Tatăl nostru pe marea scenă
a Operei din Paris şi când contesa ţi-a asigurat o bursă de studii, iar la
absolvirea Conservatorului ai fost invitat la Metropolitan New York? Dar tu ai
refuzat în favorul Operei din Cluj, unde te-a chemat doina românească... Şi am
zis în sinea mea: uite cum i-a suflat-o preotului! În loc ca acesta să fi avut un
minim de informaţii despre celebrul artist, adică un dram de cultură în care să
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ambaleze niţică teologie, la nivelul momentului. S-ar putea bănui că avea
cultură teologică. Dacă ar fi avut nu fluiera evanghelia când avea aşa o ocazie să
o împărtăşească celor însetaţi.
Din lipsă de cultură sa fac atâtea. Mitropolitul-poet Bartolomeu, în
Cartea deschisă a Împărăţiei, deşi nu se ocupă de latura estetică, dar prin felul
în care se dau explicaţiile o implică, prin descifrarea sensurilor actelor liturgice
oferă o excelentă şansă de instruire în tainele slujirii liturgice.
Sunt multe alte amănunte pe lângă care incompetenţa, ignoranţa,
indolenţa, bravura sau rutina ne fac să trecem nepăsători. Pare neînsemnat de
pildă că la ectenia Pe Preasfânta, curata ...cu toţi sfinţii pomenind(u)-o se
accentuează cu atâta sârg o vocală de legătură care nu-şi are locul aici. Sau pare
drept o mare găselniţă acea penibilă încălecare la Doamne miluie(?!), miluieştene! Când de fapt ele sunt cacofonii în toată regula, care trădează lipsa celor mai
elementare noţiuni de estetică. Iar de aici până la prăpăstii de ordin dogmatic
pasul este foarte mic. Iată doar un exemplu: ecfonisul că Tu eşti învierea şi
viaţa şi odihna adormitului ... şi Ţie slavă îţi înălţăm împreună cu cel fără de
început al Tău părinte şi cu ..., în loc de ...Celui fără de început...
În orice fel de comunicare se creează un dialog, comunici cuiva, de a
cărui stare fizică, psihică şi intelectuală trebuie ţinut seamă. Rugăciunile trebuie
nuanţate, după conţinut şi duse până la capăt. Iar cele rostite în taină să se vadă
că sunt rostite şi să nu intervină gesturi sau mişcări care le trunchează. De altfel,
Sfânta Liturghie este atât de bine calculată încât nu dă răgaz slujitorului pentru
altceva dar nici nu îi este neîndestulător timpul pentru parcurgerea întregului
ansamblu de rugăciuni. Toate se leagă atât de minunat încât şi-n clipele de
tăcere să se vadă că lucrează cu gândul. Iar momentele de vârf trebuie să fie
marcate cu mişcări şi tonalităţi adecvate. Avem în vedere momentul Epiclezei.
Mi se plângea un cântăreţ că nu apucă să înceapă cântarea Pe Tine Te lăudăm că
preotul termină deja. Şi încercând să-i explic importanţa momentului, mă
întrerupe cu o constatare cutremurătoare: Părinte, la acesta nu se poate
transforma nimic, nu are când, nici chiar Duhul Sfânt nu o poate face!
Concluzia este limpede. Un act liturgic pentru a-şi atinge scopul trebuie
să aibă o desfăşurare pe măsura măreţiei mesajului divin care îi dă consistenţa.
La această desfăşurare, constând din cuvinte, gesturi, mişcări, melodie, imagini,
i-am spus noi estetică liturgică. Ori, la acestea se poate ajunge numai printr-o
serioasă cultură teologică la care se adaugă cunoştinţe din multe alte discipline
care au tangenţă cu comunicarea. Se înţelege că nu poate să lipsească
bunăvoinţa, credinţa în actul săvârşit, o înflăcărată dragoste, altfel spus o trăire
plenară care să răzbată din toate aceste acte. În caz contrar totul se reduce la un
chimval zăngănitor, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Sau, cum atât de grav
spunea marele profesor Dumitru Belu: pentru preotul a cărui inimă nu bate
pentru Evanghelie, Hristos rămâne în stare de neînviat.
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The essay “Pleading to a Liturgical Aesthetics” comes to support the ones
who mediate the sacred work of the Evangel. As any message that wants to
reach its target, the liturgical message also needs a certain ceremony that
consists of gestures, expressions and songs.
In order for this image ensemble to make the sacred message effective, it
needs to follow the rules of the beauty aesthetics.
The truth addresses the reason, but the beautiful goes straight to the heart,
as a famous preacher once said.
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DOI PREOŢI LUPTĂTORI PENTRU UNITATEA
NAŢIONALĂ A ROMÂNILOR: DIMITRIE MATCAŞ ŞI
AVRAM
Pr.Dr. Florin Bengean (Târgu-Mureş)
Clericii Bisericii Ortodoxe Române au fost alături de popor în toate
momentele importante ale istoriei luptând alături de acesta pentru realizarea
marelui ideal al românilor de pretutindeni, unirea tuturor într-un singur stat
naţional unitar. Vom prezenta în acest studiu contribuţia a doi vrednici clerici,
doi preoţi care au făcut tot ce au putut pentru a-i vedea pe toţi românii uniţi întrun singur stat, unul a luptat pentru unirea cea mică şi celălalt pentru unirea cea
mare.
Multe personalităţi culturale de seamă s-au născut, au trăit ori au făcut
popas în oraşul Roman, lăsând amintiri frumoase posterităţii. Nu putem uita pe
cronicarul Miron Costin, Ion Ionescu de la Brad, primul inginer agronom
român, marele poet Vasile Alecsandri, care şi-a scris nemuritoarele pasteluri la
Mirceşti, lângă Roman. Pentru viaţa religioasă a Romanului, sunt caracteristice
chipurile luminoase ale unor ierarhi cu rosturi însemnate atât în viaţa culturală a
Moldovei, cât şi în istoria Bisericii: episcopii Macarie, Anastasie Crimca şi
Dosoftei, Leon Gheuca, posesorul uneia din cele mai bogate biblioteci a vremii,
Veniamin Costachi, Melchisedec Ştefănescu etc. În galeria largă a acestor
personalităţi, un loc de cinste ocupă şi Iconomul Dimitrie Matcaş, protoiereu,
preşedintele Consistoriului spiritual eparhial, profesor şi director al Seminarului
din Roman, deputat în Adunarea ad-hoc a Moldovei. Despre el s-au scris multe
pagini elogioase şi se vor mai scrie, ca o recunoaştere sinceră a meritelor sale şi,
în acelaşi timp, ca un semn de recunoştinţă adus memoriei acestui <<distins
între preoţii>> oraşului Roman din acele vremuri, acestui bărbat de seamă al
şcolii româneşti, <<de a cărui cunoştinţă şi prietenie Domnitorul Cuza se credea
mulţumit>>1. Problema unirii Moldovei cu Ţara Românească, frământată cu
multă vigoare de revoluţionarii paşoptişti, după Convenţia de la Paris din 18/30
martie 1856, s-a pus şi cu mai mare înflăcărare. Partidul unionist din Moldova a
avut de înfruntat împotrivirea şi uneltirile caimacamilor Teodor Balş şi Nicolae
Vogoride, sprijiniţi de reprezentanţii partidului separatist şi îndeosebi de cele
trei puteri străine potrivnice Unirii (Austria, Anglia şi Turcia) care, din interese
economice şi politice, doreau să fie menţinute stările de lucruri. În focul acestor
lupte pentru Unire, clerul moldovean a fost alături de partidul unionist,
sprijinindu-i cu entuziasm acţiunile. Măsurile samavolnice luate de cei doi
1

Pr. Dan-Emilian Nicolau, Un slujitor al altarului care a activat pentru Unire: Preotul
Dimitrie Matcaş, în Mitropolia Moldovei şi Sucevei, nr. 1-2, 1978, p. 11.
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caimacami (înlocuiri în funcţiile publice cu persoane antiunioniste, arestări,
ameninţări, promisiuni şi falsificări, mai ales în timpul alegerilor pentru
Adunarea ad-hoc) s-au răsfrânt şi asupra clerului, care împărtăşea întru totul
<<crezul unioniştilor>>.
Modul cum s-au desfăşurat alegerile clerului de la Roman este bine
cunoscut. Într-o scrisoare contemporană se amintea de <<faimoasele alegeri de
la Roman>>, numite aşa datorită imixtiunilor locotenentului de episcop,
Nectarie Hermeziu Soteriopoleos, obligat, oarecum, să se alăture
antiunioniştilor. Deşi iniţial semnase actul de adeziune la Unire, în urma
influenţelor exercitate asupra sa de postelnicul Grigorie Hermeziu, fratele său,
precum şi din dorinţa de a fi numit episcop eparhial la Roman, Nectarie s-a
alăturat programului separatiştilor, încercând să impună şi preoţilor alegători
punctul său de vedere antiunionist. După publicarea firmanului de convocare a
Adunării ad-hoc şi a ofisului emis de caimacamul Vogoride la 4 martie 1857, sa trecut în întreaga Moldovă, ca şi în Ţara Românească, la întocmirea listelor
electorale, în care trebuiau să fie înscrişi toţi cei ce îndeplineau condiţiile cerute
de firman, pentru a alege <<reprezentaţia cea mai dreaptă la Divanul Ad-hoc
chemat a exprima dorinţele Principatului>>. Prin adresa nr. 207/1 aprilie,
locotenentul de episcop al Romanului cerea <<Duhovniceştii noastre
Consistorii>> să deschidă neîntârziat <<liste pentru înscrierea tuturor preoţilor
care îndeplinesc cu oricare titlu funcţiile ministeriului lor conform art. 1 din
împărătescul firman. Spre îndeplinirea acestei lucrări, <<Consistoria va fi cu cea
mai mare luare aminte ca să nu facă vreo scăpare din vedere cu neînscriere în
liste a vreunui dintre acei autorizaţi>>. De primire semnau D. iconom (Dimitrie
Matcaş), Ştefan iconom (Ştefan Tobolca) şi Vasile iconom (Vasile Brăescu).
Lista întocmită de membrii Consistoriului cuprindea un număr de 27 preoţi,
indicându-se în dreptul fiecăruia vârsta şi anii slujirii lor sacerdotale. Pentru
alegerea deputaţilor dintre clericii Bisericii din Moldova s-a fixat ziua de 30
iunie/12 iulie 1857. Aflând că preoţii doreau să aleagă ca deputat pe protoiereul
Dimitrie Matcaş, cunoscut prin convingerile sale unioniste, şi membru în
Comitetul electoral din Roman, locotenentul de episcop, ajutat şi de fratele său,
postelnicul Grigorie Hermeziu, înainte de ziua alegerilor a cerut preoţilor din
oraş să aleagă pe iconomul Teodor Gheorghiu, candidatul guvernului. Într-o
scrisoare a Comitetului unionist local se arată că ei au fost chemaţi de Nectarie
şi mustraţi <<pentru că au iscălit în protestaţia colectivă, cerându-le cu stăruinţă
ca să iscălească o declaraţie în contra subscrierii lor. După aceea, se scria în
aceeaşi scrisoare, îi cheamă fratele său domnul postelnic Grigorie Hermeziu şi
le zice că dorinţa vlădicăi este ca la alegere să-şi dea glasul pentru iconomul
Teodor Gheorghiu şi că pe iconomul Dimitrie Matcaş în care preoţii au
încredere nu-1 voieşte Prea Sfinţia Sa. Pe sachelarul Costache Sârbuleţ ce este
locuitor în acest oraş şi înscris în listă l-au exilat din oraş cu jandarmi ceruţi de
la administraţie prin adresa nr. 374 sub pretext că la satul Unceşti nu este preot
şi-1 rânduieşte ca să slujească acolo. Scandalul purtării unui onorabil preot cu
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jandarmii pe uliţe şi trimiterea lui din târg au produs cea mai mare frică între
toţi preoţii care, după canoanele Bisericii, sunt puşi sub neapelabila dispoziţie a
episcopului>>1. Presiuni s-au exercitat şi asupra iconomului Gheorghe Stamatin
(catihet) de către Gr. Hermeziu. Folosind <<cele mai neiertate cuvinte>> faţă de
acesta, postelnicul Hermeziu a încercat să-1 îndepărteze de unionişti. Pentru a
nu reclama procedeele samavolnice folosite de administraţie împotriva lor,
preoţii din Roman au fost ameninţaţi că <<vor fi bătuţi, puşi în gros şi alungaţi
din târg>>. Aceste acţiuni de intimidare întrebuinţate de administraţie, străine
chiar prevederilor din ofisul lui Vogoride, a îndârjit şi mai mult clerul romaşcan.
Consecvent hotărârii lui de a lupta pentru Unire, pentru exprimarea liberă a
voinţei sale, clerul din Roman ca, de altfel, întregul cler din Moldova, s-a
manifestat ca o forţă puternică, de această voinţă de monolit depinzând în cele
din urmă succesul alegerilor lui.
În ajunul alegerilor, Mitropolitul Sofronie Miclescu a comunicat
Departamentului Cultelor intenţia de a nu participa la alegeri, fiind revoltat de
faptul că guvernul nu ţinuse cont de plângerile primite privind modul ilegal de
întocmire a listelor electorale. După exemplul său şi preoţii din Iaşi au decis să
nu participe la alegeri. Din adresa nr. 422/7 iulie 1857, înaintată de Episcopia
Romanului, Departamentului Cultelor, reiese că şi preoţii din Roman, în frunte
cu protoiereul Dimitrie Matcaş, prezentându-se arhiereului, au mărturisit <<că
ei nu se supun a să aduna de a să face alegerea>>. Găsindu-1 vinovat de
nesupunerea preoţilor pe iconomul Dimitre Matcaş, Nectarie Hermeziu îl
destituie atât din funcţia de protoiereu, cât şi din demnitatea de preşedinte al
Consistoriului spiritual. <<Nesupunerea acestui protoiereu, continuă adresa
amintită, vălmăşagul făcut între clir, intrigile întrebuinţate de el prin târg, ne-au
silit acum deodată a-1 depărta din funcţia ce ocupa>>2. O măsură severă, ţinând
să micşoreze elanul patriotic al acestui mare preot, să-1 îndepărteze de ceilalţi
preoţi, pentru a se destrăma unitatea lor de gândire, simţire şi acţiune. Efectul ei
însă a fost altul decât cel scontat. Din cei 25 de preoţi înscrişi pe listele
electorale nu s-au prezentat la alegeri decât doi (Scarlat Onu şi Constantin
Brăescu) şi aceştia la insistenţele protoiereului despărţeniei a II-a, iconomul
Teodor Gheorghiu.
Alarmat de această situaţie şi constrâns de telegramele trimise de
Departamentul Cultelor care cereau cu insistenţă expedierea neîntârziată a
lucrărilor alegerilor, având sprijinul administraţiei, locotenentul de episcop,
Nectarie Hermeziu, a chemat noaptea pe toţi preoţii la episcopie, exercitând
asupra lor tot felul de presiuni pentru a-i determina să-1 aleagă ca deputat pe
Teodor Gheorghiu. Despre aceste presiuni şi despre modul cum au decurs alegerile la Roman vorbesc protestele vehemente ale celor 17 preoţi înaintate
Mitropoliei. Preotul Andrei Nictor se plângea că a fost chemat la arhiereul
1
2

Ibidem, p. 12-13.
Ibidem, p. 14.
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locţiitor împreună cu alţi confraţi şi obligaţi să semneze actul alegerii lui Teodor
Gheorghiu. Împotriva silniciilor la care au fost supuşi au trimis o plângere
mitropolitului şi preoţii N. Pascu, Ion Sofrăcescu şi Ioniţă Sofrăcescu. Aceste
proteste relevă faptul că alegerile de la 7 iulie 1857 au fost ilegale, preoţilor
romaşcani fiindu-le îngăduită libertatea de expunere, fără ca prin aceasta să le
fie înfrântă nestrămutata hotărâre de a lupta pentru Unire. În urma ordinului pe
care Aali Paşa 1-a trimis telegrafic lui Vogoride la 12/24 august, alegerile din
Moldova au fost anulate. Peste şase zile un ofis anunţa noile alegeri. Activitatea
electorală a reînceput. De data aceasta cadrul în care s-a desfăşurat a fost altul.
În faţa ofensivei tot mai puternice a unioniştilor, separatiştii au trebuit să
cedeze. În ceea ce priveşte alegerile clerului, s-au dat noi instrucţiuni, colegiile
electorale fiind prezidate astfel: La Iaşi de către mitropolit, iar la Roman şi
Huşi, de către locţiitorii de episcopi. Ziua de 29 august 1857, ziua alegerilor a
însemnat pentru toţi unioniştii din Moldova un adevărat triumf, învingând
pretutindeni.
Temându-se de un nou afront din partea preoţilor, Nectarie a solicitat
ajutorul administraţiei locale. Prin adresa nr. 565/28 august, el comunica:
<<urmând ca mâine 29 a corentei luni, pe la 10 ceasuri evropieneşti dimineaţa,
a să face la Episcopie alegirea deputatului din partea clerului acestei eparhii la
Divanul ad-hoc şi spre a nu să întâmpla vreo necuviinţă, adresăm poftire
onorabilei Administraţii să binevoiască a regula cele de cuviinţă>>1. Măsuri de
precauţie inutile! Într-un singur glas, cu o singură voinţă, preoţii au ales pe
iconomul Dimitrie Matcaş, cunoscut pentru opiniile lui unioniste. Alegându-1
pe Matcaş, ei şi-au pus în el toată nădejdea. Aşteptările lor nu au fost înşelate. A
fost o strălucită victorie asupra tuturor acelora care au uzat de toate posibilităţile
pentru a stăvili acţiunile unioniştilor. Trimiţându-1 pe Dimitrie Matcaş în
Adunarea ad-hoc, preoţii romaşcani au încercat sentimentul certitudinii că,
acolo, cuvântul lor, dorinţa lor vor fi exprimate cu fermitate de cel mai autorizat
dintre ei.
Şi, într-adevăr, Preotul Dimitrie Matcaş a avut o prezenţă activă la toate
lucrările Adunării ad-hoc. Semnătura sa o găsim alături de cele ale marilor
personalităţi care au luptat pentru binele Patriei, aproape pe toate
amendamentele şi propunerile mai însemnate ale Adunării. Chiar în prima
şedinţă a fost ales membru în comisia a II-a <<însărcinată cu verificarea
mandatelor deputaţilor>>, în prima comisie activând arhimandritul
Melchisedec. În memorabila şedinţă din 7/19 octombrie 1857 (a VII-a), Mihail
Kogălniceanu a citit propunerea făcută în numele mai multor deputaţi — între
care se numără şi Iconomul Dimitrie Matcaş — privitoare la viitoarea
organizare a ţării, cerând tuturor să voteze <<Unirea Principatelor într-un singur
stat sub numele de România>>, aceasta fiind <<dorinţa cea mai mare, cea mai
generală>>. Programul unionist a fost votat de 81 de deputaţi, neîmpotrivindu-i1
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se decât logofătul Alecu Balş şi locotenentul de episcop de la Roman, Nectarie
Hermeziu. Votul s-a desfăşurat într-o atmosferă entuziastă, clerul împărtăşind
din suflet propunerea lui Kogălniceanu. Semnând actul Unirii, Mitropolitul
Sofronie Miclescu a rostit: <<Unde-i turma, acolo-i păstorul>>. La rândul său,
Iconomul Dimitrie Matcaş a declarat că <<alegătorii săi, tot clerul din Roman, lau rugat cu lacrimile în ochi, ca să voteze pentru dorinţele rostite în programul
naţional: Unirea Principatelor şi celelalte>>. În dezbaterile care au avut loc în
cursul lunii decembrie în comitetul fiecărei clase reprezentate în Adunarea adhoc, deputaţii clerului au întocmit un program în 12 puncte–la care se adăugau
şi unele amendamente–privind măsurile preconizate de ei în vederea organizării
Bisericii din Moldova. În şedinţele Adunării din 20 şi 21 decembrie, s-a
formulat în mod definitiv un program în 14 puncte, privitor la organizarea
bisericească. La loc de frunte figura autocefalia Bisericii moldovene,
reorganizarea învăţământului teologic, a monahismului, <<înfiinţarea unei
autorităţi sinodale centrale pentru trebile duhovniceşti, canonice şi disciplinare,
unde va fi reprezentată şi preoţimea fiecărei eparhii>> etc. Preotul Dimitrie
Matcaş, alături de Arhim. Melchisedec, Arhim. Neofit Scriban ş. a., a sprijinit
cu fermitate acest program destul de cuprinzător care privea organizarea
bisericească.
De asemenea, Dimitrie Matcaş, ca şi ceilalţi deputaţi ai clerului, a
susţinut diferite alte amendamente şi propuneri votând pentru măsurile propuse
în vederea reorganizării Principatelor. Atunci când s-a discutat problema
organizării armatei naţionale, nici un cleric nu a vrut să-şi dea votul până ce nu
s-a stipulat că <<în nici un căzu ostile Principatelor nu să voru întrebuinţa de
cîtu în apărarea pâmîntului lor>>. A mai votat pentru desfiinţarea privilegiilor
de clase, pentru egalitatea tuturor românilor înaintea legii, pentru <<aşezarea
dreaptă şi generală a contribuţiilor în proporţie cu averea fiecăruia fără
deosebire>>, pentru supunerea tuturor la conscripţia militară, pentru respectul
domiciliului şi al libertăţii, precum şi pentru alte principii care trebuiau să stea
la baza reorganizării statului. Problema agrară, care era cea mai acută, dar şi cea
mai spinoasă, nu a fost inclusă printre aceste principii. Deputaţii boierimii şi ai
burgheziei au încercat, pe toate căile, să evite discutarea acestei probleme. Aşa
se explică faptul că în primele cinci săptămâni de la deschiderea Adunării adhoc ea nu a fost nici măcar menţionată. Văzând această continuă eschivare,
deputaţii pontaşi – conştienţi de mandatul încredinţat lor de întreaga ţărănime
clăcaşă – au hotărât atunci să deschidă ei discuţia în problema agrară. În ziua de
9 decembrie ei au depus pe biroul Adunării cunoscuta propunere sau jalbă, în
care arătau suferinţele şi dorinţele celor 1.200.000 de clăcaşi moldoveni. Deşi
deputaţii marii boierimi s-au opus cu îndârjire, totuşi ei au avut un sprijin plin
de căldură în fraţii Scriban, Arhim. Melchisedec şi Iconomul Dimitrie Matcaş,
<<ei înşişi fiind fii de preoţi sau de ţărani, care cunoşteau viaţa ţăranilor
clăcaşi>>. Încheindu-se activitatea Adunării ad-hoc care a dezvăluit întregii
omeniri năzuinţele tuturor românilor, luptătorii pentru Unirea ţărilor române şi99

au continuat strădaniile şi în cursul anului următor, până la victoria deplină din
5 ianuarie 1859, când a fost ales ca domn al Moldovei Alexandru Ioan Cuza, şi
apoi, la 24 ianuarie când şi românii din Ţara Românească au votat acelaşi domn,
ca şi fraţii lor din Moldova.
Putem aprecia prezenţa Iconomului Dimitrie Matcaş la lucrările
Adunării ad-hoc ca activă şi plină de responsabilitate. Nu s-au înşelat preoţii din
Roman când au stăruit în alegerea lui ca deputat. Cunoşteau şi apreciau
convingerile lui unioniste şi, în acelaşi timp, fermitatea cu care le propovăduiau
tuturor, în dorinţa de a sădi în conştiinţa lui ideea Unirii. Convingerile lui
amintesc de cele ale marelui istoric şi patriot Nicolae Bălcescu care spusese:
<<Nu poate fi fericire fără libertate, nu poate fi libertate fără putere şi noi
românii nu vom putea fi puternici până când nu ne vom uni cu toţii într-unui şi
acelaşi corp politic. Unirea naţională dar e singurul principiu de viaţă, singurul
principiu de mântuire pentru noi>>. Munca lui neobosită, precum şi calităţile lui
deosebite au fost apreciate de multe personalităţi contemporane: însuşi Domnul
Alexandru Ioan Cuza a avut în preotul Dimitrie Matcaş un prieten devotat.
Iconomul Constantin Nazarie, în lucrarea consacrată vieţii şi activităţii acestui
mare preot, scria: <<Ca dovadă vie a relaţiunilor intime dintre Cuza şi Matcaş
pot să citez faptul că, primul, deseori trecând prin Roman la moşia sa
Ruginoasa, nu ştia de această trecere decât Prefectul şi Matcaş>>. Relaţii
prieteneşti a întreţinut cu mulţi <<oameni mari ai vremii>>, cum ar fi Costache
Negri, fraţii Cozadini şi mai ales, cu Mihail Kogălniceanu, <<care avea talentul
special de a cunoaşte oamenii cu daruri înalte>>.
Nu greşim dacă afirmăm că Dimitrie Matcaş a fost un bun preot al
Bisericii şi un mare patriot, toate gândurile şi sentimentele lui arzând ca o
flacără vie pentru ţară, pentru poporul român. Este o mare cinste pentru noi să
reîmprospătăm memoria acestei personalităţi puternice, lucrul lui neobosit
pentru progresul Bisericii, pentru unitatea politică a tuturor românilor din cele
două ţări române, Moldova şi Ţara Românească1. Preoţii de astăzi, omagiem cu
mult respect pe înaintaşii noştri care au luptat pentru bucuria noastră. Între ei
Iconomul Dimitrie Matcaş rămâne una din figurile cele mai luminoase.
Clericii au fost aşadar alături de popor în marea luptă dusă de neamul
românesc pentru unitate naţională. Printre conducătorii luptei pentru înfăptuirea
unităţii naţionale a tuturor românilor s-a numărat şi preotul bănăţean Avram
Imbroane. Viaţa şi activitatea acestui modest fiu de ţărani din satul Coşteiu de
lângă Vârşeţ impresionează pe oricine. S-a ridicat din rândurile poporului
român obidit şi setos de libertate. A urmat şcoala primară în comuna natală,
apoi gimnaziul din Biserica Albă şi liceul românesc de la Braşov. A făcut studii
superioare de drept la Budapesta şi de teologie la Cernăuţi, pe care le-a
continuat la Viena, Munchen, Leipzig şi Berlin. Încă din timpul studenţiei,
tânărul Imbroane a desfăşurat o susţinută luptă pe teren naţional şi social1

Ibidem, p. 16-17.
100

cultural, devenind alături de Octavian Goga, Vasile Lucaci şi alţii, sufletul
generaţiei de foc din teritoriile de dincolo de Carpaţi şi cu deosebire al
românilor din Banat. Catedrei universitare, care i se oferea la Cernăuţi, el i-a
preferat activitatea pe teren naţional desfăşurată în Banat pentru a face
poporului român <<şcoală politică şi naţională>> cum însuşi mărturisea. În
redacţia ziarului <<Drapelul>> de la Lugoj, alături de dr. Valeriu Branişte,
fostul său profesor de la Braşov, el a desfăşurat o bogată activitate. Urmărit de
stăpânirea austro-ungară, care-l considera <<un periculos agitator>>, este nevoit
să se refugieze în toamna anului 1914 dincoace de munţi, unde se alătură
acţiunii dusă de <<Federaţia unioniştilor>> condusă de N. Filipescu, Take
Ionescu şi Barbu Delavrancea. Publică articole în ziarul <<Epoca>> şi participă
la numeroase întruniri şi manifestaţii publice de aici. Ia parte la războiul dus de
România şi este trimis de Marele Cartier al Armatei române să recruteze
voluntari dintre prizonierii transilvăneni, bănăţeni şi bucovineni ce se aflau în
lagărele din Rusia. În a doua jumătate a anului 1918 se reîntoarce în mare taină
în Banat, unde culege date privitoare la problema Banatului şi pe care le
înmânează misiunilor aliate. Organizează participarea delegaţilor bănăţeni la
Adunarea Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. El însuşi figurează
printre membrii delegaţiei alături de Valeriu Branişte, Aurel Cozma, Ion Suciu
etc. În două din problemele care s-au pus cu ocazia înfăptuirii marelui act al
unităţii naţionale, Avram Imbroane s-a dovedit a fi un clarvăzător al situaţiei. El
a fost adeptul unirii necondiţionate şi totale a teritoriilor de dincolo de Carpaţi la
România. Participarea lui şi a celorlalţi bănăţeni la Adunarea Naţională de la
Alba Iulia la 1 Decembrie 1918 s-a făcut sub lozinca: Unire desăvârşită cu
România, fără condiţii şi fără autonomie1.
Prin numeroase articole publicate în ziarele bănăţene sau transilvănene el
a combătut partidele politice şi politicianismul <<păcătos>> cum îl numea el,
fie din vechea ţară, fie din Transilvania. Nu s-a mărginit numai la combaterea
teoretică, ci a trecut la lupta deschisă pentru punerea în practică a ideilor lui. A
fost organizatorul principal al grupării politice bănăţene numită <<Unirea
Naţională>> în octombrie 1919, în vederea alegerilor parlamentare din toamna
acestui an. În ziarul <<Banatul Românesc>>, organul de presă al acestei grupări
politice, el arăta că <<Unirea Naţională>> este independentă atât faţă de
Partidul Naţional Român, cât şi faţă de partidele din vechea Ţară. Programul
acestei grupări politice sintetizează în 12 puncte toate aceste idei şi anume:
unirea fără condiţii; intransigenţă în chestiunea integrităţii Banatului;
democratizarea tuturor instituţiilor de stat; descentralizarea administrativă;
libertăţi pentru minorităţile naţionale; reforma agrară; naţionalizarea industriei
şi comerţului; organizarea şi ocrotirea muncii cu excluderea oricărei exploatări;
educaţia cultural-politică şi economică a poporului; unificarea celor două
1

Prof. Nicolae Ghinea, Preotul Avram Imbroane, un luptător bănăţean pentru Unirea de la 1
Decembrie 1918, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1978, p. 1314.
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Biserici într-o Biserică naţională română; promovarea de oameni noi şi
înlăturarea tuturor celor compromişi prin activitatea şi legăturile lor din trecut;
apărarea intereselor politice, economice, sociale şi culturale specifice ale
bănăţenilor.
Ideile înaintate pentru care lupta Imbroane i-au asigurat o imensă
popularitate în rândul bănăţenilor, care-l socoteau cel mai veridic reprezentant
al intereselor şi năzuinţelor lor, fapt care s-a oglindit în alegerea lui ca deputat
în două circumscripţii, la Gătaia şi Lugoj. Vrednicilor meseriaşi şi plugari din
regiunea Lugojului, care l-au ales le adresează salutul său ca unora <<care nici o
clipită n-aţi părăsit cutele steagului tricolor>>1. Mai presus de regionalismul
limitat al multor fruntaşi politici transilvăneni, Avram Imbroane a militat pentru
unitatea deplină a poporului român şi statului naţional român în care
naţionalităţile conlocuitoare să se bucure de largi libertăţi şi drepturi.
Cea de a doua problemă susţinută cu ardoare de Avram Imbroane a fost
integrarea Banatului la Patria-mamă. El a fost printre primii fruntaşi ai
românilor de dincolo de Carpaţi care au pus cea mai vie pasiune şi cel mai mare
devotament şi perseverenţă în lupta pentru rezolvarea acestei probleme. În
cuvântările rostite la adunările naţionale de la Lugoj (30 noiembrie 1918) şi
Alba Iulia (1 Decembrie 1918), Imbroane a exprimat ferm dorinţa unanimă a
bănăţenilor să se unească cu România. Avram Imbroane a continuat să
desfăşoare o neobosită activitate pentru ridicarea nivelului economic, social şi
cultural al bănăţenilor, iniţiind înfiinţarea unor şcoli, internate, a unei tipografii
şi edituri bănăţene, întemeierea unei universităţi la Timişoara, construirea unei
catedrale ortodoxe în acelaşi oraş, ridicarea nivelului econimic şi cultural al
satelor. El a atras simpatia multor români de seamă pentru Banat şi problemele
lui. Colaborarea lui Camil Petrescu la câteva ziare bănăţene se datoreşte
îndemnurilor lui. Prin activitatea bogată pe teren naţional, Avram Imbroane se
înscrie în rândul marilor personalităţi care au contribuit la realizarea idealului
celui mai scump al românilor: unitatea lor naţională. El a reprezentat
<<contribuţia Banatului la înfăptuirea acestui mare ideal al poporului
român>>2. Şi prin aceasta, aşa cum arăta Gala Galaction, Avram Imbroane a
intrat în istoria naţională a poporului român.
Prin tot ceea ce au făcut aceşti doi vrednici slujitori ai altarelor străbune,
au devenit modele pentru toţi slujitorii lui Dumnezeu de pretutindeni, intrând
totodată în istorie pentru faptele lor merituoase şi demne de cinste şi respect.
Au luptat necontenit şi au ostenit cu râvnă deosebită pentru realizarea marelui
deziderat de veacuri: unirea tuturor românilor într-un singur stat naţional unitar.
* * *

1
2

Ibidem, p. 1315.
Ibidem, p. 1316.
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Romanian Orthodox Church clergy have been close to people in all the
important moments of history, fighting next to them it in order to achieve the
great ideal of the Romanians from everywhere, uniting all in a single unified
national state. I presented in this study the contribution of two worthy clerics,
two priests who did everything they could to see all the Romanians United in
one State, one of the stood up for merging the small unification – Dimitrie
Matcaş, and the other for the great one – Avram Imbroane. By what these two
worthy ministers of ancestral shrines have did, they became models for all
servants of God from everywhere, while falling down in history for their deeds
deserving and worthy of honor and respect. They fought constantly and have
labored with great zeal to achieve the great goal of centuries: the union of all
Romanians into one single national state.
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CÂTEVA CONSIDERAŢII ISTORICE DESPRE MITROPOLIA
ORTODOXĂ ROMÂNĂ A BASARABIEI
(Trecut, prezent şi perspective)
Drd. Stelian Gomboş (Bucureşti)
1. Scurtă retrospectivă şi incursiune istorică
Teritoriul din stânga râului Prut, locuit de strămoşii românilor încă din
secolele III - IV d.Hr., a depins din punct de vedere canonic-duhovnicesc, de
Patriarhia Ecumenică de Constantinopol. În anul 1401, când Patriarhia
Ecumenică l-a recunoscut pe Iosif I Muşat ca Mitropolit canonic al Mitropoliei
Moldovei (înfiinţată în anul 1386), acest teritoriu făcea parte din Mitropolia
Moldovei, care era păstorită de ierarhi români, cu reşedinţa la Suceava şi apoi la
Iaşi1. Când Biserica Ortodoxă Rusă l-a ales, în anul 1448, pe Mitropolitul Iona
(fără a avea binecuvântarea Patriarhului Ecumenic de Constantinopol),
considerându-se ca fiind autocefală (recunoscută ca atare de Patriarhia
Ecumenică de abia în anul 1589, în timpul primului patriarh cu numele de Iov),
aceasta nu avea jurisdicţie canonică asupra teritoriului dintre râurile Prut şi
Nistru. Foarte târziu, în anul 1812 - anul anexării lui injuste de către Imperiul
Ţarist - acest teritoriu a fost inclus, în mod necanonic, în jurisdicţia Bisericii
Ortodoxe Ruse, care, în anul 1813 a înfiinţat pe acest teritoriu - reorganizat ca o
nouă gubernie, numită Basarabia - eparhia de Chişinău condusă de Gavriil
Bănulescu-Bodoni, cu scopul rusificării populaţiei româneşti din partea de
răsărit a Moldovei. După moartea lui, în anul 1821, Biserica Rusă nu a mai
acceptat în Basarabia decât episcopi ruşi. În urma tratatului de pace de la Paris
din anul 1856, Moldovei i-a fost retrocedată o porţiune din Basarabia de
miazăzi: judeţele Cahul, Bolgrad şi Ismail, astfel că în anul 1864 se înfiinţează
la Ismail Episcopia Dunării de Jos cu jurisdicţie asupra teritoriului eliberat.
Această stare de lucruri a fiinţat până în anul 1878 când în urma congresului de
la Berlin cele trei judeţe din sudul Basarabiei au fost încorporate din nou la
Imperiul Rus iar bisericeşte acest teritoriu a trecut din nou sub jurisdicţia
Bisericii Ortodoxe Ruse2. Cu alte cuvinte, după cum bine se ştie, în anul 1812,
prin tratatul de la Bucureşti, Rusia ţaristă anexa teritoriul românesc dintre Prut
şi Nistru, care va deveni cunoscut sub numele de Basarabia. Din punctul de
vedere al organizării bisericeşti, credincioşii ortodocşi din această regiune
1

http://www.patriarhia.ro/ro/relatii_externe/probbas1.html
Patriarhia Română sub îngrijirea Inalt Prea Sfintitului Nestor Vornicescu Mitropolitul
Olteniei ; apare cu binecuvântarea Prea Fericitului Parinte Teoctist Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, Adevărul despre Mitropolia Basarabiei , Bucuresti, Editura Institutului
Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1993, p.6.
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făcuseră parte din cuprinsul Mitropoliei Moldovei şi al Mitropoliei Proilaviei,
aflate sub ascultarea canonică a Patriarhiei de Constantinopol. Fără a lua în
seamă vechile rânduieli, autorităţile ruse au creat o nouă structură eclesiastică,
Arhiepiscopia de Chişinău şi Hotin, subordonată Sinodului rusesc, în fruntea
eparhiei fiind instalat Gavriil Bănulescu Bodoni, român de neam, care a păstrat
în timpul păstoririi sale caracterul românesc al Ortodoxiei din regiune.După
moartea lui Gavriil, nici un arhiepiscop de Chişinău nu a mai fost român.
Din anul 1839 eparhia pierdea teritoriile de peste Nistru şi se instaura un
amplu şi aspru proces de rusificare a vieţii bisericeşti, fenomen care merge
mână în mână cu dezvoltarea teoriei "moldovenismului" şi a afirmării ideii că
Basarabia este parte a teritoriilor tradiţional locuite de slavii de răsărit.
Basarabia devenea prin urmare un spaţiu rusesc, care trebuia în mod legitim să
se afle sub jurisdicţia Sinodului rus. Toate aceste lucruri au fost completate cu o
amplă campanie de colonizare a Basarabiei cu elemente alogene, care au schimbat dramatic profilul etnic al provinciei. Toate aceste probleme erau cunoscute
românilor de dincoace de Prut, însă teama de ameninţarea rusească a făcut ca
mult timp aceste chestiuni să fie trecute sub tăcere. În anul 1856, prin decizia
Congresului de la Paris, trei judeţe din sudul Basarabiei reveneau în hotarele
Principatului Moldovei, fiind reintegrate şi din punct de vedere bisericesc în
structurile eclesiale româneşti (Cahulul în Episcopia Huşilor, Ismail şi Bolgrad
în nou-înfiinţata Episcopie a Dunării de Jos, cu sediul la Ismail). În aceste
teritorii s-a încercat renaşterea unei vieţi bisericeşti de expresie română, care
însă a fost atentă la diversitatea etnică din zonă. În anul 1878, la presiunile
ruseşti, România a fost nevoită să cedeze cele trei judeţe, în care s-a reinstaurat
autoritatea Arhiepiscopiei Chişinăului. Atitudinea Imperiului Rus faţă de
România după Războiul de Independenţă din anii 1877-1878 nu a fost de natură
să încurajeze relaţiile dintre cele două părţi, fapt care a condus şi la răcirea
raporturilor bisericeşti. Prutul devenea o barieră foarte greu de trecut, din voinţa
Rusiei, fapt care nu încuraja deloc dezvoltarea relaţiilor bisericeşti şi naţionale
dintre românii de pe cele două maluri ale râului devenit frontieră între fraţi.
2. Despre Renaşterea naţională şi bisericească
Lucrurile se vor schimba abia spre sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul veacului XX, când are loc şi o îmbunătăţire a relaţiilor diplomatice
dintre România şi Rusia. Acest lucru coincide cu extraordinara dezvoltare în
Rusia a unei spiritualităţi de inspiraţie ortodoxă, exprimată deopotrivă în mediul
clerical, dar şi în cel laic, în studiile teologice de specialitate, dar şi în literatură.
Era un demers care a lăsat deoparte academismul uscat şi formalismul impus
Bisericii de către puterea politică după reformele lui Petru cel Mare. În acelaşi
timp, a început, mai ales după mişcările din anul 1905, o tot mai insistentă
campanie de emancipare a Bisericii Ortodoxe Ruse de sub influenţa statului, de
renunţare la rolul de agent al acestuia şi de regăsire a adevăratei misiuni, cea
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duhovnicească. Efervescenţa din cadrul societăţii ruse la începutul secolului al
XX-lea a însemnat şi o afirmare a românilor din Basarabia, inclusiv pe plan
bisericesc. Tot mai mulţi clerici basarabeni militează pentru utilizarea limbii
române, limba poporului, în biserici.
Este perioada de afirmare a unor mari clerici şi patrioţi români, precum
Gurie Grosu, Dionisie Erhan sau Alexandru Baltaga. Lucrurile nu au trecut
neobservate dincoace de Prut, unde începe să fie abordată tot mai îndrăzneţ
chestiunea Basarabiei, inclusiv în presa bisericească. Problema emancipării
naţionale în Basarabia a devenit şi mai acută după răsturnarea regimului ţarist în
luna februarie anul 1917 şi reconfigurarea dramatică a realităţilor politicosociale din Rusia. Apoi, lovitura de stat dată de bolşevici şi evenimentele
istorice care i-au succedat au condus în cele din urmă la unirea Basarabiei cu
Regatul României şi la revenirea Bisericii Ortodoxe din teritoriul dintre Prut şi
Nistru în cadrele Ortodoxiei româneşti. Nu este deloc lipsit de interes să
marcăm pe scurt cronologia evenimentelor care au condus la reunificarea
bisericească de după Primul Război Mondial, mai ales că încă se mai
vehiculează ideea că atunci a avut loc un "rapt" neloial făcut de Biserica
Ortodoxă Română pe seama unei Biserici-surori.
3. Schimbări în viaţa bisericească dintre Prut şi Nistru după prăbuşirea
ţarismului
În perioada 19-25 aprilie anul 1917, a avut loc la Chişinău, sub
preşedinţia Arhiepiscopului Anastasie, "Adunarea extraordinară a clerului şi
mirenilor din Eparhia Chişinăului", care trebuia să se pronunţe asupra viitorului
Bisericii Ortodoxe într-o Basarabie care, deocamdată, se dorea autonomă în
cadrele statului rus. Urmând procesul "revoluţionar" prin care trecea întreaga
Biserică Ortodoxă Rusă, din ale cărei coordonate amintim: refacerea
patriarhatului, emanciparea de sub controlul statului, ideea unei biserici a
"poporului", alegerea ierarhilor de organisme din care să facă parte şi
credincioşii, cu alte cuvinte, "democratizarea" bisericii, clerul basarabean a
propus o serie de măsuri care se înscriau într-un proces de "naţionalizare"
(termenul este contemporan) a Bisericii dintre Prut şi Nistru. Se afirma
deocamdată păstrarea legăturilor canonice cu Biserica Ortodoxă Rusă, însă
alegerea ierarhilor basarabeni urma să fie făcută de o adunare eparhială
extraordinară, compusă din reprezentanţi ai clerului şi mirenilor. Basarabia
urma să fie o mitropolie cu mai multe episcopii sufragane, toţi episcopii
trebuind să fie oameni ai locului, cunoscători ai limbii "moldoveneşti". În toate
parohiile curat "moldoveneşti" slujbele urmau să se facă în limba română, iar în
parohiile mixte, în română şi slavonă. La 24 august anul 1917 s-a constituit
Sfatul Superior Eparhial din Chişinău, organism cu replici în toate eparhiile din
Rusia, expresie a spiritului "revoluţionar" al timpului. Treptat, numeroşi membri
ai clerului au început să afirme din ce în ce mai limpede rolul naţional pe care
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trebuie să-l joace preoţii în Basarabia, autonomia Bisericii "moldoveneşti", cu
mitropolit moldovean în frunte, preeminenţa limbii române în actele de cult şi în
învăţământul religios. La 21 noiembrie anul 1917, în urma dezbaterilor unui
larg sobor, la care a luat parte şi arhiepiscopul Chişinăului, Atanasie, era
înscăunat la Moscova patriarhul Tihon, care era de acord cu "democratizarea"
Bisericii, însă se pronunţa pentru menţinerea unităţii Bisericii ruse, aşa cum
fusese ea în perioada imperială. Preluarea puterii de către bolşevici şi
evenimentele politice internaţionale au schimbat însă dramatic şi cursul
evenimentelor pe plan bisericesc în Rusia. Tot pe 21 noiembrie anul 1917 se
forma la Chişinău "Sfatul Ţării", prilej cu care s-a ţinut o slujbă în limba română
în catedrala din centrul oraşului, semn al schimbărilor care se preconizau, iar la
24 decembrie, în condiţii istorice dificile, se proclama independenţa Republicii
Moldoveneşti.
4. Atitudinea Sinodului Bisericii Ortodoxe Române faţă de situaţia
Bisericii din Rusia
În toată această perioadă, România a urmărit cu atenţie evenimentele din
Rusia, cu care era aliată în război, în general, şi pe cele din Basarabia, în
special, însă a evitat să facă vreun gest care să afecteze un stat şi aşa extrem de
slăbit de marile pierderi de pe front şi de frământările interne. Unul din semnele
raporturilor bune dintre cele două state a fost şi invitaţia adresată Bisericii
Ortodoxe Române de a participa cu o delegaţie la lucrările soborului din varatoamna anului 1917, acela care urma să dea o nouă organizare Bisericii
Ortodoxe Ruse. Delegaţia română a fost condusă de Episcopul de Huşi, PS
Nicodim Munteanu, cel care, în calitate de patriarh, va efectua, peste aproape 30
de ani, o nouă vizită la Moscova, atunci însă în cu totul alte condiţii. Conform
raportului întocmit de înaltul ierarh, delegaţia română a sosit la Moscova pe
data de 31 august anul 1917, fiind primită foarte bine. În cadrul diverselor
solemnităţi, fiecare parte a avut ocazia să-şi exprime punctul de vedere asupra
modului în care trebuiau să evolueze raporturile bisericeşti româno-ruse. Astfel,
PS Episcop Nicodim a salutat transformările pe care le cunoştea Biserica Rusă,
a subliniat unitatea de credinţă dintre cele două Biserici şi a insistat pe ideea
sobornicităţii, una din expresiile acesteia fiind cunoscutul Sinod de la Iaşi din
anul 1642. În răspunsul său, IPS Arsenie, vicepreşedinte al soborului, a amintit
la rându-i de momente importante de apropiere între cele două Biserici, nu fără
oarecare tuşe de "paternalism", spunând, printre altele: "Biserica rusească
îmbrăţişează pe cea românească cu dragoste şi nădăjduieşte că împrejurările
grele, prin care trec acum popoarele rus şi român, faptul că poporul românesc a
luat parte la marele război european alături de cel rus, trimiterea PS voastre de
către Sfântul Sinod, toate acestea vor apropia şi mai mult Biserica rusească şi
românească. Biserica rusească regretă că, în timpurile din urmă, relaţiunile nu sau menţinut tot aşa de strâns ca în trecut".
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5. Despre unitatea naţională şi unitatea bisericească
Proclamarea independenţei Republicii Democratice Moldoveneşti a adus
în discuţie, printre membrii clerului din Basarabia, şi chestiunea "autocefaliei".
Unirea după o sută de ani a provinciei româneşti ocupate la anul 1812 cu ŢaraMamă a eliminat această posibilitate şi a pus acut problema unificării bisericeşti
în cadrele unei Biserici Ortodoxe Române unice. În Basarabia se formează două
tabere: o tabără cuprinzând persoane de diverse etnii, reprezentanţi ai vechiului
regim imperial, nostalgici ai "Sfintei Rusii", care militează pentru menţinerea
Bisericii Basarabiei sub ascultarea Patriarhiei Ruse, în pofida schimbărilor
politice, şi o tabără "naţională", care s-a exprimat pentru unitatea bisericească a
românilor. Această "secesiune", condamnată de Patriarhia Moscovei, nu va fi un
gest izolat. Din contră, în toate teritoriile desprinse de sub oprimarea ţaristă şi
devenite independente de noua Rusie sovietică (Polonia, Finlanda, Ţările
Baltice, Gruzia) au existat curente pentru înfiinţarea de biserici autocefale
locale, în virtutea drepturilor canonice, a tradiţiei istorice din spaţiul ortodox şi
pentru evitarea amestecului în treburile interne, prin biserică, a fostului
stăpânitor. Patriarhatul Moscovei, fie din proprie voinţă, fie la presiunile puterii
sovietice, nu va recunoaşte niciodată în perioada interbelică noile schimbări de
jurisdicţie, intrând într-un conflict acut cu Patriarhia Ecumenică, care, în
virtutea drepturilor sale în lumea ortodoxă, a acordat tomosuri de recunoaştere
mai multor biserici nou-formate. S-a aşteptat până la încheierea celui de-al
Doilea Război Mondial, când o parte din aceste teritorii au fost reocupate de
noua putere sovietică şi a devenit limpede că altele, precum Polonia sau
Finlanda, nu pot fi integrate URSS. Atunci Biserica Ortodoxă Rusă, în acord cu
puterea sovietică, a "reintegrat" pe credincioşii ortodocşi din teritoriile
reocupate şi a acordat autocefalia celorlalte Biserici ortodoxe rămase în afara
graniţelor sovietice, dar care, la un moment dat, avuseseră de-a face cu Biserica
Ortodoxă Rusă. În anul 1918, la 7 aprilie, după proclamarea independenţei
Basarabiei şi votarea de către Sfatul Ţării de la Chişinău a unirii cu Ţara Mamă,
Mitropolitul de Iaşi a arătat că toate problemele acestui ţinut privesc Biserica
Ortodoxă Română, ceea ce a dus la retragerea la Petersburg a arhiepiscopului
Anastasie1, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române înfiinţând
Arhiepiscopia română a Chişinăului.
6. Despre dialogul dintre Biserica Ortodoxă Română şi Sinodul Rus în 1918
În cazul concret al Basarabiei, Mitropolitul Pimen al Moldovei, pe atunci
preşedinte al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a adresat la 17
aprilie anul 1918 o telegramă Arhiepiscopului Atanasie, prin care i se făcea
cunoscut că este recunoscut drept chiriarh legiuit al Bisericii Ortodoxe, fiind
invitat să se alăture Sinodului românesc. În răspunsul său, arhiepiscopul rus
1
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108

argumenta că "sfintele canoane nicidecum nu pun în atârnare jurisdicţia
bisericească de jurisdicţia statului", însă în aplicarea acestui principiu asupra
faptelor istorice folosea două măsuri diferite. În opinia sa, ocuparea Basarabiei
în anul 1812 şi modificările operate atunci în jurisdicţia bisericească, fără nici o
consultare sau acord, erau perfect legitime (conform dreptului de cucerire), în
timp ce crearea statului naţional român şi, mai ales, unificarea bisericească a
românilor ortodocşi şi refacerea jurisdicţiilor istorice în Moldova nu erau
posibile! În încheierea mesajului său, vlădica Atanasie arăta: "Fără orice
relaţiuni cu Biserica Rusă, nu poate hotărî soarta singur eparhia Chişinăului şi
nici Biserica Română, pentru că asta ar însemna din partea ei însuşirea unei
moşteniri care este străină de dânsa. Lucru evident că chestiunea cu privire la
situaţia Basarabiei, mai departe, din punct de vedere bisericesc, trebuie să se
hotărască numai după o prealabilă discuţiune a acestei chestiuni în acelaşi timp
de Biserica Rusă şi de Biserica Română şi în urma unor relaţiuni între ele, în
conformitate cu canoanele; totodată trebuie luat în consideraţie şi glasul clerului
şi a întreg poporului ortodox care locuieşte în limitele Basarabiei".
La 21 aprilie anul 1918, episcopatul rus din Basarabia s-a întâlnit la Iaşi
cu delegaţia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Argumentele
invocate de partea română, pe baza canonului 17 al Sinodului al IV-lea
ecumenic şi canonului 38 al Sinodului al VI-lea ecumenic, care veneau în
sprijinul revenirii bisericii basarabene în cadrul Sinodului românesc, au fost
respinse. De asemenea, Atanasie nu a acceptat să-l pomenească la rugăciuni pe
primatul României, să promoveze limba română în biserică şi şcolile teologice
şi să accepte o dezvoltare a bisericii basarabene în limitele impuse de legile
statului român. Plecând la Moscova, pentru a lua parte la lucrările Sinodului rus,
Atanasie a cerut patriarhului Tihon să trimită o "scrisoare irenică" mitropolitului
Pimen al Moldovei (datată 23 mai anul 1918). Prin această scrisoare, Patriarhul
Rus punea la îndoială realitatea unirii Basarabiei cu România, cerând ca
problemele bisericeşti să fie discutate abia după încheierea păcii şi retrasarea
noilor graniţe. La fel ca şi Atanasie, Tihon afirma că modificarea graniţelor nu
trebuie, de la sine, "să rupă imediat legăturile canonice cu Biserica Rusă şi să se
supună jurisdicţiei canonice a Bisericii Române". Din nou, patriarhul rus venea
cu eternul argument al "Sfintei Rusii", invocând faptul că situaţia din anul 1918
nu poate fi comparată cu cea din anul 1812, deoarece atunci Rusia "a eliberat"
pe creştinii basarabeni de sub oprimarea otomanilor musulmani, a refăcut
provincia şi a "civilizat-o", în timp ce se sugera că evenimentele din anul 1918
ar fi un gest neprietenesc la adresa unei Biserici-surori! În finalul mesajului,
Patriarhul Tihon propunea totuşi soluţia ca soarta bisericii basarabene să fie
hotărâtă de basarabenii înşişi: "Este cu totul natural şi chiar necesar în
momentul de faţă a întreba clerul şi poporul basarabean cum şi în ce formă ar
dori ei să-şi organizeze viaţa lăuntrică a Bisericii lor şi să stabilească relaţiile ei
cu Biserica Rusă şi Biserica Română". "Poporul" trebuia să-şi exprime voinţa
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prin Soborul local sau prin Adunarea Eparhială şi, în funcţie de deciziile
adoptate, Sinodul rus urma să ia o hotărâre.
7. Despre integrarea Basarabiei în cadrele Ortodoxiei româneşti - expresie
a voinţei poporului
Scrisoarea Patriarhului Tihon a fost privită de către basarabeni drept
semnul prin care Patriarhia Moscovei deschidea posibilitatea reunirii bisericeşti
a românilor. În schimb, partea rusă va interpreta în mod diferit gestul. Loviturile
primite de Biserica Rusă în acei ani din partea bolşevicilor au împiedicat
continuarea dialogului, fapt interpretat ulterior de Moscova drept o ocazie
pentru români de a acţiona fără a ţine seama de Patriarhia moscovită. De fapt, în
toţi aceşti ani, au existat numeroase adunări şi întâlniri prin care românii
basarabeni şi-au exprimat în mod limpede voinţa ca Biserica Ortodoxă a
Basarabiei să devină parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Române. La 14 şi 16
iunie anul 1918, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române emitea două
documente istorice: o "hotărâre" privind afacerile bisericeşti ale Basarabiei şi o
"carte pastorală" către "clerul şi norodul Basarabiei", consfinţind, pe de-o parte,
revenirea bisericii basarabene în sânul Bisericii-mamă şi constatând, pe de altă
parte, părăsirea scaunelor episcopale de către episcopii ruşi, care au refuzat să
recunoască autoritatea Sinodului român, plecând în exil. Pentru o perioadă,
treburile bisericii din Basarabia au fost girate de Episcopul de Huşi, PS Nicodim
Munteanu, pentru ca în următorii ani să se organizeze alegeri episcopale, iar
viaţa bisericească a Basarabiei să se desfăşoare firesc în cadrele Bisericii
Ortodoxe Române. Din 19 februarie anul 1919 scaunul arhiepiscopal este
ocupat de Gurie Grosu, iar la 30 decembrie Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române realizează unitatea bisericească "pe întreg pământul României
reîntregite, într-o singură Biserică Autocefală Ortodoxă".
În anul 1922, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a înfiinţat încă
două eparhii în Basarabia – Episcopia Hotinului, cu reşedinţa la Bălţi şi
Episcopia Cetăţii Albe, cu reşedinţa la Cetatea Albă. Ridicarea la rang de
Mitropolie a avut loc în anul 1927, Arhiepiscopia Chişinăului fiind ridicată la
rang de Mitropolie şi având ca eparhii sufragane episcopiile menţionate mai sus.
Acestora li s-a adăugat, în anul 1941, din raţiuni pastoral-misionare (ţinând
seama de persecuţia stalinistă împotriva Bisericii Ortodoxe din zonă), Misiunea
Ortodoxă Română pentru Transnistria, cu statut de eparhie. În iunie anul 1940,
ca urmare a Pactului Hitler-Stalin ( Molotov - Ribbentrop) încheiat la 23 august
anul1939, Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa au fost invadate şi
anexate la Uniunea Sovietică. Mitropolia Basarabiei a fost defiinţată şi întreg
teritoriul ei a ajuns sub jurisdicţia Patriarhiei Moscovei. În 1941 Basarabia
revine la sânul României, Mitropolia Basarabiei cu cele patru eparhii sufragane
ale sale menţionate mai sus funcţionând până în anul 1944, după care a fost
forţată de către regimul comunist sovietic să-şi întrerupă activitatea. Primii
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mitropoliţi ai Basarabiei, până la ocupaţiile sovietice din anii1940 şi 1944, au
fost Gurie Grosu şi Efrem Enăchescu.
8. Lupta pentru recunoaşterea Mitropoliei Basarabiei
La 14 septembrie anul 1992, un numar însemnat de preoti si credinciosi
ortodocsi, constituiti într-o Adunare eparhiala, au decis reactivarea Mitropoliei
Basarabiei, drept pentru care au trimis la Bucuresti o delegatie pentru a adresa
Patriarhiei Romane rugamintea de a primi Mitropolia sub jurisdictia sa
canonica. Existenta Mitropoliei si apartenenta ei la Biserica Ortodoxa Romana
au fost recunoscute prin „Actul Patriarhal si Sinodal” al Sfantului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Romane de la 19 decembrie 19921. De remarcat aici că
Patriarhia Română este singura entitate bisericească şi persoană juridică din
lume care putea beneficia de dreptul de succesiune pe linie ascendentă în
raport cu Mitropolia Basarabiei. Legea Republicii Moldova cu privire la
proprietate nr. 459-XII din 22.01.1991, Articolul 30 (Proprietatea organizaţiilor
religioase) prevedea ca „...După încetarea activităţii organizaţiei religioase
chestiunea folosirii bunurilor care s-au aflat în proprietatea ei este rezolvată de
către organele de conducere ale acestei organizaţii sau de către organizaţia
religioasă ierarhic superioară, cu participarea organelor locale ale puterii de stat.
Bunurile care s-au aflat în proprietatea organizaţiilor religioase, după încetarea
activităţii lor, trec către organizaţia religioasă ce le-a format...”2. Patriarhia
Moscovei a acuzat Patriarhia României că se amestecă în treburile canonice ale
Bisericii Rusiei şi într-o scrisoare către Patriarhia Română a făcut şi puţină
istorie, cu interpretări cel puţin forţate ale datelor istorice, vorbid de drepturile
canonice ale Bisericii Ruse asupra Bisericii Basarabiei, care de fapt au fost,
necanonice, urmări ale diferitelor ocupaţii armate ale Basarabiei3. Ce ar trebui
să ştie Patriarhia de la Moscova? Că în canonul 34 apostolic se spune limpede:
„fiecare episcop şi credincioşii săi, vor asculta de cel mare din neamul lor”4. Ori
moldovenii sunt români şi Patriarhul românilor este la Bucureşti. Biserica rusă
şi-a arogat de la sine putere jurisdicţia canonică asupra Basarabiei, în urma unui
fals istoric, pactul Hitler-Stalin. Mai mult, ocupaţia politică a însemnat şi
ocupaţia canonică, chiar şi fără un tratat, fie el legal sau mai puţin legal. Oare
aşa cum Patriarhia Română şi-a menţinut jurisdicţia în Banatul Sârbesc, în fosta
Jugoslavie, în Ungaria, în Basarabia de ce nu a putut sa o facă? Pentru că
Biserica Ortodoxă Română nici nu a fost întebată, nu i s-a cerut permisiunea,
orice i-a aparţinut de drept fiindu-i confiscat cu arma în mână. În perioada anilor
1

http://www.dejure.md/library_upld/d22.txt
http://www.law-moldova.com/laws/rom/o_sobstvennosti_ro.txt.
3
Patriarhia Română, Op. Cit., p. 106.
4
Ibidem.
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1992-2002 Mitropolia Basarabiei a dus o luptă acerbă cu instituţiile din
Republica Moldova pentru recunoaşterea dreptului de succesiune1.
La 8 octombrie anul 1992, Mitropolia Basarabiei solicita Guvernului
Republicii Moldova să fie recunoscută, dar nu primeşte răspuns. La 16
octombrie anul 1992, Ministerul Culturii şi Cultelor cere Guvernului un aviz
favorabil recunoaşterii Mitropoliei Basarabiei. Guvernul refuză sa dea acest
aviz, deşi Ministerul de Finanţe (la 14 noiembrie 1992), Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale (la 8 februarie 1993), Ministerul Învăţământului (la 8
februarie 1993) şi Departamentul de Stat pentru Privatizare (la 15 februarie
1993) comunică Guvernului şi Preşedintelui Republicii Moldova că nu au
obiecţii în legătură cu recunoaşterea Mitropoliei Basarabiei. Chiar şi Comisia
pentru Cultură şi Culte a Parlamentului Republicii Moldova face cunoscut la 11
martie anul 1993 (în urma unei scrisori a Episcopului de Bălţi Petru Păduraru)
că statutul şi activitatea Mitropoliei Basarabiei sunt în conformitate cu legislaţia
statului şi cere Guvernului să recunoască noua Mitropolie pentru a nu agrava
situaţia socială şi politică din Republică2. La 8 august anul 1995, Mitropolitul
Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor Petru Păduraru, invocând articolul 235 al
Codului de Procedură civilă, referitor la recursul judiciar în privinţa unui act al
administraţiei, contrar unui drept recunoscut, reclamă Guvernul în faţa
Judecătoriei de circumscripţie a sectorului Buiucani din Chişinău. El a solicitat
anularea deciziilor de refuz în recunoaştere. Judecata a satisfăcut cererea lui şi a
emis la 12 septembrie anul 1995 o hotarâre prin care se dispunea recunoaşterea
Mitropoliei Basarabiei. La 15 septembrie anul 1995 procurorul de Buiucani a
introdus un recurs împotriva hotărârii Judecătoriei Buiucani din 12 septembrie
anul 1995 iar la 18 octombrie anul 1995, Curtea Supremă de Justiţie a anulat
hotărârea din 12 septembrie 1995, pe motivul că judecătoria Buiucani nu era
competenta să examineze cererea de recunoaştere a bisericii petiţionare. În urma
reformei sistemului judiciar moldovenesc, dosarul Mitropoliei Basarabiei a fost
expediat la Curtea de Apel a Republicii care a dat dreptate Mitropoliei, însă la 9
decembrie anul 1997 Colegiul civil al Curţii Supreme de Justiţie a pronunţat o
hotărâre, prin care a refuzat să admită cererea Arhiepiscopului Chişinăului şi
Mitropolitul Basarabiei Petru Păduraru, şi altora de a obliga Guvernul
Republicii Moldova să recunoască această Biserică şi să aprobe statutul
Mitropoliei Basarabiei. La 3 iunie anul 1998 Mitropolia Basarabiei, reprezentată
de Mitropolitul Petru Păduraru şi alţi 12, a depus o cerere la Curtea Europeană a
Drepturilor Omului (CEDO). La 13 decembrie anul 2001 Curtea Europeană a
Drepturilor Omului a condamnat Republica Moldova pentru violarea drepturilor
prevăzute de articolele 9 şi 13 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor
Omului şi Libertăţilor Fundamentale, în urma refuzului de a repune Mitropolia
Basarabiei în legalitate.
1
2

http://www.observatorul.com/articles_main.asp?action=articleviewdetail&ID=6546
Hotarârea Curţii Europene a Drepturilor Omului la Cererea nr. 45701/99, 13.12.2001.
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9. Lupta pentru succesiunea juridică
Realizând că dosarul Mitropoliei Basarabiei la CEDO urmează a fi
pierdut de către Republica Moldova, Guvernul Tarlev, la 26 septembrie anul
2001, adoptă Hotărârea nr. 10081 privind aprobarea modificării introduse în
statutul Bisericii Ortodoxe din Moldova (Mitropolia Moldovei), conform căreia
această Mitropolie a Patriarhiei Moscovei se autodeclară succesoare de drept a
Episcopiei Chişinăului, Hotinului şi a Mitropoliei Basarabiei2. În momentul în
care s-ar fi deschis procedura de restituire a acestor bunuri de către Stat ar fi
rezultat, în termenii acestei hotărâri de Guvern, că Mitropolia Basarabiei nu şiar putea redobândi aceste proprietăţi, întrucât ar fi succedată de structura locală
a Patriarhiei Ruse de la Moscova, fapt ce constituie o violare flagrantă a
drepturilor de proprietate ale Mitropoliei Basarabiei, creatoarea şi deţinătoarea
legală a acestor bunuri până la confiscarea sau naţionalizarea lor abuzivă.
Hotărârea de Guvern contestată este un act de dezmoştenire a Mitropoliei
Basarabiei şi echivalează cu o uzurpare a totalităţii drepturilor ei, înainte ca
Guvernul să admită Mitropolia Basarabiei în legalitate şi să-i acorde protecţia
prevăzută de legi, la care era şi este pe deplin îndreptăţită3. Puternic contestată şi
atacată în justiţie în fata Curţii Supreme de Justiţie, care a dat câştig de cauză
reclamantului (Mitropolia Basarabiei), Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr. 1008 din 26 septembrie anul 2001 a fost anulată. Deoarece Curtea
Supremă de Justiţie a anulat, la 2 februarie anul 2004, Hotărârea nr. 1008 a
Guvernului Republicii Moldova din 26 septembrie anul 2001 prin care
Mitropolia Moldovei a fost recunoscută succesoarea juridică a Mitropoliei
Basarabiei, dar în acelaşi timp statuase ca Mitropolia Basarabiei ar putea fi doar
succesoare istorică, canonică şi spirituală a Mitropoliei Basarabiei de până la
anul 1944, Mitropolia Basarabiei a iniţiat în anul 2004 un nou dosar la CEDO
pentru a demonstra ca în accepţia legilor Republicii Moldova, a CEDO şi a
primului protocol din Convenţia Europeană, ratificat de Republica Moldova,
succesiunea istorică, canonică şi spirituală înseamnă, de fapt, succesiunea de
drept. Prin decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii
Supreme de Justiţie din 31 martie anul 2004 se stabilea ca aprecierea referitoare
la inexistenţa succesorilor de drept nu contravine legislaţiei şi este adecvată.
Sentinţa a fost confirmată printr-o nouă hotărâre a aceleiaşi instante din 14
aprilie anul 2004 privind cererea de revizuire înaintată de Serviciul de Stat
pentru Problemele Cultelor. În noiembrie anul 2004, Adunarea Generală a
Mitropoliei Autonome a Basarabiei a încheiat procesul de reactivare a vechilor
1

Hotărâre privind aprobarea modificării introduse în Statutul Bisericii Ortodoxe din Moldova
(Mitropolia Moldovei) nr. 1008 din 26 septembrie 2001, Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 116-118 din 27 septembrie 2001.
2
http://cubreacov.wordpress.com/2009/05/02/vlad-cubreacov-cazul-privind-succesiuneajuridica-a-mitropoliei-basarabiei-1/.
3
Ibidem.
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sale eparhii sufragane (început încă din anul 1992), având următoarele titulaturi:
Arhiepiscopia Chişinăului, Episcopia de Bălţi, Episcopia Basarabiei de Sud şi
Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor şi a toată Transnistria (s-a ţinut seama de
configuraţia actuală a graniţelor Republicii Moldova). În anul 2006, Curtea
Supremă de Justiţie a Republicii Moldova a recunoscut Mitropolia Autonomă a
Basarabiei, ca „succesoare spirituală, canonică şi istorică a Mitropoliei
Basarabiei care a funcţionat până în anul 1944 inclusiv”, cu eparhiile ei
componente: Arhiepiscopia Chişinăului (înregistrată juridic încă din decembrie
anul 2004), Episcopia de Bălţi, Episcopia Basarabiei de Sud şi Episcopia
Ortodoxă a Dubăsarilor şi a toată Transnistria1. Această hotărâre a confirmat
juridic un drept istoric şi canonic al Mitropoliei Basarabiei. Prin urmare, în luna
octombrie anul 2007, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a luat act, cu
binecuvântare, de această recunoaştere oficială a reactivării eparhiilor care au
aparţinut Mitropoliei Autonome a Basarabiei.
Atitudinea autorităţilor de la Chişinău faţă de Mitropolia Basarabiei a
atras o mustrare din partea Consiliului Europei deoarece, potrivit Raportului
Internaţional cu privire la libertatea religioasă pentru anul 2005, Biserica
Ortodoxă din Moldova (Mitropolia Moldovei) a fost favorizată în comparaţie cu
alte grupări religioase2. Aceste constatări survin Raportului Internaţional cu
privire la Drepturile Omului din anul 2003, care făcea referire la libertatea
religioasă din Moldova arătând că, deşi a reuşit să se înregistreze şi să activeze
în calitate de cult recunoscut de stat, reprezentanţii Mitropoliei Basarabiei susţin
că dreptul de proprietate este, în continuare, violat. În acelaşi sens, Raportul din
anul 2005 menţiona că Mitropolia Moldovei a avut de înfruntat doar mici
dificultăţi în redobândirea proprietăţilor sale – biserici, scoli, spitale, orfelinate
şi proprietăţi administrative, iar în cazul celor distruse Guvernul a oferit
compensaţii alternative. În schimb, litigiile de proprietate dintre Mitropolia
Moldovei şi Mitropolia Basarabiei nu au fost rezolvate. În plus, în cadrul
şedinţei Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei de la 8 februarie anul
2006, fiind discutată problema respectării de către Guvernul moldovean a
deciziei CEDO din anul 2001 privind Mitropolia Basarabiei, s-a constatat că
decizia nu a fost implementată pe deplin deşi au trecut patru ani de la emitere.
De asemenea, se constată necesitatea accelerării procesului legislativ în sensul
adoptării unei noi legi privind cultele, lege care să fie în concordanţă cu decizia
CEDO. Cu toate că instanţa a dat câştig de cauză Mitropoliei Basarabiei,
recuperarea proprietăţilor ce au aparţinut instituţiei religioase în perioada
interbelică este împiedicată de faptul că nu s-a stabilit dacă există o legislaţie
naţională adaptată regulilor europene pentru revendicare, precum şi dacă
Mitropolia va trebui să se adreseze în acest sens instanţelor naţionale imediat
după adoptarea legislaţiei de retrocedare a proprietăţilor înstrăinate ale cultelor
1
2

http://www.patriarhia.ro/ro/relatii_externe/probbas1.html
http://www.usembassy.md/ro-IRF2004.htm.
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sau instanţei europene (până la adoptarea unei legislaţii naţionale concordante).
Atât în anul 2007 cât şi în anii 2008 şi 2009, oficialii Mitropoliei Basarabiei au
făcut cunoscuta Curţii Europene situaţia precară în care se află demersurile
autorităţilor moldovene, privind respectarea drepturilor Mitropoliei Basarabiei.
În procesul de recuperare a proprietăţilor cel mai dificil este să se facă proba
dreptului de proprietate a Mitropoliei Basarabiei asupra diferitelor imobile şi
obiecte de cult din perioada interbelică, situaţie determinată de faptul că
arhivele fostei Mitropolii, care cuprindeau actele şi inventarele de bunuri ale
instituţiei ecleziastice, fie au rămas în Basarabia ocupată de sovietici în anul
1940, fie, cele care au fost parţial transferate în Romania, la Craiova şi Râmnicu
Vâlcea, în anul 1944, au fost cedate Uniunii Sovietice, respectiv R.S.S.
Moldoveneşti, în anul 1952.
10. Câteva date concrete cu privire la încălcările grave ale legislatiei
naţionale şi internaţionale în cazul Mitropoliei Basarabiei
Conform Raportului Internaţional al Biroului pentru Democraţie,
Drepturile Omului şi Muncă, SUA, cu privire la Libertatea Religiei anul 2008 Moldova „Înregistrarea oferă grupurilor religioase statut juridic, care le permite
să aibă proprietate, să deschidă conturi bancare, precum şi să angajeze personal
la serviciu. Comunităţile religioase sau părţile componente ale cultelor
religioase înregistrate, nu sunt obligate să se înregistreze la Ministerul Justiţiei,
atât timp cât nu efectuează tranzacţii juridice şi nu primesc donaţii ca persoane
juridice în condiţiile legii. Cultul religios, a cărei parte componentă sunt acestea,
trebuie să exercite autoritatea în aceste domenii pentru comunităţile locale
neînregistrate. Comunităţile neînregistrate nu pot avea proprietate, nu pot obţine
autorizaţii de construcţie pentru biserici sau seminarii, nu pot deschide conturi
bancare, nu pot angaja personal la serviciu sau să obţină spaţiu în cimitirele
publice în numele lor”1. Însă din mai anul 2007 nici o parte componentă a
Mitropoliei Basarabiei nu a mai fost admisă în legalitate, în pofida multiplelor
cereri în acest sens. Toate aceste cereri au fost şi sunt tratate de Ministerul
Justiţiei cu exces de birocraţie şi fără bună credinţă. De fiecare dată
reprezentanţii comunităţilor locale solicitante din cadrul Mitropoliei Basarabiei
s-au conformat pe deplin tuturor cerinţelor Ministerului Justiţiei, însă la fiecare
nouă prezentare a setului de acte necesare înregistrării, Ministerul avansa noi şi
noi cerinţe, care, de asemenea au fost acceptate de fiecare dată. Există cazuri în
care pachetul de documente a fost refăcut de 7 ori şi tot nu a fost acceptat şi
aprobat de către Ministerul Justiţiei, care avansa noi şi noi cerinţe. Din iunie
anul 1995 Republica Moldova a devenit stat membru al Consiliului Europei. În
avizul său nr. 188 (1995) adresat Comitetului de Miniştri privind admiterea
Moldovei în cadrul Consiliului Europei, Adunarea Parlamentară de la
Strasbourg a recunoscut angajamentul de a respecta prevederile legale
1

http://romanian.moldova.usembassy.gov/media/irfr-2008-rom.pdf
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internaţionale pe care le-a contractat cu această ocazie. Printre aceste
angajamente, reafirmate înainte de adoptarea Avizului menţionat figura şi acela
de a asigura „o libertate completă a religiei pentru toţi cetăţenii, fără nici o
discriminare” şi „o soluţie paşnică a conflictului dintre Mitropolia Moldovei şi
Mitropolia Basarabiei”1. Mitropolia Basarabiei există de facto şi de jure şi acest
drept de existenţă este garantat de Constituţia şi legile ţării, precum şi de cadrul
juridic internaţional în materie, în special de Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului, care a fost încălcată de Guvernul Republicii Moldova prin
neadmiterea premeditată a intrării în legalitate, timp de 10 ani, a Mitropoliei
Basarabiei2.
Prin urmare, dreptul la existenţă presupune dreptul natural de a avea
bunuri. Dar şi viceversa: dreptul de a avea bunuri presupune obligatoriu dreptul
la existenţă. Iată de ce devine cât se poate de evident că atunci când Guvernul îi
refuză Mitropoliei Basarabiei dreptul de susccesiune în sens larg şi dreptul de
proprietate în înţeles îngust, doreşte să-i refuze însuşi dreptul la existenţă, aşa
cum şi Curtea de Apel a Republicii Moldova a observat şi a susţinut prin
Hotărârea sa din 19 august 1997, când a dat câştig de cauză Mitropoliei
Basarabiei3. Negarea personalităţii juridice şi a dreptului la existenţă a
Mitropoliei Basarabiei şi dorinţa de a o discrimina şi de a-i bloca acesteia pe
viitor accesul în justiţie pentru apărarea bunurilor şi patrimoniului său au fost
adevăratele scopuri urmărite de cei doi copârâţi, Mitropolia Moldovei
(Patriarhia Moscovei) şi Guvernul Republicii Moldova, iar acest fapt cade sub
incidenţa mai multor Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului4.
Aceasta prevede prin art. 9. 2 că „libertatea de a-şi manifesta religia sau
convingerile, nu poate face obiectul altor constrângeri decât acelea care,
prevăzute de lege, constituie măsuri necesare într-o societate democratică,
pentru securitatea publică, protecţia ordinii, a sănătăţii sau a moralei publice,
sau protecţia drepturilor şi libertăţilor altuia”5. Mitropolia Basarabiei nu a
atentat nici o dată la securitatea publică, protecţia ordinii ci invers, faptele atestă
că stoparea reactivării ei duce la anumite conflicte nedorite între enoriaşi.
Fiind vorba de culte, ca entităţi sociale specifice, divino-umane, Guvernul
ar fi trebuit să evite amestecul în astfel de chestiuni, întrucât, Legea despre
culte, ca şi Constituţia Republicii Moldova le recunoaşte cultelor, adică
bisericilor, dreptul la urmarea tradiţiilor şi normelor proprii, tradiţii şi norme
care încorporează şi dreptul canonic, astfel încât, prin intervenţia sa, Statul să nu
se facă vinovat de parţialitate, ilegalitate şi de generarea inutilă de probleme.
1

http://cubreacov.wordpress.com/2009/05/02/vlad-cubreacov-cazul-privind-succesiuneajuridica-a-mitropoliei-basarabiei-1/
2
http://www.bice.md/?cid=22&link=43&sublink=136
3
http://cubreacov.wordpress.com/2009/05/02/vlad-cubreacov-cazul-privind-succesiuneajuridica-a-mitropoliei-basarabiei-1/
4
Ibidem.
5
Patriarhia Română, Op. Cit., p. 74.
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Potrivit dreptului canonic, toate înstrăinările făcute fără respectarea condiţiilor
canonice sunt nule. Pe de altă parte, dacă Mitropolia Moldovei ar fi indicat ca
temei al uzurpării drepturilor Mitropoliei Basarabiei la acel moment pretinsa
necanonicitate a acesteia, i-ar fi fost amintit onoratei Curţi că nu ţine de
comptetenţa Statelor sau Guvernelor acestora să aprecieze canonicitatea sau
legalitatea unei sau altei credinţe religioase ori Biserici, fapt confirmat din
abundenţă şi de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului1. Cadrul
legislativ naţional, respectiv Codul civil, articolul 39 prevede că „În caz de
fuziune sau divizare a persoanelor juridice patrimoniul (drepturile şi obligaţiile)
trece la noile persoane juridice care au luat naştere.
Dacă o persoană juridică este absorbită de o altă persoană juridică,
patrimoniul ei (drepturile şi obligaţiile) trece la aceasta din urmă. Patrimoniul
(drepturile şi obligaţiile) trece din ziua semnării bilanţului de transmitere, dacă
legea ori hotărârea cu privire la reorganizare nu prevede altfel”. Legea
Republicii Moldova privind cultele religioase şi părţile lor componente nr. 125XVI din 11/05/2007 nu a suportat nici o modificare în sensul cerut de Comitetul
de Miniştri al Consiliului Europei şi nici o iniţiativă legislativă de modificare nu
a fost introdusă în Parlament2. Nici una din cererile parohiilor Mitropoliei
Basarabiei nu a fost rezolvată pozitiv după Reuniunea a 997-a ( DH) a
Comitetului de Miniştri din 6 iunie 2007 şi Reuniunea a 1007-a ( DH) a
Comitetului de Miniştri din 18 octombrie anul 2007, chiar dacă, în conformitate
cu noile prevederi, aceste cereri trebuiau a fi rezolvate. Recunoaşterea altor
culte. De la adoptarea Legii despre culte, Guvernul a recunoscut un anumit
număr de culte. Pe data de 7 februarie anul 1993, Guvernul a aprobat statutele
Bisericii Mitropoliei Moldovei, afiliată Patriarhiei de la Moscova. La 28 august
anul 1995, Guvernul a recunoscut o altă biserică creştin-ortodoxă Eparhia
Ortodoxă Rusă de rit vechi din Moldova, afiliată şi ea Patriarhiei de la
Moscova. La 22 iulie anul 1993, Guvernul a recunoscut “Biserica Adventiştilor
de ziua a şaptea”şi la 19 iulie anul 1994 a recunoscut “Biserica Adventiştilor de
Ziua a Şaptea – Mişcarea de Reformare” . La 9 iunie anul 1994, Guvernul
aprobă statutul şi a recunoscut “Federaţia Comunităţilor Evreieşti (religioase) “,
in timp ce la 1 septembrie anul 1997, a fost aprobat statutul “Uniunii
Comunităţilor Evreieşti mesianici “.
11. Legislaţie şi practici de restituire a bunurilor bisericeşti în statele excomuniste europene
În majoritatea statelor ex-comuniste din Europa au fost adoptate legi şi
hotărâri privind retrocedarea proprietăţilor bisericeşti preluate, confiscate,
naţionalizate sau ridicate în orice mod de regimurile impuse de Moscova. În
1
2

http://www.scj.ro/decizii_strasbourg.asp
http://www.mitropoliabasarabiei.ro/evolutia_dupa_octombrie.html
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multe dintre aceste ţări procesul de retrocedare a fost încheiat. În Cehia, Legile
298/1990 şi 338/1991 reglementează retrocedarea unor proprietăţi ce au
aparţinut ordinelor religioase sau altor congregaţii. În Estonia, după restabilirea
independenţei de stat şi reactivarea în cadrul Patriarhiei Ecumenice de
Constantinopol a Bisericii Ortodoxe Apostolice Estoniene de până la ocupaţia
sovietică, Guvernul i-a recunoscut anume acestei Bisericii dreptul exclusiv de
proprietate asupra tuturor bunurilor bisericeşti ortodoxe, ceea ce a provocat
nemulţumirea structurii locale a Patriarhiei Ruse de la Moscova. După un
deceniu de dispută, în august 2002, cele două Biserici locale au ajuns la un
acord privind folosirea proprietăţilor bisericeşti retrocedate Bisericii Ortodoxe
Apostolice Estoniene. Statul estonian s-a angajat să acorde compensaţii băneşti
Bisericii Ortodoxe Apostolice Estoniene în valoarea bunurilor pe care le-ar
putea ceda cu titlu de proprietate structurii locale a Patriarhiei Ruse. Două dintre
comunităţile extrateritoriale ale Mitropoliei Basarabiei, cea din Lituania şi cea
din Letonia, erau şi sunt persoane juridice ale statelor în cauză. Acestea sunt
prezumate a deţine în proprietate de ani de zile, după cum şi deţin, bunuri cu
destinaţie bisericească, sacre şi profane şi ca persoane juridice letonă şi,
respectiv, lituaniană, beneficiază de un ansamblu de drepturi şi au contractat o
sumă de obligaţiuni cu mult mai largi decât cele privind proprietatea lor
bisericească şi cu ani de zile mai înainte ca Guvernul Republicii Moldova să
emită Hotărârea contestată nr. 1008 din 26 septembrie 20011.
Între timp şi alte comunităţi ale Mitropoliei Basarabiei din afara
Republicii Moldova au dobândit personalitate juridică, şi anume: Parohia
Ortodoxă Autonomă „Sfinţii Petru şi Pavel” din satul Komâşivka (Hagicurda),
raionul Ismail, regiunea Odesa, Ucraina, înregistrată de Secţia pentru
Problemele Religiilor din cadrul Administraţiei de Stat a regiunii Odesa,
Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Apostol Andrei” din Chicago, Parohia
Ortodoxă Română „Pogorârea Sfântului Duh” din Dallas, Texas şi Mănăstirea
Ortodoxă Română „Sfântul Antonie cel Mare” din Cleveland, Ohio, Statele
Unite ale Americii, în timp ce comunităţile canonice ale Mitropoliei Basarabiei
din Federaţia Rusă au statut oficial de „grupuri religioase” şi administrează mai
multe bunuri în nume propriu2. La 11 iulie anul 2002 a fost adoptată Legea nr.
501 din pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din
România. Iar la 17 octombrie anul 2002 Guvernul României a adoptat Hotărârea
nr. 1164 din pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile
care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 501/2002, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
1

http://cubreacov.wordpress.com/2009/05/02/vlad-cubreacov-legislatie-si-practici-derestituire-a-bunurilor-bisericesti-in-statele-ex-comuniste-europene-3/.
2
Ibidem.
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privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare1. La 14
mai anul 2002 Ministrul Administraţiei Publice a semnat un document de
restituire a 13 proprietăţi, dintre care 9 aprţinând Bisericiilor (maghiare).
Decizia ministerială s-a bazat pe Hotărârea de Guvern nr. 1334/2000. Alte
documente oficiale în materie de restituire a averilor bisericeşti sunt Hotărârile
de Guvern nr. 13/1998, 112/1998 şi 83/2000. La 24 octombrie anul 2003
Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 1255 pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 950/2001 cu privire la înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie anul 1945 – 22 decembrie anul 1989, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 790 din 10 noiembrie anul 2003. În ceeea ce priveşte
persoanele fizice refugiate din Basarabia (plus nordul Basarabiei şi ţinutul
Herţa), România oferă despăgubiri şi compensaţii pentru pagubele suportate ca
urmare a ocupaţiei militare sovietice.
12. Despre presiunile exercitate asupra desfăşurării activităţii Mitropoliei
Basarabiei
În data de 1 decembrie anul 2007 Preşedintele Republicii Moldova,
Vladimir Voronin, a declarat la postul de televiziune NIT că va contesta
Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 13/12/2001, în cazul în
care Mitropolia Basarabiei nu va reveni asupra hotărârii privind trei din cele
patru episcopii istorice, componente ale sale. "Nu dorim repetarea situaţiei din
Kosovo în Moldova. De aceea vom răsturna Decizia Curţii de la Strasbourg,
dacă dezordinea în jurul Mitropoliei Moldovei nu se opreşte. Asta e o
declaraţie oficială, eu nu arunc cu cuvinte când e vorba de astfel de probleme.
Nu putem să ne târguim cu credinţa noastră şi nu vom face din credinţă un
ostatec al politicii. Dacă aceste evenimente vor continua şi mai departe, ne
rezervăm dreptul să ieşim din Hotărârea CEDO (Mitropolia Basarabiei vs.
Moldova – n.n.) pentru că toţi înţelegem că pe parcursul civilizaţiei umane au
fost foarte multe războaie, din care 90% au avut loc din cauza problemelor
religioase, când o ţară a vrut să impună religia sa unui altei ţări”2, a spus
Preşedintele Vladimir Voronin. Asemenea declaraţii a făcut Vladimir Voronin
şi în anul 2009, când acesta a dat asigurări oficiale clerului din Mitropolia
Moldovei (Patriarhia Moscovei) că în următorii patru ani nici o comunitate
locală a Mitropoliei Basarabiei nu va fi înregistrată de către Ministerul de
Justiţie şi că „Guvernul va face tot posibilul pentru a anula înregistrarea
Mitropoliei Basarabiei”3. La 26 decembrie anul 2007, la revenirea sa în
1
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Republica Moldova prin punctul Sculeni de trecere a frontierei moldo-române,
Mitropolitul Basarabiei a fost reţinut, percheziţionat timp de două ore, umilit şi
tratat ca un contravenient de către grănicerii şi vameşii moldoveni, fără a i se
aduce la cunoştinţă cauzele reţinerii. După ce grănicerii moldoveni şi
reprezentanţii organelor de securitate nu au găsit nimic asupra sa, i-au cerut
mitropolitului să semneze pe proprie răspundere un act prin care confirma că nu
deţine asupra sa substanţe narcotice. Nici un fel de explicaţii nu au fost
prezentate în legătură cu această situaţie nici de responsabilii din Vama Sculeni,
nici de reprezentanţii Serviciului de Informaţii şi Securitate deplasaţi special din
centrul raional Ungheni şi din capitala Republicii Moldova - Chişinău. Presa
scrisă şi audiovizuală au relatat pe larg despre acest incident organizat de
autorităţi1. Asemenea cazuri sunt într-un număr destul de mare şi nu fac altceva
decât să încerce intimidarea bunei desfăşurări a activităţii Mitropoliei
Basarabiei, mergând până la ideea lichidării ei.
În cocluzie şi în încheiere, putem afirma că atitudinea oamenilor politici
din fruntea Republicii Modova, cât şi atitudinea Mitropoliei Moldovei faţă de
reactivarea Mitropoliei Basarabiei este identică cu cea a Patriarhiei Moscovei,
această atitudine explicând şi ilustrând foarte bine situaţia din Basarabia,
coordonatele pe care sunt trimise direcţiile de urmat pentru „organizarea”
Republicii. Aşadar, în acest context putem vorbi de perspective mai bune?
Probabil că da numai atunci când în plan politic deciziile vor fi luate fără a urma
indicaţiile venite pe filiere estice iar convenţiile şi tratatele democratice
internaţionale vor fi respectate cu sfinţenie. De fapt, soluţia unică, veşnică şi
imbatabilă este ancorarea noastră în Dumnezeu, iar în cazul de faţă respectarea
grilei morale creştine a fost şi este barca de salvare din marasmul comunist
(sovietic), dar şi din nebunia disonantă şi grăbită a lumii noastre, postmoderne,
contemporane.

1

http://2007.informatia.ro/index.php?name=News&file=article&sid=233968&theme=Printer
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VIAŢA ŞI ACTIVITATEA SFÂNTULUI CUVIOS IERARH
PAHOMIE DE LA GLEDIN
Ing. Ioan Vlaic (Bucureşti)
Cel dintâi cărturar din Gledin a fost episcopul Pahomie. Născut probabil
în jurul anilor 1674-1675. După învăţătura primită la Mânăstirea „OBÂRŞIA”
din Monor, a trecut în preajma anului 1700, în Moldova. Alte date despre
familie, copilărie şi cum a ajuns la mânăstirea din Moldova nu se cunosc. Dar,
potrivit ştirilor rămase de la un ucenic al său care i-a scris biografia, trecută în
marele pomelnic al schitului Pocrov de lângă mânăstirea Neamţului, Pahomie
era originar din satul Gledin, din părţile Bistriţei, fiul preotului Iftenie şi a
preotesei Anna. Ca mulţi alţi credincioşi transilvăneni, a trecut şi el munţii în
Moldova, dornic de o adevărată viaţă duhovnicească. Şi-a lăsat casa, părinţii şi
s-a îndreptat spre viaţa smerită călugărească, de la Mânăstirea Neamţ. Aici în
anul 1697 s-a călugărit, sub numele de Pahomie, în locul celui de Petru Pencu,
pe care s-ar părea că l-a avut la botez. Pe un tablou cu portretul său apare
numele „Pahomi Pencovschi”.
Hirotonit ierodiacon şi ieromonah, în anul 1702, a fost ales stareţul
Mânăstirii Neamţului. După numai doi ani, a părăsit stareţia, îndreptându-şi
paşii spre Rusia, atras de faima Sfântului Dimitrie, Mitropolitul Rostovului,
mare cărturar şi învăţat, care a contribuit mult la înviorarea vieţii creştine.
„Sfântul Dimitrie era considerat al doilea Gură de aur” ce „lumina Rusia mică
în acea vreme”. Învăţăturile lui s-au răspândit şi în Ţările Române. Era vorba de
o mişcare ascetică de schivnicie ce a produs o literatură nouă, importantă pentru
cultura Rusiei, cu influenţe şi în celelalte ţări ortodoxe.
Majoritatea călugărilor şi clericilor ortodocşi români care au mers atunci
în Rusia au făcut-o pentru a căpăta ajutoare materiale sau să se plângă de
asupririle habsburgice în Transilvania. Motivaţia care l-a determinat pe Pahomie
să plece la Kiev a fost pur duhovnicească: dorinţa de a cunoaşte această viaţă
ascetică şi culturală ce înflorea acolo şi corespundea năzuinţelor lui intime. A se
vedea Constantin Voicescu, Pahomie de la Gledin, Editura Arcade Bistriţa
2007, p.11.
Ajuns în Rusia, a cercetat aşezămintele bisericeşti ale acestei ţări, între
care şi renumita Lavra Peşterilor (Catacombelor) de la Kiev şi a cunoscut mulţi
slujitori de seamă din Biserica Ortodoxă Rusă. El a avut prilejul să-şi
îmbogăţească mereu cunoştinţele şi să se ridice pe scara virtuţilor creştine, mai
ales prin contactul cu Sfântul Dimitrie, pe care l-a însoţit în multe din călătoriile
sale pastorale. Cu ocazia unei convorbiri intime, duhovniceşti cu Sfântul
Dimitrie, care probabil l-a impresionat în mod deosebit pe Pahomie a ţinut să
consemneze pe manuscrisul (Rostul de aur) dăruit poate atunci: „Şi m-au
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întrebat: a ce doreşte inima ta? Şi i-am spus că doreşte să petreacă viaţa cu
tăcere în pustie. Şi m-au blagoslovit din toată inima şi mi-au zis: Domnul să fie
cu tine. Să împlă dorul tău”. A se vedea Constantin Voicescu, opera citată p. 12.
Manuscrisul „Rostul de aur” dăruit de Sfântul Dimitrie, cuprinde
povestiri referitoare la viaţa vechilor călugări creştini, trecuţi de biserică în
rândul sfinţilor. Se mai numeşte Pateric.
Din cele de mai sus rezultă că Pahomie era născut să ducă o viaţă de
schivnic în pustie.
În timpul şederii în Rusia, a stâns o seamă de cărţi ruseşti şi slavoneşti de
învăţătură creştină. De asemenea, a adunat icoane şi alte obiecte bisericeşti şi de
cult, pe care le-a donat Mânăstirii Neamţ sau Episcopiei de Roman. După doi
ani de şedere în Rusia, Pahomie s-a întors în Moldova. Nu s-a mai înapoiat la
Mânăstirea Neamţului, ci cu voia soborului s-a retras cu câţiva ucenici lângă
Muntele Chiriacul, în apropierea acestei mânăstiri, trăind după rânduiala
Sfântului Dimitrie al Rostovului.
Dar nici aici n-a rămas prea mult timp. Fiind cunoscut de câţiva boieri
moldoveni care s-au abătut prin părţile acelea ale Chiriacului şi au dormit
noaptea în coliba călugărului Pahomie, au rămas uimiţi de cunoştinţele sale şi
de felul cum îşi ducea viaţa departe de lume şi aproape de Dumnezeu. Boierii
care l-au vizitat făcând parte din divanul Moldovei, l-au recomandat domnitorului Antioh Cantemir 1705-1707, să-l aibă în vedere la alegerea de episcop al
Romanului, (loc rămas vacant). Aşa se face că sihastrul de la poalele muntelui
Chiriacul din munţii Neamţului, la începutul anului 1707, a fost ridicat în
scaunul episcopal de la Roman, fiind hirotonit la 18 ianuarie 1707. Însuşi
Pahomie mărturiseşte: „că la veletu 7205 (1697), m-am călugărit, iar la veletu
7215 (1707) m-am făcut cu mila lui Dumnezeu şi darul prea sfântului şi de viaţă
făcătorul de Duh, episcop de Roman. Şi am fost la scaun 7 ani şi trei luni”. A se
vedea Melchisedec, Cronica Romanului şi a episcopiei de Roman, Bucureşti,
1874, p.325 şi Teodor Tanco, V.R.R.vol.I, p.149.
Ca episcop, a dat dovadă de alese însuşiri duhovniceşti, cărturăreşti şi
gospodăreşti. A purtat o grijă deosebită faţă de mânăstirea Neamţ, reparând
biserica şi chiliile, a făcut o catapeteasmă nouă, a înzestrat-o cu cărţi şi odoare
bisericeşti. În anul 1713, i-a dăruit o suprafaţă de pământ cu vie, la Ţifeşti. Tot
atunci cred că Pahomie a trimis o carte de cult bisericească „Apostolul” bisericii
din Gledin şi a întărit această danie prin scrisul său propriu. Apostolul trimis de
Pahomie a fost editat la Buzău în anul 1704 şi descoperit la Monor în anul 1968,
de către scriitorul, Teodor Tanco. Această carte are un rol important în completarea biografiei Sfântului Pahomie. E cel mai însemnat document material care
atestă originea din Gledin, Judeţul Bistriţa-Năsăud a Sfântului Ierarh Pahomie.
Istoria acestei cărţi de cult este interesantă. Scriitorul, Teodor Tanco, a înfiinţat
prin anii şeizeci în comuna Monor un muzeu de artă şi tehnică populară.
În anul 1968, monoreanul George Cira a donat o carte bisericească
muzeului amintit mai sus. Scriitorul Tanco, studiind cartea, a descoperit pe
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marginea mai multor pagini un text şi două semnături. După descifrarea textului
de către prof. Atanasie Popa din Cluj, a rezultat că „Apostolul” a fost donat
bisericii din Gledin de episcopul Pahomie şi a întărit această danie cu scrisul său
propriu. Conţinutul înscripţiei de pe această carte are aproximativ următorul
cuprins incoerent: „Această sfântă carte ce se cheamă Apostolul o au dăruit în
vecie Episcop pahomie sfintei Mânăstiri la Ţara Ardealului, satu Gledin unde
este svetovo Velicovo Dimitrie, ca să fie pomană nouă şi părinţilor noştri:
Eftimie şi Anna, diacul Toma, Toader. Vleat 7218 miaseţa-martie 9 zile.
Episcop Pahomie”.
Deci cartea de cult „Apostolul” a fost donată de Episcopul Pahomie
Gledinului în anul 1710, după trei ani de la urcarea în scaunul episcopal al
Romanului (1707).
Din cele relatate mai sus, rezultă fără echivoc că Episcopul Pahomie era
originar din Gledin, judeţul Bistriţa-Năsăud, că s-a născut aici, a copilărit şi a
trăit aici, până la trecerea în Moldova.
După desfiinţarea Muzeului de artă şi tehnică populară din comuna
Monor, scriitorul Teodor Tanco, împreună cu preotul Marius Avram au depus
spre păstrare în altarul bisericii din Monor „Apostolul” trimis de Episcopul
Pahomie, considerându-se un loc sigur. În prezent lucrarea a dispărut din altarul
bisericii din Monor.
Întorcându-ne la viaţa şi activitatea Sfântului Ierarh Pahomie se constată
că în noiembrie, anul 1711, a uns ca domn al Moldovei, la Iaşi, pe Nicolae
Mavrocordat 1711-1715, căci mitropolitul Ghedon era fugit de frica turcilor în
Rusia, împreună cu domnul Moldovei, Dimitrie Cantemir. „Nevoinţa
pusnicească nu l-a împiedicat să se arate un bun chivernesitor şi drept judecător
în pricinile episcopiei, păstorind cu cuvântul şi cu puterea duhului. În tot acest
timp, în care a fost înconjurat cu evlavie de credincioşii săi, Sfântul Ierarh a
învăţat poporul tainele credinţei, i-a sfătuit pe monahi pe calea nevoinţelor, a
zidit biserici şi a purtat de grijă de cei săraci şi lipsiţi de ajutor”. (A se vedea
SINAXARUL Sf. Pahomie.)
După şapte ani şi trei luni de păstorie, Pahomie şi-a depus, de bună voie,
demisia domnitorului Nicolae Mavrocordat în anul 1714. Motivele demisiei nu
se cunosc. Va fi fost îndemnat la aceasta de nenorocirile care s-au abătut asupra
ţării în urma războiului ruso-turc, din 1711, când ţara a fost pustiită de tătari, fie
de aducerea la cârma ţării a primului domn fanariot, fie de dorinţa sa de a trăi
departe de lume, după rânduielile duhovniceşti ale dascălului său, Sfântul
Dimitrie al Rostovului. Din documente rezultă că s-a retras de la Neamţ, deşi
va fi stat mai mult la sihăstria sa de lângă muntele Chiriacul.
Ajutat de ucenicii săi, a pus aici (se pare de când era episcop la Roman)
temelia unui schit de lemn, hramul Acaperământul Maicii Domnului în
slăvoneşte Pocrov. De aici a rămas şi numirea schitului (Schitul Pocrov),
existent până azi. Prin strădaniile lui Pahomie, schitul a fost înzestrat cu toate
cele necesare.
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Dar Episcopului Pahomie nu i-a fost dat să se bucure prea mult de linişte.
Către sfârşitul anului 1716, câţiva boieri au început să uneltească împotriva
domnului Mihail Racoviţă 1715-1726, fiind sprijiniţi de autorităţile habsburgice
din Transilvania. A fost trimisă în Moldova o oaste în frunte cu căpitanul
Ferentz, dar Racoviţă, ajutat de tătari, izbuteşte să-i alunge. Din pricina tătarilor
care au ajuns până în Transilvania, Pahomie a fost silit să pribegească în
Transilvania şi Polonia. După cinci luni, în mai 1717, a revenit la Pocrov, dar de
teama domnului, care-l bănuia că ar fi avut legături cu boierii trădători şi cu
oastea lui Ferentz, care a stat o vreme prin părţile Neamţului, s-a văzut nevoit să
plece din nou în pribegie. A plecat pentru a doua oară în Rusia. Acolo s-a
stabilit la Lavra Pecerska din Kiev. Se pare că aici a primit şi marea schimă
(Ordin călugăresc) numindu-se Pimen. La Pecerska, fără tihnă, cu dorul nestins
după Pocrov şi Neamţ şi cu gândul întoarcerii acasă, s-a nevoit până la sfârşitul
vieţii, când a trecut la cele veşnice în anul 1724, la 14 aprilie. Tot aici a fost şi
înmormântat în paraclisul Sfântului Ştefan.
Prin toată activitatea sa, dar mai ales prin viaţa sa cultivată şi cumpătată,
prin călătoriile sale în Rusia şi legăturile cu Sfântul Dimitrie şi prin schitul
ctitorit de el, episcopul Pahomie se înscrie între marii ierarhi care au păstorit în
străvechiul scaun al Romanului.
Nicolae Iorga la socotit „cel mai însemnat în ce priveşte cultura dintre
arhireii Moldovei acelui timp”. „Pahomie de la Roman – spune Iorga – a stat în
necontenită atingere cu muscalii. Din ţinutul Bistriţei de la Gledin, din părinţi
ţărani, muncitori în acest „vidic”al saşilor, el se făcu întâi călugăr la Neamţ”.
(N.Iorga, Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, 1909,
vol.II.p.95. A se vedea şi T. Tanco, V.R.R.vol.I.p.148.)
Consătenii gledinari de astăzi ai sfântului Pahomie, în semn de respect şi
amintire, au ridicat în anul 1991, o troiţă în parcul căminului cultural şi au
săvârşit un parastas. Parastasul a fost oficiat de un sobor de preoţi în frunte cu
episcopul Irineu Bistriteanul. Iniţiativa organizării unui astfel de omagiu a
aparţinut gledinarului colonel Vasile Ţâra.
„Având în vedere viaţa pilduitoare a cuviosului Ierarh Pahomie, evlavia
sa călugărească şi înţelepciunea sa sfântă în păstrarea dreptei credinţe, la chipul
înţelept de iscusit părinte duhovnicesc care îndeamnă la frica de Dumnezeu, la
toată fapta cea mântuitoare şi la rugăciune, atât pe monahi, pe preoţi, pe ierarhi,
cât şi pe credincioşi, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât:
Ca de acum înainte şi în veci Cuviosul Ierarh Pahomie să fie numărat
între sfinţii Bisericii şi să fie pomenit şi cinstit cu cântări de laudă în ziua de 14
aprilie”. Din Tomosul Sinodal de canonizare.
Proclamarea canonizării a avut loc la 14 aprilie, în Duminica a II-a după
Sfintele Paşti din anul mântuirii 2007, în biserica parohială cu hramul „Sfânta
Treime” din localitatea Gledin, judeţul Bistriţa-Năsăud.
(Comunicare susţinută la ediţia a XIII-a, 2010)
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O SCURTĂ PREZENTARE A CATEDRALEI
MITROPOLITANE SF. MARIA MAGDALENA DIN
VARŞOVIA (POLONIA)
Prof. Drd. Marcin Marynowski – Polonia (Cracovia)

Referatul meu scurt se referă la Catedrala Mitropolitană Ortodoxă din
Varşovia, Polonia. Voi prezenta istoricul ei, dar şi câteva informaţii
contemporane. Doresc să prezint această catedrală nu doar pentru că este cea
mai importantă Biserică Ortodoxă din Polonia, dar mai ales pentru că Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române Miron a fost oaspetele ei în timpul vizitei sale în
Polonia din mai 1938. Cu siguranţă merită să aflati câteva detalii despre această
catedrală, vizitată atat de Patriarhul Miron (dar şi de Regele Carol al II-lea al
României în 1937), precum şi de alti demnitari importanţi din Biserica
Ortodoxă Română.
Catedrala Mitropolitană din Varşovia cu hramul Sfânta Maria Magdalena
a fost construită în a doua jumatate a secolul al XIX-lea la cererea locuitorilor
ortodocsi de pe malul drept al Vistulei. Până în anii ‘60 din secolul al XIX-lea a
fost un cartier sărac şi foarte neglijat. Autorităţile oraşului nu au investit în
această parte a Varşoviei. Situaţia
s-a schimbat odată cu constructia aici a două staţii de cale ferată: în anul 1862
Wilenski, atunci cunoscută sub numele de Varşovia-Petersburg, iar în 1866 –
Varsovia de Est, Varsovia-Terespol. Prima linie de cale ferată făcea legătura
între Varşovia şi Białystok, Vilnius şi Sankt Petersburg. Cea de-a doua, prin
Terespol ducea la Moscova. Noile linii de cale ferată permiteau tranzitul între
Rusia şi Europa de Vest.
Un lucru important a fost alegerea locului pentru construirea catedralei.
S-a decis să se folosească un teren nelocuit din apropierea gării Wilenski. Ideea
a fost ca lumea care venea la biserică cu trenul să nu aibă departe şi, în plus,
acest loc se afla pe o culme mai înaltă, ceea ce ii dădea un aspect impunător.
Piatra de temelie a fost pusă pe 14 iunie 1867. Sfinţirea bisericii a avut loc pe
data de 29 iunie 1869, în sărbătoarea Sfintilor Petru şi Pavel1.
Parohia Sf. Maria Magdalena a avut în ingrijire pastorală nu doar Praga
din Varşovia, dar şi judeţele din apropiere. In plus avea un rol important pentru
reprezentanţii din unitătile militare, pentru funcţionarii publici, pentru
muncitorii căilor ferate si pompierii de pe malul drept al Vistulei. Aceasta a fost
prima biserică ortodoxă independentă din Varşovia. Acest lucru a dat
oportunitatea constructorilor de “a-si deschide aripile”. Nu este de mirare faptul
că vizitând Varşovia în 1876 Fritz Wernicki scria: " Printre cele mai frumoase
biserici se numără si unica biserica greacă, care se află în Praga, înconjurata de
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parcul de verdeata din partea dreapta a Varsoviei. Abia aici ne putem potoli
privirea cu cel mai curat, cal mai original şi cel mai frumos stil bizantin-rus.
Modelul lui clasic rămâne in continuare Hagia Sofia din Constantinopol. Cupola
care se indreaptă spre cer este totuşi transformată de ruşi asemenea capetelor de
ceapă şi a turnurilor ascuţite.(…)"2
Elementul principal al interiorul a fost iconostasul aurit. A rezistat aproape
neschimbat. În 1871 fost dată spre folosinta parohia cu doua etaje, actualul
sediu al superiorilor Autocefalei Bisericii Ortodoxe. Locuia acolo clerul
parohiei: parohul, diaconul şi doi psalmişti. In clădire aveau loc în fiecare
duminică întâlniri cu credincioşii, aveau loc probe de cor si cateheze.
Perioada interbelică din istoria acestei parohii este asociată cu emigrarea spre
est a populaţiei din Varşovia şi represiunea împotriva celor care au rămas.
Pentru populaţia ortodoxă din capitală au fost vremuri foarte grele. Din 34 de
biserici din Varşovia la mijlocul secolului XX au rămas doar două. Una dintre
ele a fost chiar biserica Sf. Maria Magdalena. De nevoie a trebuit să-şi asume
noi atribuţii. În 1921 a fost mutat aici sediul Mitropoliţilor din Varsovia si din
toată ţara (oficial din 1922). Astfel a devenit Biserică Metropolitană, locul în
umbra căruia erau luate cele mai importante decizii în ceea ce priveşte viaţa
Bisericii Ortodoxe din Polonia. Alături de aceste cladiri a fost construit şi un
internat pentru pentru elevii de Teologie Ortodoxă de la Universitatea din
Varşovia.
Dupa ce au fost distruse majoritatea bisericilor după război, numărul
credincioşilor Catedralei a crescut semnificativ. În 1928, în subsolul bisericii a
fost instaurată o capelă cu hramul Patimile lui Hristos, pentru ca oamenii să aibă
acces mai uşor la Sfintele Taine. Iconostasul a fost simplu. Pereţii nu aveau
fresce. Navele laterale cuprindeau săli mici, unde aveau loc diferite reuniuni.
Cea mai mare comoară a capelei este si astăzi o icoana făcătoare de minuni a
Maicii Domnului oferită bisericii din Varşovia în 1904 de către calugării greci.
În partea de sus a bisericii, în 1926 a apărut icoana Sfintei Fecioare de la
Czestochowa, venerată si astăzi ca un vot de recunoştinţă a comunităţii ortodoxe
din Varşovia pentru salvarea bisericii de la demolare.
În 1930 a venit vremea pentru lucrările de renovare pe interior. Au fosr curăţate
frescele catedralei. De asemenea, au fost restaurate icoanele şi iconostasul de la
altarul Sf. Iob., au fost reparate instalaţiile electrice. Ultimele lucrări dinaintea
celui de-al doilea război mondial au fost facute in partea inferioară a Catedralei.
În 1937, înainte de vizita regelui Carol al II al României pereţii si tâmplaria au
fost vopsite in alb, iar acoperişul a fost renovat.
Catedrala a rezistat destul de bine in faţa turbulenţelor celui de al doilea
război mondial. În 1939 o bombă a explodat lângă catedrală, însă pagubele nu
au fost prea mari. Acoperişul deasupra altarului Sf. Iov a suportat o gaură
destul de mare. Insă, a fost acoperită şi restul daunelor au fost reparate foarte
repede. Din păcate, în timpul bombardamentelor, pe data de 25.09.1939 a
murit parohul catedralei. Partea inferioară a catedrei a devenit astfel un refugiu
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pentru mai multi locuitori. Pagube mai mari a adus cea de-a doua fază a
războiului. În noiembrie 1944, în timpul bombardării Varşoviei-Praga de către
germani, în timpul revoltei din Varşovia, a fost distrusă cupola principală a
bisericii. Când războiul s-a încheiat în 1945, a început să se repare acoperişul.
Cu toate acestea, au existat insa complicatii. Renovarea planificată pentru cinci
săptămâni a durat mai mult de o jumătate de an. Reparaţiile generale au fost
amânate pe mai tarziu.
Istoria secolului XX a catedralei nu este doar o perioadă de reparaţii, ci de
asemenea, o continuă îngrijire pastorală a credincioşilor din Varşovia. Incă din
perioada interbelică parohia s-a implicat în munca de caritate. Periodic au fost
organizate centre de colectare a resurselor pentru menţinerea unui adăpost
pentru orfani. Foarte repede s-a dezvoltat aici o fraternitate parohială, care a
sprijinit activităţile clerului, mai ales în domeniul muncii de caritate şi ajutor
reciproc. De câteva ori pe an, în catedrală au început să aibă loc concerte, la
care iniţial participau doar corurile parohiale, apoi cele din Varşovia şi în cele
din urmă cele din alte oraşe şi din străinătate. Pe lângă dezvoltarea cântatului a
reînviat şi activitatea cu credincioşi. Au început să apară întâlniri teologice,
conferinţe, întâlniri cu invitaţi speciali, cicluri tematice. Au fost organizate
expoziţii, cum ar fi expoziţia de icoane: "Icoana în ochii copilului" (23.03.2003
care a fost pregătită în colaborare cu Ambasada României la Varşovia), intalniri
de Crăciun si pelerinaje. Au fost organizate, printre altele, pelerinaje
internaţionale cu autocarul în Grecia, România, Serbia, Rusia, Ucraina.
In catedreală cultul este celebrat zilnic. La ora.9.00 este Sf. Liturghie, iar
la ora 17.00 vecernia şi utrenia. În zilele de marţi, în loc de utrenie se face
acatistul Sf. Gabriel, iar duminica acatistul Maicii Domnului. Duminica sunt
celebrate trei Sfinte Liturghii, la ora: 7.30 la altarul Sf. Iob, la ora 8.30 în
capela interioară a Patimilor Mântuitorului şi la ora 10.00 la altarul principal.
Liturghia de la mijloc, aşa-numită pentru tineret cu un adaos in limbile
naţionale. Lecturile de obicei se citesc în două limbi: slava veche şi polonă, iar
predica este spusă in limba polonă, ucraineană sau in belarusă. După liturghie
tinerii merg in sala de catecheză, unde in trei grupe diferite de varsta participă la
cateheza ortodoxă. Pe lângă orele de religie, la parohie se mai organizează
cursuri de limba rusă şi germană.
Clerul bisericii este format din paroh, trei vicari, protodiacon, dirijor şi
psalmist. Biserica mitropolitană Sfanta Maria Magdalena este nu numai pentru
crediciosii din Varsovia, ci pentru credincioşii din toată Polonia. Aici sunt
organizate Consiliile Episcopatului Polonei.
Această biserică a fost vizitată de ierarhicii din majoritatea bisericilor
ortodoxe de azi. Au fost aici, printre alţii: Patriarhii de Constantinopol Dimitrios
şi Bartolomeu, Patriarhul Petru al VII lea al Alexandriei (17.08.2001),
Patriarhul Pavel al Serbiei (21.10.2001), Patriarhul Teoctist al României
(05.11.2000), Patriarhul Georgieii Efrem al II lea (28.02.1970), Arhiepiscopul
Christodulos al Greciei (18.08.2003), Arhiepiscopul Anastasie al Albaniei
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(17.05.2003), Mitropolitul Cehoslovaciei Dorotei (01.03.1970 şi 12.05.1974),
Mitropoliţii din America şi Canada: Teodosie şi Germaniu (04.09.2003). De
asemenea, catedrala a fost vizitată de episcopi şi fraţi ai Bisericii din apropiata
Belarus şi Ucraina, apoi din Finlanda, Rusia, Bulgaria, România, dar şi din
îndepărtata Africa, Tanzania, Antiohia, şi Statele Unite.De asemenea, au vizitat
catedrala ierarhi din alte biserici şi confesiuni, în frunte cu Primasul Poloniei
Jozef Glemp. Au fost aici de asemenea şi reprezentantii celei mai înalte puteri
din Polonia, in frunte cu preşedintele Aleksander Kwasniewski, dar şi din alte
ţări. In perioada interbelică, de exemplu biserica a fost vizitată de regele Carol
al II-lea al României. Vizita in catedrală a Patriarhului României Miron din mai
1938 am prezentat-o pe larg in referatul de anult trecut pregătit cu ocazia celei
de-a XIII Ediţii a Zilelor lui Miron Cristea din 20103.
În prezent, biserica cu hramul Sf. Maria Magdalena este catedrală
mitropolitană, cea mai importantă biserică ortodoxă din Polonia şi una din cele
mai importante din Biserica Ortodoxă Universală, mai exact a treisprezecea
catedrală din ierarhie, având in vedere că Biserica Ortodoxă din Polonia a
treisprezecea a primit autocefalia. În 1871, in apropierea bisericii a fost
construită o casa parohială, care în prezent este sediul capului Bisericii
Ortodoxe - Inaltpreasfintului, Preafericitului Părinte Mitropolit ortodox al
Varşoviei şi al intregii Polonii.
Preoţii parohi din catedrală:
Pr. ieromonah MIkolaj Juchnowski (1869 - 1876)
Pr. prot. Platon Bieniewolenski (1877)
Pr. prot. Apolinariusz Kowalnicki (1878 - 1914)
Pr. protoprezbiter Terencjusz Teodorowicz (1921 - 1939)
Pr. arhiprezbiter Jan Kowalenko (1940 - 1949)
Pr. protoprezbiter Wlodzimierz Wieżański (1949 - 1970)
Pr. protoprezbiter WiaczeslawRafalski (1970 - 1974)
Pr. arhiprezbiter Antanazy Semeniuk (1974 - 1996)
Pr. mitrat Jan Sezonow (1996 - 2003)
Pr. protoprezbiter Anatol Szydlowski (2003 -)
*

*

*

The lecture presents in short way stories in Orthodox parish of St. Mary
Magdalena in Warsaw, which in the period of interbellum became the main
Orthodox Cathedral in Poland and remains that to this day. In 1937 and 1938
there visited the most importants representatives of the Romanian authorites,
including with King Charles II, and a year later, the Romanian Orthodox
Church Patriarch Miron.
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DIN CRONICA FAMILIEI EPISCOPULUI VENIAMIN
NISTOR
Dr. Ioan Lăcătuşu – Sfântu Gheorghe
Prof. Iile Şandru – Topliţa
Vrednicul de pomenire episcopul Veniamin Nistor, de la a cărei
întronizare în scaunul vlădicesc de la Caransebeş se împlinesc, în anul 2011, 70
de ani, s-a născut în familia preotului Dionisie Nistor, din Arpătac (azi Araci,
com. Vâlcele, jud. Covasna). Dumnezeu a binecuvântat familia Dionisie şi
Elena Nistor cu opt copii, patru băieţi şi patru fete: Aurel, Pompiliu,Virgil
(Veniamin), Dionisie, Valeria, Cornelia, Elena şi Victoria. Toţi aveau să devină
oameni destoinici, crescuţi în frica de Dumnezeu, devotaţi bisericii Sale, ţării şi
poporului român.1
Profilul moral şi intelectual al viitorului episcop Veniamin Nistor, poartă
amprenta definitorie a educaţiei primite în casa părintească, în biserica şi şcoala
din satul natal şi apoi a şcolilor româneşti din Braşov, Sibiu şi Bucureşti. Alături
de colegii din generaţiile lor, toţi copiii familiei preotului Dionisie Nistor au fost
implicaţi nemijlocit şi benefic în cele mai importante evenimente ale istoriei
naţionale din prima jumătate a secolului al XX-lea şi, în primul rând, în
pregătirea, înfăptuirea şi consolidarea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918.
În perioada interbelică, viaţa publică a fostului judeţ Treiscaune, azi jud.
Covasna, şi ampla mişcare de restaurare a fiinţei naţionale prin Biserică, din
acesată încercată parte de ţară, a avut printre cei mai importanţi susţinători şi
înfăptuitori, pe protopopul de Sf. Gheorghe, Aurel Nistor (fratele episcopului
Veniamin) şi pe protopopul, nou înfiinţatului protopopiat Oituz (cu reşedinţa la
Tg. Secuiesc) Ioan Rafiroiu ( cumnatul episcopului Veniamin). Dacă, viitoarea
strălucită carieră didacatică a fratelui episcopului Veniamin, profesorul
Dionisie Nistor, a fost curmată prin moartea sa timpurie, pe fronturile străine
ale Primului Război Mondial, celălalt frate, medicul Pompiliu Nistor, după o
strălucită prestaţie în rândul Corpului voluntarilor ardeleni şi bucovineni, care
au luptat în Războiul de Reîntregire a Neamului, a devenit unul din cei mai
destoinici manageri din domeniul sănătăţii româneşti, dar şi un important lider
al vieţii culturale interbelice.2
Dionisie Nistor, tatăl episcopului Veniamin, s-a născut în comuna
Porumbacu de Jos, fostul judeţ Făgăraş (azi judeţul Sibiu), în anul 1851. După
ce a absolvit Institutul Teologic Ortodox Andreian din Sibiu, în 1879, s-a
căsătorit cu Elena Stanciu (1861-1936)?, coborâtoare din familia preotului Ioan
1

.Aurel A.N istor – Cronica failiei Nistor, mns. Centrul Ecleziastic de Documentare
,,Mitropolit Nicolae Colan” Sf. Gheorghe, pag. 192-194
2
. Ion Lăcătuşu, Vasile Nechinţan, Violeta Pătrunjel - Românii din Covasna şi Harghita, Ed.
Grai Românesc, Miercurea Ciuc, 2003, pag. 407-410
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Petric,din Râşnov, fiind apoi hirotonit preot pe seama Parohiei ortodoxe din
comuna Arpatac (azi comuna Araci) din fostul judeţ Treiscaune (azi judeţul
Covasna). Evenimentul s-a petrecut la 30 iulie 18811.
În paginile din monografia localităţii Araci, referitoare la preotul Dionisie
Nistor se menţionează: “Înalt, brunet, fire liniştită şi bun cuvântător precum
şi bun roman – preotul Dionisie Nistor - pune ordine în conducerea parohiei
care suferise în anii din urmă. Înzestrat şi cu o hotărâre neclintită a căutat
toate posibilităţile să isprăvească noua biserică, cu hramul ,,Sfântul
Dumitru”. (...) Toamana anului 1887 aduse ziua de sărbătoare când
străduinţele tuturor, aveau să fie încununate prin sfinţirea măreţei biserici, al
cărui turn înalt lucea până departe în Ţara Bârsei. În ziua de 26 octombrie
1887 se sfinţeşte, prin mitropolitul Miron Romanul, biserica din Araci cu
hramul Sf. Mare Mucenic Dimitrie. La această înaltă ceremonie au fost de
faţă Ilarion Puşcariu arhimandrit, Sergiu Median protodiacon, Nicanor
Frateşiu protosingel, Ioan Petric protopopul Braşovului, Dimitrie Coltofeanu
protopopul Treiscaunelor, Dionisie Nistor parohul Aracilor, împreună cu
preoţii din jur. În afară de ctitori au fost oaspeţi din Braşov şi Bucureşti. Apoi
locuitorii din comunele vecine. După serviciul religios a avut loc un banchet
în localul şcoalei”2.
În cei 20 de ani câţi a slujit la alatarul acestei sfinte biserici, preotul
Dionisie Nistor, s-a dovedit a fi un om vrednic, harnic, devenind un „stâlp şi
întărire al adevărului naţional în plin ţinut secuiesc şi subt învolburata vreme
de prigoniri şovine”.3
Mama episcopului Veniamin, Elena Nistor, n. Staciu, (1861 - 1938) a
fost fiica lui Vasile şi Maria Stanciu, din Râşnov, familie care a avut opt copii,
înrudită cu familia cunoscutului protopop braşovean Ioan Petric4 . Cei opt copii
ai familiei Nistor, rămaşi orfani de tată, la 1901, au fost îngrijiţi şi „întăriţi din
merindea aleasă, pe care le-o dădea biserica neamului, de mama lor,
preoteasa Elena. Mamă ideală şi jertfitoare, care a dat neamului şi bisericii
oameni de seamă.... Acestei mame îşi datorează Sfinţia sa (Veniamin – n.n.)
educaţia-i religioasă şi românească, preoţia cucernică-i şi arhieria-i cuvioasă.
Şi tot ei distincţiunea-i de intelectual ardelean şi părinte al poporului
bănăţean.”5. După moartea preotului Dionisie Nistor „începe mucenicia unei
mame, vrednică de aureola ce-a împodobit funţiile celor mai alese nume ale
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. Aurel Nistor – O pagină din istoria Bisericii şi a Neamului – volum de studii şi documente
alcătuit şi îngrijit de Ioan Lăcătuşu, Ed. Carpaţilor Răsăriteni, Sf. Gheorghe, 1999, pag. 15
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. G.G.Rafiroiu – Din ţinutul secuizat. Araci, Salonta, 1938, pag. 51-52
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. P.S.Episcopul Veniamin Nistor la 60 de ani – în ,,Altarul Banatului”, Anul III, nr. 1-6,
ianuarie-iunie 1946, pag. LXXV
4
. Aurel A.Nistor – op. cit. pag. 192-194
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. Dr. Cornel Corneanu – ,,Arhiereul nostru...”, în ,,Altarul Banatului”, Anul III , nr.1-6,
ianuarie-iunie, 1946, pag. XXVII
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neamului nostru, care singură şi prin propriile ei puteri creşte şi educă pe
cei opt copii orfani, căutându-le fiecăruia rostrul în viaţă.”1
Cel mai mare dintre fraţi, Aurel Nistor născut în 24 aprilie/6 mai 1882, a
făcut şcoala primară în Araci, a început Gimnaziul ,,Szekely Miko” din Sfântu
Gheorghe, fiind apoi transferat la Gimnaziul ,,Andrei Şaguna” din Braşov, pe
care l-a absolvit în 1899. Timp de un an (1899-1900) a fost numit învăţător în
Feldioara (jud. Braşov). Între 1900-1903 a urmat cursurle Institului Teologic
Andreian din Sibiu. S-a căsătorit cu Maria Micu, fiica preotului Moise Micu din
comuna Poiana Mărului (judeţul Braşov). În 1903 a fost hirotonit preot pe
seama Parohiei ortodoxe din comuna Araci, în locul părintelui său, preotul
Dionisie, trecut la cele veşnice în 19012.
În cei aproape 70 de ani câţi a slujit Biserica, preotul Aurel Nistor s-a dovedit a fi unul dintre cei mai destoinici preoţi, mereu doritor de a înfătui lucruri
noi şi bune pentru credincioşi, atât în privinţa credinţei, cât şi a culturii3
româneşti, dar şi pentru a-şi sluji cu credinţă ţara şi neamul în toate ocaziile şi în
marile momente istorice ce s-au petrecut în timpul vieţii sale. La toate acestea,
trebuie amintit şi faptul că preotul Aurel Nistor, fiind cel mai mare dintre fraţi, a
fost cel care a avut grijă de toţi fraţii şi surorile sale, ajutându-i pe toţi să-şi
termine şcolile, să se realizeze în viaţă, iar surorile sale să poată să aibă tot ceea
ce era necesar să aibă, în acele vremuri, o fiică de preot spre a se căsători.
În 1906, cu ocazia marilor serbări din Bucureşti, la care a luat parte şi o
numeroasă delegaţie a românilor transilvăneni, Aurel Nistor l-a cunoscut pe
Nicolae Iorga, devenind colaorator la ,,Semănătorul” şi ,,Neamul Românesc”,
participând la cursurile Universitîţii de Vară de la Vălenii de Munte. A fost unul
dintre membrii activi ai Astrei, organizând la Araci o bogată bibliotecă poporală
şi clădind Casa Culturală Românească (cu fondurile donate de consăteanul său
învăţătorul Dimitrie Cioflec, din Braşov), ajutat şi de tânărul său prieten şi
coabrator, Nicolae Colan, din Araci, viitorul Mitropolit al Transilvaniei.
În 1916, odată cu intrarea României în Războiul de Întregire a Neamului,
preotul Aurel Nistor, ca de altfel zeci de preoţi români din Ardeal, a fost arestat
de autorităţile austro-ungare, pus în lanţuri, bătut, aruncat în temniţa din Cluj,
iar de acolo exilat în jueţul Şopron, din vestul Ungariei.4
În 1918, anul astral al istoriei românilor, preotul Aurel Nistor era preşedinte al Comitetului Naţional Român din Araci, a organizat garda naţională şi a
fost apoi mesagerul sătenilor la actul istoric al Marii Uniri de la 1 Decembrie
1918, din Alba Iulia, unde s-a întâlnit cu fraţii săi, Pompiliu şi Virgiliu. Preotul
Aurel Nistor a fost un bun cunoscător al limbii şi culturii maghiare şi a militat
1
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mereu pentru convieţuirea paşnică între români şi maghiari. În 1921, când marii
latifundiari unguri căutau să-şi salveze averile prin tot felul de subterfugii, el i-a
îndemnat pe consătenii săi, români şi unguri, să cumpere pământurile acestora,
cu ajutorul Băncii Albina şi să le împartă apoi între ei.1
A fost ales apoi deputat în primul Parlament al României Mari. În 1923
a fost însărcinat de către mitropolitul Nicolae Blăna, cu administrarea
Protopopiatului Ortodox Român din Sfântu Gheorghe, localitatea reşedinţă a
fostului judeţ Treiscaune, unde s-a şi mutat în 1926. În 1940, odată cu cedarea
Ardealului de Nord Ungariei horthyste, protopopul Aurel Nistor a fost nevoit să
se refugieze, stabilindu-se în satul Avrig, timp de doi ani, iar apoi din 1942 până
în 1944 a fost preot la biserica din Braşovul Vechi. Trebuie însă amintit că în
perioada de 20 de ani: 1920-1940, cât a funcţionat ca preot şi protopop la Araci
şi Sfântu Gheorghe, cu sprijinul Patriahiei Române, a Arhiepiscopiei din Sibiu,
şi a autorităţilor publice locale din judeţ, în protopopiat s-au înfiinţat 41 de
parohii noi, au fost zidite 30 de biserici, 32 de case parohiale, 25 de capele şi
reconstruite peste 40 de şcoli româneşti. Tot el a aşezat temelia viitorarei
Catedrale din Sfântu Gheorghe, a cărei edificare a fost întreruptă din cauza
izbucnirii războiului. (Lucrările au fost reluate în 1970, în timpul mitropolitului
Nicolae Mladin, protopop fiind Pompil Dumbravă şi finalizate în 1983.)
Revenit la Araci, la vârsta de 75 de ani, a început construirea noii biserici,
în locul celei dărâmate la cutremurul din 1940. La 82 de ani credincioşii se
minunau când îl vedeau pe bătrânul preot pe schele. Noua biserică a fost sfinţită
în 25 octombrie 1964. Astfel preotul Aurel Nistor a putut închide liniştit ochii în
pragul vârstei de 92 de ani (28 februarie 1972), fiind condus pe ultimul drum
pământesc de o mare mulţime de credincioşi români, unguri şi saşi, care au ţinut
să cinstească trecerea în eternitate a unui mare suflet de creştin, a cărui viaţă a
constituit şi constituie „o pagină în istoria Bisericii şi a Neamului”2.
Cel de al doilea fiu al preotului Dionisie a fost Pompiliu Nistor, născut
în 16 octombrie 1883, în Araci, unde a făcut şcoala primară, continuată în
Satulung, iar apoi la Gimnaziul ,,Andrei Şaguna” din Braşov, unde a fost coleg
cu Ghiţă Popp, profesor, avocat, ziarist şi om politic în România interbelică şi
postbelică, cu protopopul Ioan Rafiroiu, care i-a devenit cumnat, căsătorindu-se
cu soara sa, Valeria, cu Romulus Cioflec, consătean, viitor profesor şi scriitor.
După absolvirea liceului s-a înscris la Facultatea de Medicină a Universităţii
Regale din Budapesta, unde a fost şi preşedinte al Societăţii studenţeşti ,,Petru
Maior”. La absovirea studiilor a fost numit medic la Zărneşti. Odată cu
izbucnirea Primului Război Mondial a fost mobilizat şi trimis pe frontul din
Galiţia, ca medic militar. A căzut însă prizonier la ruşi şi trimis în lagărul din
Birsk (Başchiria).
1
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În 1917 a luat parte activă la constituirea Corpului voluntarilor români,
ardeleni şi bucovineni, prizonieri în Rusia. Tabăra viitorului corp a fost stabilită
la Darniţa, lângă Kiev. Pompiliu Nistor s-a numărat printre cei care au redactat
şi semnat Manifestul de la Darniţa, document care cuprindea şi dorinţa
voluntarilor de unire a Transivaniei cu România. Unul dintre cei care au
contribuit la organizarea Corplui voluntarilor ardeleni şi bucovinei, a fost şi
harghiteanul Octavian C.Tăslăuanu(1876-1942), fostul conducător al revistei
,,Luceafărul” din Budapesta şi Sibiu, precum şi secretar administrativ al Astrei
din Sibiu. Pompiliu Nistor a ajuns la Iaşi, împreună cu primele detaşamente ale
corpului, începându-şi imediat activitatea ca medic militar. Acolo s-a
îmbolnăvit de tifos exantematic, ce bântuia Moldova, dar s-a vindecat.
Încă din timpul războiului el s-a căsătorit cu Virginea Branişte, sora lui
Valeriu Branişte, şi ea bolnavă de tifos. O altă soră a lui Valeriu Branişte s-a
căsătorit cu profesorul reghinean Virgil Oniţiu, directorul Liceului ,,Andrei
Şaguna” din Braşov, la care şi Oct.C.Tăslăuanu a urmat cursurile clasei a V-a,
în anul şcolar 1890-1891. A avut fericirea să participe la marele act istoric al
Unirii Transilvaniei cu România, din 1 Decembrie 1918, alături de fraţii săi
Aurel şi Virgil. A fost ales membru în Marele Sfat Naţional de la Sibiu, iar apoi
senator în primul Parlament al României Mari. După Marea Unire a îndeplinit
importante funcţii în medicină: medic şef al oraşului Târgu-Mureş; medicprimar al judeţului Braşov, iar apoi inspector general în Ministerul Sănătăţii,
până la pensionare. S-a stins din viaţă în 1961, în vârstă de 78 de ani.1
În cronica familiei Nistor, Aurel A. Nistor, nepotul medicului Pompiliu
Nistor, amintindu-şi de „unchiul Pompi” scrie: „... Era harnic, corect în cel
mai înalt sens şi devotat cu toată fiinţa lui misiunei de medic. Cred că nu
mulţi medici şi-au respectat jurământul lui Hypocrat ca el. (...) Pentru toate
acestea a fost chemat ca inspector general la Ministerul Sănătăţii, unde a
activat mai multă vreme. A activat intens în cadrul Asociaţiunii „Astra”
ţinând conferinţe în toată ţara Bârsei şi în Secuime. A fost un mare amator de
muzică. Când era la Zărneşti a organizat un trio, el cântând la vioară şi soţia
sa, tanti Virginia, la pian. Tanti Virginia, o femeie cu multă cultură, era o
gazdă minunată. Vorbea bine franceza, citea mult în acea limbă şi în
germană. Mesele ei erau o adevărată desfătare gastronomică.”2
Fondul arhivistic „Pompiliu Nistor” aflat în păstrare la Muzeul Bisericii
Sf. Nicolae din Scheii Braşovului conţine peste 3000 de unităţi arhivistice
referitoare la o cantitate impresionantă de informaţii despre activitatea
profesională, culturală şi civică a medicului Pompiliu Nistor şi a soţiei sale
Virginia Nistor, n. Branişte, despre membrii familiilor Nistor şi Branişte şi
despre participarea acestora la evenimentele publice ale vremii şi despre
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relaţiile acestor distinse familii de români ardeleni cu alte renumite familii de
intelectuali, din ântreg arealul românesc.
Cel mai mic dintre băieţii familiei Dionisie şi Elena Nistor, a purtat
numele tatălui său, Dionisie. El s-a născut în 1891 şi, după clasele primare şi
cele gimanziale, s-a dedicat studiilor ştiinţelor şi geografiei la Universitatea
Regală din Budapesta. După abasolvirea facultăţii a fost numit profesor la
Liceul ,,Andrei Şaguna”, acolo unde au studiat toţi fraţii săi. La puţină vreme de
la începerea Primului Război Mondial a fost mobilizat şi trimis pe frontul din
Galiţia, ca ofiţer de rezervă al armatei austro-ungare, în linia întâi, aşa cum au
avut parte toate regimentele de glotaşi români din Transilvania, ca să lupte şi să
moară pentru ,,drăguţul de împărat”. Astfel câmpiile Galiţiei s-au umplut de
trupurile neînsufleţite ale acestora, între care şi cel al lui Dionisie Nistor, căzut
ca un erou, la numai 23 de ani.1
Cea mai mare dintre fiicele preotului Dionisie Nistor, Valeria, s-a
căsătorit cu preotul Ioan Rafiroiu (1882-1948), din comuna Poiana Sărată, de pe
Valea Oituzului, localitate care până în anul 1952 a făcut parte din jud.
Treiscaune. Acolo a întâmpinat, în fruntea credincioşilor săi, în ziua de 15
august 1916, pe soldaţii români eliberatori, ridicând la intrarea în comună o
poartă de triumf. După retragerea Armatei române, satul a fost distrus, iar
sătenii nevoiţi să se împrăştie prin toate colţurile ţării. Preotul s-a înrolat în
Armata română ca preot militar. După război a ajuns chiar şi la Chişinău, pentru
a contribui la integrarea românilor basarabeni alături de toţi ceilalţi fraţi ai lor,
într-un singur stat naţional – România Mare. În 1926, datorită meritelor sale
recunoscute atât de statul român, cât şi de Biserică, mitropolitul Nicolae Bălan a
înfiinţat Protopopiatul Oituzului, pe care preotul Ioan Rafiroiu l-a condus cu
abnegaţie şi pricepere. Datorită strădaniilor sale au fost reparate vechile biserici,
au fost zidite altele noi, precum cele din Miercurea Ciuc şi Gheorgheni. Numele
său se leagă şi de acea ,,veritabilă renaştere spirituală”, prin Despărţământul
Astra din Târgu- Secuiesc. dedicându-şi viaţa creşterii şi educării copiilor,
trăind puternic implicat în viaţa cetăţii, până în toamna anului 1940 când, în
urma Diktatului de la Viena, împreună cu familia şi elita românească locală, a
luat drumul bejeniei refugiindu-se în Moldova. S-a stins timpuriu din viaţă,
răpusă de o boală neiertătoare, contractată în urma suferinţelor de care a avut
parte în temniţele controlate de „noii democraţi maghiari” instalaţi cu ajutorul
armatei sovietice la conducerea administraţiei locale.2
Autorul cronicii familiei Nistor, referindu-se la „tanti Valeria”, soţia
preotului Ioniţă Rafiroiu, menţionează: „Gândindu-mă la ea, mă gândesc
implicit la bunătate, la blândeţe, la delicateţe. Toate erau întipărite parcă pe
faţa ei. (...) Din viaţa tantei Valeria mai amintesc în afară de firea ei bună, că
a fost o mamă cum puţine se găsesc, că s-a devotat total creşterii şi educării
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mulţilor copii pe care i-a născut, că a trăit modest şi discret şi că s-a stins în
dureri din cauza unei boli neiertătoare”.1
O altă fiică a preotului Dionisie Nistor, Cornelia s-a căsătorit cu Candid
Comănescu, iar după moartea acestuia cu farmacistul Mişu Pătrăşcanu,
personalitate locală proieminentă, care a fost mulţi ani primar al Caransebeşului.
A fost o fire veselă, comunicativă, plină de viaţă, cum o caracterizează nepotul
său, Aurel A. Nistor. Când fratele său,Virgil, devenit Veniamin, a fost ales
episcop al Cransebeşului, ea, văduvă fiind, a plecat acolo ca să aibă grijă de el şi
să-i conducă menajul. Acolo l-a cunoscut pe farmacistul Mişu Pătrăşcanu, a
cărui farmacie era peste drum de episcopie. Acesta s-a îndrăgostit de Cornelia,
iar în cele din urmă s-au căsătorit. ,,A fost multă vreme primar al
Caransebeşului, făcând o treabă bună pentru care cetăţenii i-au păstrat
recunoştinţa până la moarte. Ca farmacist, deşi avea farmacia în centrul
oraşului, şi deşi toţi farmaciştii „obligat se înbogăţeau”, pe el l-a găsit sărac
naţionalizarea, din cauza bunătăţii lui şi a dragostei de oameni. In schimb, l-a
reţinut regimul nou, ca şef al farmaciei tocmai pentru aceste rare calităţi. În
acest fel şi-a putut încropi o pensie, lucrând până la adâncă bătrăneţe (o
vreme fără leafă ). Era un povestitor, coborând parcă din paginile lui
Sadavoveanu. Un om cu inimă de aur. La moartea lui (în jur de 90 de ani) a
participat aproape tot oraşul. Autorităţile au permis convoiului să parcurgă în
drum spre cimitir un ocol, oprindu-se şi în faţa liceului, a episcopiei şi a fostei
lui framacii, pentru a se face cuvenitele rugăciuni şi corul să dea
răspunsurile.”2
Cel de al treilea băiat al familiei Dionisie şi Elena Nistor a fost Virgiliu
Nistor (1886-1963). După intrarea în monahism, va purta numele de Veniamin
Nistor şi va deveni episcopul Caransebeşului(1941-1948). „Descendent al unei
distinse familii preoţeşti, a crescut într-o atmosferă de adâncă religiozitate,
încât încă de tânăr „călca a preot”, după intuiţia şi expresia justă a
poporului.”3 Tânărul Virgil s-a îndrumat spre chemarea tatălui său răposat.
Cunoştea tradiţiile preoţeşti, şi-i intrase în sânge şi suflet înmiersmatele
obiceiuri ale păstoritului de suflete de la ţară. ..Preoţia moştenită din tată în
fiu încă mai făcea trăinicia clerului ardelean,,. pe care nu o poate clinti nicio
furtună”4.
Ca şi ceilalţi fraţi ai săi, a făcut şcoala primară la Araci, iar apoi a urmat
cursurile Liceului ,,Andrei Şaguna”din Braşov. După absolvirea acestuia
Academia teologică „Andreiană” din Sibiu, pe care –o absolvă cu un strălucit
succes, care îl determină pe mitropolitul Ioan Meţianu ce a-l recomanda la
ocuparea unui post duhovnicesc la Semninarul Nifon din Bucureşti, în anul
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1913. Hirotonit întru presbiter necăsătorit, în 15 iulie 1913, tânărul cleric
oscilează între viaţa bisericească admministrativă şi cea a continuării studiilor
teologice. ....Bucureştiul, capitala României, umple sufletul clericului ardelean
de entuziasm şi de planuri culturale. Se înscrie la Facultatea de teologie şi
urmează şi Facultatea de filosofie, ia parte la manifestările naţionale din
preajma războiului şi se cumenică la marile praznice ale copleşitoarelor bucurii
ce înfrăţeau pe cei de-o limbă şi de-un sânge, pe acele vremuri.”1
Odată cu începutul Primului Război Mondial a fost mobilizat ca preot
militar în aramata austro-ungară. „Preot confesor, timp de patru ani, duce
mângâiere şi îmbărbătare pe toate fronturile cosmopolite ale acelui război
austro- ungar, din Galiţia până în Italia”2. Despre activitatea sa din această
perioadă, pe frontul din Galiţia, aflăm dintr-o scrisoare pe care a trimis-o
fratelui său, medicul militar Pompiliu Nistor, fost medic militar şi el pe aceleaşi
front galiţian, căzut prizonier la ruşi. Scrisoarea, datată 14/27 februarie 1916, a
fost scrisă pe când se afla în concediu la Poiana Sărată, la sora sa Virginia, soţia
preotului Ioan Rafiroiu. Ea este un preţios document privitor la activitatea
deosebit de bogată şi variată pe care preotul militar Virgil Nistor a desfăşurat-o
în rândul regimentelor de glotaşi români, trimise în prima linie a frontului, ca să
lupte şi să moară pentru împărat. Având în vedere valoarea sa documentară, în
Anexă, redăm integral conţinutul acesteia.3 La sfârşitul războiului a fost lăsat la
vatră având gradul de căpitan. Ajuns acasă, Virgiliu Nistor s-a implicat în
evenimentele legate de Marea Unire din 1 Decembrie, de la Alba Iulia,
participând direct la acest mare moment istoric din viaţa poporului nostru,
alături de fraţii săi, Aurel şi Pompiliu, şi de ceilalţi delegaţi din comuna Araci.
Continuând tradiţia preoţească a familiei, Virgiliu Nistor s-a dedicat
slujirii Bisericii neamului, devenind unul dintre cei mai devotaţi şi pricepuţi
slujitori ai ei. Imediat după Unire, s-a implicat în organizarea Bisericii din
Ardeal, fiind coptat în structurile provizorii ale Bisericii, la început ca şef de
serviciu în cadrul Resortul Cultelor din Bucureşti, apoi ca secretar al Episcopiei
din Cluj. Începând cu anul 1922, timp de aproape două decenii (până în 1941),
ocupă funcţia de scretar al Arhiepiscopiei Ortodoxe din Sibiu, apoi pe cea de
consilier eparhial, devenind unul dintre colaboratorii apropiaţi ai mitropolitului
Dr. Nicolae Bălan, convins fiind că ,,e o înaltă preţuire şi cinste să fii sfetnic
vlădicesc”,după cum avea şi convingerea că personalităţile mari ,,orice calităţi
alese ar avea nu pot realiza tot ce doresc fără sfetnici şi colaboratori care să le
stea într-ajutor la înfăptuirea operei lor”. Nu întâmplător marii ierarhi
ortodocşi ,,au ştiut să-şi aleagă colaboratori şi sfetnici distinşi iar când nu iau aflat, i-au crescut anume, pentru scopul urmărit de ei”4. Iar preotul
1

PS Episcopul Veniamin Nistor la 60 de ani în po.cit. pag. LXXVI
PS Episcopul Veniamin Nistor al Caransebeşului în op. cit. pa.LXXVIII
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Virgiliu Nistor a ştiut să fie un asemenea sfetnic şi colaborator apropiat al
Mitropolitului Nicolae Bălan.
Referindu-se la activitatea sa ,,de cinste, dar şi de grea răspundere, la
munca jertfelnică de două decenii” desfăşurată de Virgiliu Nistor ca secretar al
Consiliului Arhiepiscopesc din Sibiu, Nicolae Colan făcea, în 1946, următoarele
aprecieri: ,,Cancelaria părintelui secretar era deschisă la orice oră din zi
pentru cei care aveau treabă la < consistor > ca şi pentru cei ce nu aveau
nicio treabă (din a căror taifasuri s-au zămislit nu puţine iniţiative cu bună
rodnicie pentru sfânta noastră Biserică – Asociaţia clerului ,,Andrei Şaguna”,
Societatea femeilor ortodoxe, Reuniunea de muzică ,,Gheorghe Dima” ş.a.).
Jalbele le asculta cu răbdare aproape mucenicească, cererile le primea cu
bunăvoinţă, lămuririle le da cu râvnă şi pricepere, veştile neplăcute le
surdina cu discreţia slujbei sale, iar pe cele bune le primea cu bucuria omului
care, măcar din când în când se putea şi destinde.
Din cancelaria lui nimeni n-a ieşit fără sentimental admiraţiei că a stat
de vorbă cu un om care-şi cinsteşte locul, încercând să facă fiecăruia atâta
dreptate câtă-i cu putinţă să i se facă pe temeiul legii şi al bunăvoinţei
frăţeşti. Cu această fire binecuvântată de Dumnezeu nu e de mirare că
secretarul Consiliului Arhiepiscopesc din Sibiu a izbutit să-şi facă sălaş cald
în inima obştii creştineşti în mijlocul căreia a trăit(…). Iar în discuţiile ce se
făceau asupra osebitelor probleme, cuvântul Părintelui Secretar Virgil Nistor
însemna întotdeauna sfatul unui om înzestrat cu ceea ce se numeşte spirit de
organizare. În toţi aceşti ani a ţinut o strânsă legătură cu locurile natale,
sprijinind din toate puterile sale opera de întărire a bisericii româneşti, a
şcolii româneşti şi culturii naţionale, în conducerea căreia activa cu spor
fratele său, protopopul de Sfântu Gheorghe, Aurel Nistor”.1
În îndelunga perioadă în care a lucrat la Mitropolia din Sibiu(1922-1941),
Virgiliu Nistor a fost şi deputat în adunarea eparhială şi în Congresul naţional
bisericesc; a făcut parte din conducerea Asociaţiei clerului ortodox din
Transilvania ,,Andrei Şaguna”şi din cea a Reuniunii de muzică ,,Gherghe
Dima”. Timp de 20 de ani incheiaţi, secretarul mitropolitan, mai apoi consilierul
mitrpolitan, Virgil Nistor, a ostenit din greu, într-o muncă de om dăruit misiunii,
la toate acţiunile importante ale mitropoliei ardelene.Numele lui este legat de
toate înfăptuirile mari ale mitropolitului Dr. N. Bălan, căci la toate l-a secondat
cu o deosebită râvnă şi desăvârşită pricepere. Calităţile sale sufleteşti înfloreau
în tot acest timp, aşa că la ivirea vacanţei istoricului sediu episcopal de la
Caransebeş, era singurul chemat. Intră în monahism, tunzându-se la Mânăstirea
Căldăruşani, şi parcurge toate treptele cinului, ajungând, la 17 iunie 1940,
arhimandrit. În 3 iunie 1941 este ales episcop al Caransebeşului, ,,cu o
majoritate deplină de voturi”.2
1
2
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Se ştie că secretarul şi mai apoi consilierul arhiepiscopesc Virgiliu Nistor
a avut un rol proieminent. E adevărat că funcţia de secretar şi cea de consilier
este de multe ori ingrată, căci prin natura lucrărilor, nu pune în lumină
personalitatea creatoare, a fiecăruia, sau mai bine zis, rolul ei nu prea e cunoscut
de cei de afară. Dacă ar fi să figureze în mod plastic munca şi rolul consilierilor,
eu i-aş asemăna cu acele cariatide de la catedralele din apus. Cu toată munca
grea şi istovitoare la care l-a obligat administraţia bisericească, totuşi pr. V.
Nistor nu s-a lăsat copleşit şi absorbit de ea şi tot timpul liber l-a folosit în mod
strălucit, punându-se în curet cu ultimile lucrări teologice sau făcând călătorii de
informaţie în ţară şi străinătate.1.
Pe lângă acestea şi-a găsit timp să scrie şi să publice câteva cărţi, între
care: ,,Confesionalism politic”(1930), ,,Biserica ortodoxă în bugetul cultelor pe
1930”, ,,Bugetul cultelor pe 1931”, ,,Să înceteze confesionalismul politic(1933),
,,Să se facă dreptate”(1934), ,,Les cultes minoritaires et le eglise orthodoxe
romaniene dans le nouveau budget de la Roumaine”(1936). În calitate de
secretar şi consilier referent al Arhiepiscopiei din Sibiu a organizat şi ordonat
arhiva arhidiecezană,începând cu anul 1848, până la 1900; a avut în adminstrare
Fundaţia ,,Dr.IoanMihu” având valori de peste 10 milioane lei-aur; a contribuit
la deschiderea Căminului pentru preoţi din Băile Bazna; s-a ocupat direct de
buna organizare şi desfşurare a pelerinajului din anul 1925 la Ierusalim, la care
au luat parte 160 de pelerini, în frunte cu ÎPS Nicolae Bălan. etc.
În acelaşi timp, la Sibiu a desfăşurat şi o bogată actvitate publicistică,
fiind unul dintre colaboratorii permanenţi ai ziarului ,,Telegraful Român” şi al
publicaţilor ,,Revista Teologică” şi ,,Revue de Transilvanie”, ,,Lumina Satelor”
etc. Prin toate acestea şi prin modul exemplar în care şi-a făcut datoria, Virgiliu
Nistor a fost apreciat ca fiind un bun, priceput şi harnic slujitor al bisericii. De
aceea nimeni nu s-a mirat atunci când el s-a hotărât să-şi dedice viaţa slujirii
Bisericii lui Dumnezeu, intrând în cinul monahal, fiind tuns călugăr la
Mănăstirea Căldăruşani. A parcurs toate treptele vieţii călugăreşti, ajungând, în
1940, arhimandrit. Calităţile sale şi dăruirea cu care a slujit Biserica străbună lau recomandat din plin, atunci când istoricul scaun episcopal al Caransebeşului,
în care a slujit, printre alţi mari ierahi, cel ce avea să devină întâiul Patriarh al
României, Dr. Miron Cristea, a rămas vacant, să fie singurul chemat spre a-l
ocupa. A fost ales ca episcop al Caransebeşului la data de 3 iunie 1941.
Nu putem să nu amintim şi faptul că întreaga sa viaţă, dar mai ales în
tinereţe, Virgiliu Nistor a fost un mare iubitor al naturii. Nu întâmplător, chiar
pe front fiind, când timpul i-a permis a făcut numeroase drumeţii în Munţii
Maramureşului şi cei ai Bucovinei. În perioada în care s-a aflat la Sibiu a făcut
numeroase excurii în Munţii Făgăraşului şi Braşovului, iar din Caransebeş, în
Retezat, Semeneic şi Muntele Mic. În acelaşi timp a călătorit şi a vizitat toate
mănăstirile din Moldova, Bucovina, Basarabia, Muntenia şi Oltenia. L-a însoţit
1
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pe episcopul Nicolae Colan într-o serie de vizite în ţările vest-europene, între
care: Austria, Germania, Belgia, Elveţia, Franţa, Anglia şi Italia. Atât la Sibiu,
cât şi la Caransebeş, s-a ocupat tot timpul de îngrijirea florilor din grădina
arhiepiscopiei şi episcopiei.1
Dacă
din documentele eclezistice
rezultă activitatea rodnică a
episcopului Veniamin Nistor pe altarul Bisericii Ortodoxe şi al Neamului
Românesc, din Cronica familiei Nistor întocmită de avocatul Aurel A. Nistor,
nepotul vlădicului Veniamin, putem afla alte câteva trăsături ale profilului
uman al „unchiul Virgil”: ,,Aşa era el, plin de seriozitate, corectitudine,
scrupulozitate în muncă, şi pedant chiar în îmbrăcăminte. (...) Imi aduc
aminte că se vorbea în familie, că în tinereţe, în timpul studenţiei, îşi
întorceau femeile capul după el, atât era de frumos şi impozant. Când eram
student la Cluj, mi-a spus o colegă, din Sibiu, că mai multe eleve, când
mergeau spre liceu dimineaţa, făceau un ocol pentru a-l vedea pe unchiul
Virgil cînd acesta se duce la serviciu la Mitropolie. Era un admirabil om de
societate, plăcut şi vessel”2.
La toate acestea, să adăugăm mărturisirea de credinţă a episcopului
Veniamin, “autoevalurea” trudei sale binecuvântate, la împlinirea vărstei de
60 de ani: „Ţin să declar cu smerenie, că m-am străduit să-mi pun truda şi
râvna spre binele Bisericii şi Neamului. N-am făcut decât ceeaa ce eram
datot să fac şi cee ce eram obligat în conştiinţa mea de Ierah al Bisericii,
căreia i-am închinat viaţa. (...) Am căutat să ţin sus steagul ortodoxiei
noastre milenare, care a fost, este şi va fi steaua călăuzitaore a sufletului
românesc...(...) Ortodoxia a fost legea mântuirii sufletelor, sub aripile ei a
ocrotit Neamul şi i-a înnoit forţele morale ale lui, ca să poată rezita tuturor
vrăjmăşiilor, ce voiau să-i fure cel mai scump tezaur al lui: sufletul (...) Am
căutat să menţin şi să sporesc moştenirea mai marilor mei înaintaşi...(...)
Am ţinut cu sfinţenie la tradiţia şi autonomia Bisericii, pe care am căutat să
o sporesc..(...) M-am străduit să înviorez activitatea asociaţiilor religioase:
Reuniunile de femei, Oastea Domnului, Soc. Sf. Gheorghe a tineretului,
care ne sunt necesare şi de mare folos în lucrarae de zidire sufletească a
Bisericii. (...) Dragostea şi buna înţelegere cu slujitorii altarelor şi a
credincioşilor, a fost temelia pe care mi-am zidit misiunea...”3
Un omagiu adus locurilor natale ale episcopului Veniamin Nistor,
plaiurilor mioritice din Curbura interioară a Carpaţilor Răsăriteni – meleaguri
din inima României supuse unor
insistente demersuri autonomiste şi
separatiste, de instituţionalizare de enclave etnice în aşa-zisul “Ţinut secuiesc”
- îl reprezintă şi subliniază contribuţia acestei zone la îmbogăţirea
patrimoniului naţional de cultură românească şi spiritualitate ortodoxă. Din
1
2
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pleiada personalităţilor născute în această binecuvântată parte de ţară, amintim
doar pe ierarhii ortodocşi şi greco – catolici născuţi în localităţile Arcului
Intracarpatic: partiarhul Elie Miron Cristea (1868 - 1939), născut la Topliţa, jud.
Haghita, fost episcop de Cransebeş, în perioada 1910 – 1919, mitropolit primat
şi apoi patriarh al României, în perioada 1920 -1939; mitropolitul Nicolae
Colan (1893 – 1967), născut la Araci, jud. Covasna, fost epicop al Vadului,
Feleacului şi Clujului, între anii 1936 - 1957 şi mitropolit al Ardealului, în
peritada 1957 -1967; mitropolitul Alexandru Nicolescu (1882 -1941), născut la
Tulgheş, jud. Haghita, fost episcop greco – catolic al Lugojului (1922 – 1934)
şi mitropolit al Blajului (1935 -1941); episcopul Justinian Teculescu (1856 1932), născut la Covasna, fost episcop al Armatei Române (1923 -1925) şi
epicop de Cetatea Albă şi Ismail (1925 -1932); episcopul Emilian Antal (1894 1971), născut la Topliţa, jud. Harghita, fost arhiereu – vicar al Patriarhiei
Române (1938 -1941) şi locţiitor al Episcopiei Argeşului, între anii 1941 1944; episcopul Sofian Braşoveanu, născut în satul Băcel, com. Chichas, jud.
Covasna, episcop –vicar al Episcopiei Germaniei şi Europei de Nord.1
Un moment hotărâtor pentru comunităţile ortodoxe româneşti din
judeţele Covasna şi Harghita, l-a constituit înfiinţarea, în anul 1994, a
Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, şi întonizarea în scaunul arhieresc
a I.PS. Ioan Selejan. „Prin multiplele sale activităţi, Episcopia Ortodoxă a
Covasnei şi Harghitei, Arhipăstorul ei au contribuit la îmbunătăţirea
activităţii preoţimii, a credincioşilor români ortodocşi, precum şi la sporirea
patrimoniului material şi cultural al Eparhiei şi, implicit, al Bisericii
Ortodoxe Române.2
*
* *
În comunicarea de faţă este vorba despre familia preoţească din care s-a
ridicat viitorul episcop Veniamin(Virgiliu) Nistor(1886-1964), născut în
comuna Araci, judeţul Covasna. A stat în scaunul vlădicesc al istoricei
Episcopii a Caransebeşului în perioada 1941-1948, după ce vreme de 20 de
ani(1922-1941) a îndeplinit funcţia de secretar al Consisliului Arhiepiscopesc
din Sibiu(Mitropolia Ortodoxă a Transilvaniei), perioadă în care ,,cancelaria
părintelui scecretar era deschisă în orice oră din zi, pentru cei care aveau treabă,
ca şi pentru cei ce nu aveau nicio treabă...”.
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Anexă
Poiana Sărată, 14/27 II 1916
Dragă POMPI,
“Eri, când stăm la cină ne soseşte epistola ta scrisă din 22.XII şi tare
mult ne-a înveselit cetirea ei - văzând că îţi merge bine. De-ar da Dumnezeu ca
în anul acesta să ne putem întâlni cu toţii.
Eu sunt din 17.II n. în concediu - mai am o săptămână şi apoi mă întorc
iarăşi îndărăt la KOLOMEA (GALIŢIA) unde e sediul meu de mai bine de 8
luni. Adresa mea e tot Fp. 351 ca şi până acum. Eu ţi-am scris cel puţin o dată
pe săptămână nu ştiu ce-o fi cauza de primeşti aşa rar. Dela tine eu am primit
numai 2 coresp.
Ocupaţia mea e destul de variată uneori când nu sunt lupte la front (30
km de la KOLOMEA). La început am intrat la o brigadă de honvezi - care era
deja în disolvare - acolo am stat 3 săptămâni fără a avea mai nimic de lucru făceam excursii şi preumblări în munţi, căci eram în Carpaţi - Pasul de la
SIGETUL MARMAŢIEI către GALIŢIA loc foarte frumos, aer bun de brad locuinţe bunicele în bărăci, mâncare destulă şi bunicică - având un proviant
ofiţer român. După disolvarea brigăzii am ajuns în Personalreserve la 8
Gr.Kdo, - în Delatyn unde facem serviciu la gară - fiind multe transporturi de
răniti - căci lupte teribile erau în jur fiind ruşii în retragere. Aici am avut
destul de lucru - având de spovedit câteva sute de lucrători şi soldaţi români.
În 30.III. am plecat cu comanda la kol. care a devenit apoi armata a 7-a
primind cu 1.IV împărţire ca referent pentru gr.or, la comanda armatei a 7-a
fiind eu singurul preot gr.or. deşi soldaţi români gr.or. aveam berechet. În
postul ac. sunt şi azi.
Am avut mult de luptat cu papistaşii pentru a putea esopera tot ce ne
compete fiind un superior catolic - tot (slovac) renegat - care însă mie nu-mi
poate nimic poruncii. Cum însă ai noştrii superiori nu se întrepun pentru cauza
bisericii a trebuit singur să fac ce pot. Mi-a şi reuşit să fac destul între
împrejurările date. Am cutreerat în două rânduri aproape toată BUCUVINA
şi GALIŢIA ostatică, în care timp am umblat frontul unde avem trupe
româneşti mângâind şi îmbărbătând pe bravii noştrii soldaţi. În CERNĂUŢI
umblu mai des în Vatra Dornei, Cârlăbaba, RĂDĂUŢI etc. am cunoscut pe
căpeteniile bisericeşti - REPTA, C. COCA. apoi pe rutenii MONASTERSKl
(vicar) şi alţi mulţi preoţi profesori şi funcţionari. Mult mi-a plăcut
CERNĂUŢII şi partea de sud a Buc. ajunsă însă în ghearele ovreilor. Slabi
oameni au şi bucovineni. Repta încă e ramolit.
Am umblat în tranşee mult de tot - pe la brigada loc. col. DĂNILĂ POP (cele mai frumoase întocmiri în tranşee) am ţinut slujbe multe şi am spovedit şi
cuminecat câteva mii de soldaţi. Am făcut şi câteva colete pentru orfelinatul

ce se va înfiinţa în SIBIU la toamnă şi pentru care uniţii şi MARIA
BĂNILESCU sunt jaluzi. Am împărţit peste 3000 cărţi de rugăciuni, apoi gazete, calendare - aşa că sunt mulţumiţi cred cei mai mulţi cu activitatea mea.
Mai mult nu am putut face - cu toate străduinţele şi apelurile mele.
În 6.I. am primit decoraţia Gerstliche Verdranst Kreuer II Klasse - şi
REPTA a fost primul care m-a felicitat, în curând voi primi şi cratela crucea
roşie. Tu încă ai primit Signum Laudis de 2 ori - bronz şi argint. Bietul Dionisie
(este vorba de tânărul profesor de la Liceul Andei Şaguna din Braşov,
Dionisie Nistor, fratele episcopului Veniamin, mort pe frontul din Galiţia) după
moarte a primit medalia de argint cl. I pentru vitejie. Pe lângă cercetarea
trupelor unde nu avem preoţi acum mai am la armata aceasta încă 5 preoţi;
am de vizitat cele 8 spitale cu 2400 paturi unde zilnic vin şi merg răniţi şi
bolnavi. Am totdeauna de lucru - aşa că de plictisit nu am când mă plictisi. Din
când în când - foarte rar mai facem câte un ferbel în mic. Ziarele vin regulat R.(
Românul-n.n.) 3 ex, gazetă 2 ex. Tel.R.(Telegraful Român-n.n.) şi foaia (Foaia
poporului-n.n.) 2 exemplare apoi cele nemţeşti şi ungureşti aşa că numai
vremea ne lipseşte ca să putem citi tot ce primim. Cu traiul o duc bine - avem
bucătar bun. În oraşul K,… sunt case cu etaj fără closet - parcă nu-ţi vine să
crezi. Are 45000 locuitori pe un teritoriu întins pe malul stâng al Prutului. Aici
în apropiere e şi Dr.Ittu conducătorul unui Zahnamambulatoriu. În Kol mai e şi
maiorul auditor BARDOSSI, acum de câteva zile a venit în locul meu VIRGIL
CIOBANU aşa că eu probabil voi rămâne la spitale sau voi merge la o divizie.
Scrie-mi însă - pe adresa ştiută.
Când am primit în iulie concediu - am trecut prin LEMBERG şi am fost la
mormântul lui DIONISIE - e îngropat în cimitir lângă capelă, în Comarno
Grodek. După cum am aflat de la camarazii lui - a fost trimis în patrulă cu alţi
12 soldaţi. El era comandantul ca să cerceteze dacă în orăşelul C. se mai află
ruşi care se retrăgeau. Mergând pe uliţă de odată din case probabil au auzit
puşcături, iar el ar fi strigat "Decktench-dem wir verden flankiert" şi în
momentul următor a primit un glont în cap şi a murit pe loc. Am făcut o placă
de metal cu inscripţie care am bătut-o pe crucea de stejar ce i-am făcut-o prin
soldaţii ce erau acolo. N-am avut noroc să-l mai vedem acasă. De n-ar mai cere
şi alte jertfe dintre noi.
În 15 II. am plecat în concediu. În 18.II. am fost în Z. Mama şi
Cornelia bine, acum primesc de la fabrică 50 cor. lemne şi gaz. Nu te îngrijora
că până când sunt eu preot militar nu o să ducă lipsă de nimic - căci eu lunar
trimit 3-400 cor. Mi-am plătit toate datoriile şi am strâns 1300 cor. Datoriile
tale încă le-am plătit toate, căci e păcat să plăteşti camete aşa mari. Asigurarea
C. e plătită: a ta în primăvara ac. şi o mai achităm după cum scrii. Pentru
Dionisie încă am plătit aproape tot. A făcut mama în mai multe rânduri rugare
pentru ajutor dar degeaba.Fabrica nu umblă decât a formă ca să nu le-o ia
statul . Nu au lemne, nu au cărbuni, privit aşa că nu ştim cum ar ieşi. Şi tocmai
acum i-am pus pe cap Duci Cuteanu o farmacistă diplomată, femeie văduvă 142

săsoaică din SIBIU căreia îi plăteşte 450 cor. lunar, dejun, cină, locuinţă,
lumină şi încălzit şi dânsa nu încasează nici 200 cor. lunar. Nu-i porcărie din
partea lui Bărbută şi a tovarăşilor. Unde-i dreptatea? Dintre cei de la pretură
şi judecătorie nici unul nu e dus. Olteanu e voluntar în BRAŞOV, să-l vezi cu
nişte haine urâte de honvezi şi râzi. Pompi e la Reservespital în Kesztely,
Hoandrea e la un pod, Cernea e acasă Jonică a fost asentat dar a scăpat. Cu
Brâncoveana e lucru slab. Procese cu Hoandrea şi ……. Creditul stă tare bine
are rezerve mari şi a făcut o casă faină în locul consumului.
Doamna Cutean, Victor şi Ghită sunt bine. Victor e în Pesta să-şi facă
doctoratul. Panti e la Cernea conţopist. Ola, Ada şi ceilalţi încă sunt bine. De
când a murit Mitroneţeani, Iancu este pe afară, acum e în PESTA - dar ceilalţi
joacă regulat la cărţi. Pompi Dan e tot în CLUJ - cu alţi mulţi preoţi acum mai
noi MODROI, CIORA, COMAN etc. De AUREL şi Ioniţă ai avea grijă căci cu
ei nu mai poţi face nimic. Doi preoţi au scăpat, ceilalţi se zice că ar fi în martie
judecaţi(este vorba de procesul “de trădare de patrie” înscenat de serviciile
secrete maghiare unui mare număr de preoţi români din sud-estul Transilvaniei
n.n.). Aşa păţesc unii care în loc să-şi vadă de lucru discreditează pe toţi fără
să fi ajutat de loc. Toţi cei refugiaţi sunt dispreţuiţi şi în ţară căci prea multă
gălăgie au făcut. Goga a dat de mal toată familia, pe Cosma l-au pensionat, au
rămas 400.000 cor. datorie, se zice că se desparte de nevastăsa şi ia o fată de a
lui DELAVRANCEA. Şi V. Lucaci au plecat la alegerile de deputaţi din Caracal
şi Galaţi. GHIŢĂ şi Ghibu nu se amestecă ci tac şi lucră. Bucşan s-a făcut
negustor. Fratele lui Goga cu Gabor L. sunt liberaţi din prinsoare şi sunt în
BUCUREŞTI. Ce-o face Bucşan - de şi-ar regla datoriile! Zaharia M încă e în
CLUJ, Elena e bine Mărioara suferă puţin de ficat. Copii lor sunt voinici.
Neamurile atât cele din R. cât şi cele din Porumbac sunt bine.
În 22.II am fost cu mama şi C. Popa Moise Rimbetin la Arpătac am
botezat pe fata lui Aurel, Maria, eu am fost naşul. De acolo ţi-am dat o
telegramă. Mărioara, fina şi copii sunt voinici - să vezi ce fată frumoasă au.
Aurel şi cei din Poiana Mărului încă sunt bine. Ancuţa încă are o fată tot
Teodora.
Alexandru Micu a ajuns prizonier la ruşi fiind rănit mi se pare. Cu Vodă
suntem aşa cum ştii - eu am fost la el şi mama, el se arată tare prietenos - şi
întreabă mereu de tine.
Ioniţă cu Valeria şi copii sunt bine-venite destule aşa că nu se plâng de
nimic. Valeria nu mai suferă decât cu urechea puţin.
Noi cu toţii îţi scriem foarte des şi prin România şi pe dincolo. Eu şi
mama şi Ioniţă în fiecare săptămână câteodată. Eu ţi-am scris despre toate
lucrurile de la noi - politice etc. La Gazetă ( Gazeta Transilvaniei, n.n.) e
BORCEA Emil redactor. Branişte e soldat în BRAŞOV, mai lucră în timpul
liber câte ceva. Doamna Olteanu e foarte sarbădă. Românul ( este vorba
desigur de ziarul Românul, n.n. ) e foarte bun - bine scris şi articole bune.
Comitetul national vegetează. S-au, început diligenţele pentru alegerea
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de mitropolit. Foile ungureşti candidează şi laudă pe Mangra. Menţianu a
lăsat pentru biserică 200.000 cor., mai puţin decât se aştepta lumea. Cred că
Cristea va reuşi. Nastia e la un lagăr de prizonieri în Veszprem. Virginica şi
Tulia sunt în BRAŞOV, am vorbit acum cu iele. Le-am spus tot ce am ştiut
despre tine. Semne de pace nu sunt. Când ne vom vedea? Va fi oare în anul
ăsta? Ce greu trebuie să treacă vremea pentru voi aşa izolaţi de lumea de
acasă. Te dorim mult, mult şi te sărutăm, ai tăi iubitori mama, Cornelia şi
Virgil”
Sursa: Ioan Lăcătuşu, Noi documente despre episcopal Veniamin Néstor,
în “Spiritualitate românească şi convieţuire interetnică în Covasna şi
Haeghita”, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2002, p.153 - 158
* * *
In this study we are talking about a priest family from which a future
bishop was descended Veniamin ( Virgiliu) Nistor ( 1886- 1964), born in a
village named Araci, Covasna District. He stayed in the bishops chair fo
Caransebes diocese in 1941- 1948, after a period of 20 years in wich he was
secretary at Sibiu Archiepiscopate ( Orthodox Metropolitan Church of
Transilvania), in a period in which “ the chancelors secretary office was open
the whole day, for those that had certain things to work aut and for the ones they
did not have any.”
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ACTIVITĂŢI ŞI CĂRŢI DE POMENIRE ŞI CINSTIRE A
SFÂNTULUI CUVIOS IERARH PAHOMIE DE LA
GLEDIN DUPĂ CANONIZARE
ING. IOAN VLAIC (BUCUREŞTI)
1. SCURTĂ BIOGRAFIE A SF. PAHOMIE
S-a născut în Gledin în jurul anului 1674. Părinţii, probabil, preotul
Iftimie şi preoteasa Anna. Alte date despre familie, copilărie şi cum a ajuns
la Mânăstirea Neamţ nu se cunosc. Aici, în anul 1697, s-a călugărit, sub
numele de Pahomie, în locul celui de Pencu Petre, pe care se pare, că l-a
avut la botez.
În anul 1702, a fost ales stareţ al Mânăstirii Neamţ.
După numai doi ani a părăsit stareţia, îndreptându-se spre Rusia la
Kiev, atras de faima Sfântului Dimitrie, Mitropolitul Rostovului.
La Kiev, la Lavra Pecerska a avut prilejul să-şi îmbogăţească
cunoştinţele şi să se ridice pe scara virtuţilor creştine, mai ales prin
contactul cu Sf. Dimitrie.
Pahomie a fost impresionat în mod deosebit de acesta, astfel notează
pe o carte: „Într-o convorbire intimă, duhovnicească Sf. Dimitrie m-a
întrebat: „a ce doreşte inima ta? Şi i-am spus că doreşte să petreacă viaţa cu
tăcere în pustie. Şi m-au blagoslavit din toata inima şi mi-au zis: Domnul să
fie cu tine. Să împlă dorul tău.”
Din cele de mai sus, rezultă că Pahomie era născut să ducă o viaţă de
schimnic în pustie şi a dus în limita vremurilor în care a trăit.
După doi ani de şedere în Rusia s-a întors în Moldova. Nu s-a mai
dus la Mânăstirea Neamţ. Cu voia soborului s-a retras cu câţiva ucenici
lângă muntele Chiriacul şi a pus bazele schitului Pocrov şi a doctrinei
monahale a Pocrovului.
Dar nici aici n-a rămas prea mult timp. Fiind cunoscut de câţiva
boieri moldoveni l-au recomandat domnitorului ANTIOH CANTEMIR
(1705-1707), să-l aibă în vedere la alegerea episcopului Romanului.
În anul 1707, a fost ales episcop al Romanului.
După şapte ani şi trei luni la conducerea episcopiei Romanului,
Pahomie şi-a depus de bună voie demisia domnitorului N.
MAVROCORDAT în anul 1714. Motivele demisiei nu se cunosc. S-a
retras la sihăstria sa de lângă muntele Chiriacul.
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Dar lui Pahomie nu i-a fost dat să se bucure prea mult de linişte.
Către sfârşitul anului 1716, câţiva boieri au început să uneltească împotriva
domnitorului Mihail Racoviţă (1716-1726), fiind sprijiniţi de autorităţile
habsburgice din Transilvania care au trimis trupe în Moldova. Racoviţă,
ajutat de tătari, i-a alungat. Tătarii au ajuns până în Transilvania. Din cauza
tătarilor, Pahomie a fost silit să pribegească prin Transilvania şi Polonia.
După cinci luni, în mai 1717, a revenit la Pocrov, dar de teama
domnitorului, care-l bănuia de legături cu boierii trădători şi cu trupele
austriece s-a vazut nevoit să plece din nou în pribegie. A plecat pentru a
doua oară în Rusia. S-a stabilit la Lavra Pecerska din Kiev. Aici se pare că
a primit şi marea „schimă” (ordin călugăresc) numindu-se Pimen. Tot aici
şi-a făcut testamentul.
La Pecerska, fără tihnă, cu dorul nestins după Pocrov şi Neamţ şi cu
gândul întoarcerii acasă, s-a nevoit până la sfârşitul vieţii, când a trecut la
cele veşnice în anul 1724, la 14 aprilie. Tot aici a fost înmormântat în
Paraclisul Sfântului Ştefan.
Având în vedere viaţa pilduitoare a cuviosului Ierarh Pahomie, Sf.
Sinod a Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca la 14 aprilie 2007, să fie
canonizat.
2.
ACTIVITĂŢI ŞI CĂRŢI DE POMENIRE ŞI CINSTIRE A
SF. PAHOMIE
Deşi canonizat de curând din anul 2007, Sf. Pahomie se bucură de o
înaltă apreciere din partea clerului şi credincioşilor din regiune şi mai ales,
din partea credincioşilor din satul său natal.
Anual, la 14 aprilie, Sf. Pahomie este sărbătorit, pomenit şi cinstit cu
cântări de laudă şi sfinte slujbe.
Anul acesta Sf. Pahomie a adunat la biserica din satul Gledin Ierarhi
în frunte cu Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Andrei, însoţit de P.S Petroniu,
episcopul Sălajului, P.S Vasile Someşanu, episcop-vicar, P.S Ioachim
Băcăuanul, arhiereu-vicar, protopopi, preoţi, stareţi, călugări, călugăriţe şi
numeroşi credincioşi. Au mai fost prezenţi autorităţile locale, senatori şi
deputaţi.
Din iniţiativa preotului paroh, Ioan Titieni, a Consiliului Parohial şi a
enoriaşilor, pe lângă biserica din satul Gledin s-au construit sau sunt în curs
de edificare o serie de obiective culturale si religioase compuse dintr-o
capelă, un altar de vară, o casă pentru pelerini cu sală de oaspeţi, bucătărie,
grup social, camere pentru odihna pelerinilor şi săli pentru un muzeu.
Parte integrantă a programului de sărbătorire a Sf. Pahomie de anul
acesta a fost lansarea cărţii: „Pe urmele Sfântului Ierarh Pahomie de la
Gledin” scrisă de jurnalistul Dorin Arsinte. Ed. Mesagerul-Bistriţa 2011.
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Ziaristul Dorin Arsinte, fiu al satului, însoţit de preotul paroh din
Gledin şi de consilierii parohiali, Ioan Drăgan, Ioan Moţoc şi Ilie Costinea
au făcut în anul 2010, un pelerinaj pe urmele Sf. Pahomie. Ţinta lor a fost
Lavra Pecerska din Kiev, locul în care s-a nevoit Sf. Pahomie şi a trecut la
cele veşnice în 14 aprilie 1724. Moaştele lui se află la loc de cinste în
paraclisul Sf. Ştefan din peşterile Lavrei Pacerska din Kiev.
Consătenii gledinari ai Sf. Pahomie aşteaptă cu nerăbdare ca
moaştele sfântului să fie aduse cât mai de grabă în satul lor. Gledinarii au
făcut o capelă special pentru adăpostirea sfintelor moaşte.
În legătură cu moaştele Sf. Pahomie se impune o precizare. Ele se
găsesc în momentul de faţă în peşterile Lavrei Pecerska din Kiev. Biserica
Ortodoxă Română a cerut Bisericii Ortodoxe Ucrainiene să ne permită să
aducem moaştele Sf. Pahomie în satul său natal, Gledin. Se pare că
episcopul Pahomie la Lavra Pecerska a primit şi marea „Schimă” (ordin
călugăresc), numindu-se Pimen. În peşterile Lavrei se află trei sfinţi cu
numele de Pimen. Dintre aceşti trei „Pimeni” unul este Sf. Pahomie. Acest
fapt este mărturisit şi de P.S Vladimir, Mitropolitul Ucrainei şi Kievului,
care a declarat că încă se mai cercetează pentru a se afla care dintre ei este
„Pimen românul”.
Cartea sus amintită mai conţine informaţii şi fotografii de la
canonizare.
O lucrare mai amplă despre viaţa şi activitatea Sf. Pahomie este
scrisă de consăteanul său, Ioan Vlaic, şi intitulată „Gledinul, satul
transilvan în care s-a născut Sf. Pahomie”. Editura ARS, DOCENDI-2008
Universitatea Bucureşti.
Cartea cuprinde aşezarea, poziţia geografică şi istoria satului Gledin.
De menţionat că satul Gledin a fost atestat documentar încă din anul 1319.
De asemenea, cartea mai cuprinde Biografia şi activitatea Sf.
Pahomie, Testamentul episcopului Pahomie, cărţile cu însemnările
episcopului Pahomie al Romanului (1706-1714), existente în biblioteca
Mânăstirii Neamţ.
Un substanţial capitol din carte cuprinde Proclamarea solemnă şi
publică a canonizării Sf. Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin, însoţit de un
număr mare de fotografii de la acest eveniment unic în această parte de
ţară.
Prezentăm în continuare lucrarea scriitorului Teodor Tanco, intitulată
„SFÂNTUL ŞI CARTEA”.
Episcopul Pahomie donează mânăstirii (bisericii) din Gledin, în anul
1710, cartea „Apostolul” tipărită la Buzău în anul 1704. Această carte
trimisă de Episcopul Pahomie bisericii (mânăstirii) din satul său natal a stat
timp de trei secole prin stranele bisericilor din Gledin şi Monor şi prin
casele ţăranilor până a ajuns în anul 1968, în Muzeul de artă şi tehnică
populară din comuna Monor, donată de un ţăran.
147

Scriitorul Teodor Tanco, studiind cartea, a descoperit pe marginea
mai multor pagini un text şi două semnături olografe. Conţinutul inscripţiei
de pe această carte este aproximativ acesta: „Această sfântă carte ce se
cheamă Apostolul o au dăruit în vecie Episcop Pahomie sfintei mânăstiri
(biserici) la Ţara Ardealului, satu la Gledin unde este svetovo velicovo
Dimitrie, ca să fie pomană nouă şi părinţilor noştri Eftimie, Anna, diacul
Toma. Vliat 7218, miaseţa-martie, 9 zile. (7218-5508=1710). Episcop
Pahomie”
Din cele relatate mai sus, rezultă fără echivoc că Episcopul Pahomie
era originar din Gledin, că s-a născut aici, a copilărit şi a trăit aici, până la
trecerea în Moldova.
După desfiinţarea Muzeului de artă şi tehnică populară din comuna
Monor, scriitorul Tanco, împreună cu preotul Marius Avram au depus spre
păstrare în altarul bisericii din Monor „Apostolul” trimis de Episcopul
Pahomie. Lucrarea (Apostolul) a dispărut din altarul bisericii din Monor.
Tot în lucrarea „Sfântul şi cartea”, T.Tanco prezintă un capitol
interesant, intitulat „Doctrina Pocrovului sau transcendenţa activă”.
Doctrina Pocrovului vizează principii filozofice, religioase şi
politice. Într-o accepţiune mai largă cuprinde meditaţiile teologice şi
filozofice originale ale călugărului Pahomie.
În plan filozofic, doctrina Pocrovului corespunde transcendenţei.
Tăcerea în meditaţiile lui Pahomie intră în comunicarea
transcedentală. Anhimandritul Dosoflei Şcheul, în cartea sa „Schitul
Pocrov. Loc de taină şi lumină”, Iaşi-2007. „Călugării din Schit (Pocrov)
duceau o desăvârşită viaţă de obşte în linişte, în Ascultare, în tăcere şi în
neâncetată rugăciune. Trăirea ascetică s-a împletit cu dragostea de carte,
acestea fiind cele două direcţii imprimate de ctitorul Pahomie”. Pahomie
era iubitor de linişte, de rugăciune şi de carte”. Toate vizează tăcerea ca
principiu, devenind metodă.
Procovismul impune severitate adepţilor, mai întâi a neândurării cu
sine şi apoi cu alţii. Nu cerşire a mântuirii, ci dobândirea prin trăire
conştientă şi jertfe pentru cultivarea virtuţilor. Abia la capătul îndurărilor se
dobândeşte acea puritate la marginea sfinţeniei, a conlucrării cu Dumnezeu
prin îndeplinirea poruncilor sale, întru deschiderea împărăţiei divine.
Filozofic, Pahomie a fost un gânditor pentru secolul Luminilor, iar
din unghi schimnic, cale a transcedenţei active.
*

*

*

On April 14th every year, Saint Pahomie is celebrated, mentioned and
honoured with hymns and divine service.
This year’s commemoration of Saint Pahomie in the church of
Gledin has called together high prelates led by Metropolitan Andrei along
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with his Grace Petroniu, Bishop of Salaj, his Grace Vasile Somesanu Vicar Bishop, his Grace Ioachim Bacauanul – Vicar Hierarch, archpriests,
priests, abbots, monks, nuns, and a large number of faithful people.
A chapel has been built close by the church of Gledin as well as a
summer altar, a house for pilgrims and a museum.
After Saint Pahomie’s canonization, the following books have been
written:
1.“ Following the steps of Saint Hierarch Pahomie of Gledin” by the
journalist Dorin Arsinte.
2.“ The Transylvanian village of Gledin, Saint Pahomie’s
birthplace”, by Ioan Vlaic
3.“ The Saint and the Book” by Teodor Stanca
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BISERICA ORTODOXA ROMĂNEASCĂ DIN COVASNA
ŞI HARGHITA DUPĂ INSTAURAREA GUVERNULUI
PETRU GROZA ŞI PÂNĂ ÎN 1948
Prof. Drd. Lazăr Costel-Cristian
Conform statisticilor, numărul românilor şi a celor de credinţe
religioase specific româneşti – ortodocşi şi greco-catolici, a suferit o
drastică scădere în timpul dictatului.1
O abordare a stării de spirit a populaţiei româneşti din judeţele
Covasna şi Harghita, după cei patru ani de ocupaţie maghiară, este în mare
măsură dificilă, presupunând o ecuaţie al cărui rezultat nu se poate defini
într-un timp determinat, căci repercusiunile nu se înscriu într-o durată de
timp sau într-un cadru determinat istoric. Pentru românii din Ardealul de
nord, experienţa celor patru ani intră într-un unghi greu de perceput în
profunzime, ţinând seama că, suferinţa este ceva ce aparţine celor trecuţi
prin experienţa ei, şi orice încearcare de a o reda în formă povestită,
obiectiv, suferă inerent anumite carenţe. Experienţa celor patru ani de
ocupaţie pentru populaţia românescă, cu tot calvarul ce a caracterizat-o este
greu de surprins, mai ales că, ceea ce a urmat după 1944, a fost în genere,
o formă de continuare a starii de spaimă şi incertitudine pentru întreaga
1

Corelaţia dintre apartenenţa la etnia română şi confesiunile ortodoxă şi greco-catolică,
în localităţile judeţelor Covasna şi Harghita, în perioada 1850-2002
I. Judeţul Covasna – total
Anii
Români

1850 1880
16.13 12.08
9
7
Ortodocşi+Gre 17.62 19.71
co-catolici
8
7
Diferenţă +/1.489 7.630
II. Judeţul Harghita - total

1890
12.95
3.
21.02
2
8.069

1900
15.03
7
23.33
2
8.295

1910
17.09
1
25.75
6
8.665

1930
25.15
6
31.43
1
2.275

1941
1992
21.799 54.58
6
5.185 50.85
7
+16.6 +3.72
14
9

2002
51.79
0
50.15
8
+1.63
2

Anii
Români

1890
13.01
3
18.71
0
5.697

1900
13.63
4
20.08
7
6.453

1910
14.58
2
21.05
1
6.469

1930
22.49
0
26.30
0
3.910

1941
17.01
6
15.39
1
+1.62
5

2002
45.87
0
43.80
2
+2.06
8

Ortodocşi+Gre
co-catolici
Diferenţă +/-

1850
13.64
8
14.16
1
-513

1880
11.83
5
18.27
4
6.439
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1992
49.09
9
45.91
1
+3.18
8

viaţă românescă din judeţ, stare şi atitudine impusă de împrejurările
politice ce au urmat, împrejurări care au întreţinut acestă atmosferă de
neîncredere şi nesiguranţă.
„Atrocităţile jandarmilor maghiari asupra populaţiei româneşti,
presărate în tot timpul celor patru ani de ocupaţie , au culminat după 23
august 1944, în faza când dat fiind cursul războiului, Statul maghiar
pierduse orice speranţă asupra victoriei. În această fază atrocităţile erau tot
mai dese, tot mai diabolice, şi nu de puţine ori aveau ca punct final
asasinarea. Erau urmăriţi cu predilecţie preoţii ortodocşi, cetăţenii care îşi
manifestaseră vreodată sentimentele e buni români, şi cei care prin
comportamentul lor lezau fie interesele naţionale maghiare fie interesele
vreunui particular oarecare, cetăţean maghiar din această regiune”1
Documentele vremii după 23 august 1944, reflectă acestă stare de
incertitudine a populaţiei, atât în timpul administraţiei româneşti cât mai
ales după retragerea ei, exprimată prin teama de a reveni la credinţa
ortodoxă, de a vorbi limba română, de a relata cele întâmplate în cei patru
ani de ocupaţie maghiară şi nu în ultimul rînd aceea de a se declara români.
„... elemente şovine de origine maghiară din nordul Ardealului au
încercat şi au reuşit în bună măsură, să capteze bunăvoinţa multor
comandanţi şi ofiţeri ai trupelor sovietice din zonă, pentru a-şi păstra
poziţiile dobândite în timpul stăpânirii horthyste. În sudul provonciei mai
ales, în localităţile unde populaţia maghiară era relativ numeroasă, o parte
din unguri au început să colaboreze activ cu ostaşii armatei roşii, cu intenţia
disimulată de a-i incita împotriva populaţiei şi a administraţiei româneşti.
Pentru a le capta bunăvoinţa, maghiarii au acţionat pe scară largă sub
pavilionul formaţiunilor politica de stânga, la care s-au grăbit să adere
mulţi dintre ei, prin intermediul cărora şi-au organizat de altfel şi
manifestările şoviniste.”2
Primele zile ale ocupaţiei maghiare din vara lui 1940, în Ardealul de
nord, i-a urmat un adevărat exod al populaţiei româneşti. Românii
abandonau în masă gospodăriile lor pentru a căuta un refugiu dincolo de
graniţă. Trebuie căutate cauzele acestui exod în actele de violenţă în:
maltratările suferite, concedierea funcţionarilor români, retragerea
licenţelor industriale şi comerciale, deposedarea românilor de bunurile
personale, expropierile şi abuzurile administrative, provocarea foametei şi
condamnarea la amenzi sunt doar câteva dintre metodele regimului de
ocupaţie, pe care populaţia românească le-a experimentat din greu în cei
patru ani. Din numărul total al refugiaţilor din Transilvania de nord, 60%
erau bărbaţi şi 40% femei. Potrivit profesiunilor, majoritatea refugiaţilor
1
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era constituit din muncitori şi ţărani, apoi elevi şi studenţi. În judeţul
Covasna din totalul populaţiei de 137 353, 19. 990 erau români din care sau refugiat un număr de 7. 518 reprezentînd 5,4% din totalul populaţiei şi
37, 6% în raport cu românii.1
Bucuria eliberării Ardealului de Nord a fost repede umbrită de
evoluţia evenimentelor după 1944 şi speranţele “revenirii la starea existentă
înainte de dictat” au fost spulberate rând pe rând. Siguranţa populaţiei nu
poate fi dată decât într-un cadru solid oferit de instituţiile statului şi de
administraţia locală. Ceea ce se întâmpla la nivelul statului român după
război, avea directe consecinţe pentru întreaga ţară. Haosul provocat de
revărsarea trupelor ruseşti şi imixtiunea vizibilă a comuniştilor în guvernele
de la Bucureşti, au aruncat întreaga Românie într-o criză a exercitării
puterii. Pe fondul acestei crize interne “provocate”, s-a dat dat curs în ce
priveşte teritoriul Transilvaniei - după Convenţia de Armistiţiu - la o serie
de proiecte privind autonomizarea ei, prin excluderea elementului
românesc. Toate acestea erau acum, într-un anumit fel “verificate”din nou
de populaţia românească, părtaşă la derularea unui set de acuzaţii şi
vinovăţii împotriva ei. Scurta administraţie românească a fost permanent
împiedicată să-şi exercite atribuţiile pe plan local în instituţiile existente,
obţinerea retragerii ei în septembrie, s-a făcut pe motive nefondate, dar care
au fost pregătite, printr-o logistică minuţioasă, al căror rezultat imediat a
dus la instaurarea administraţiei sovietice, sub pretextul dorinţei înlăturării
“luptelor interetnice”. Timpul acestei administraţii a fost bine exploatat de
maghiari, care l-au folosit pentru a-şi consolida dominaţia în instituţii şi
îndeosebi pentru înscrierea în Uniunea Populară Maghiară, instrument de
propagandă şi activitate contrară statului român.
În Transilvania de Nord-Vest s-au înfinţat cu sprijinul P.N.Ţ. mai
multe unităţi înarmate de voluntari care să ajute la preluarea administraţiei
româneşti, la bunul mers al lucrurilor în spatele frontului şi la asigurarea
liniştii. În zona judeţelor Trei Scaune-Odorhei-Ciuc a acţionat batalionul
„Iuliu Maniu” condus de Gavrilă Olteanu, inginer din Reghin dar cu solidă
pregătire militară. Batalionul avea un efectiv de 630 de luptători şi a adus o
contribuţie majoră la instalarea administraţie româneşti. Episoul de la Aita
Seacă în care a fost implicat şi batalionul de mai sus a fost pe larg tratat de
petre Ţurlea în „Monumente ale unor criminali maghiari în România”,
editura România pur şi siplu , Bucureşti , 2004 şi în „Transilvania de NordEst 1944-1945”. Autorul arată şi cauzele pentru care aceste batalioane au
fost desfiinţate, una dintre ele fiind opoziţia minorităţii maghiare care era
prima ce-şi vedea interesele periclitate; în al doilea rând era vorba de
opoziţia p.C.R., care deşi iniţial era de acord cu înfiinţarea acestor
1
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batalioane, ulterior şi-a dat seama de pericolul electoral reprezentat de ele,
datorită popularităţii de care se bucurau printre românii ardeleni.1
Situaţia este surprinsă în documentele redactate în toamna anului
1944, în care se arăta că, atunci “când autorităţile româneşti au intrat în
Ardealul de nord, maghiarii au speculat toate faptele românilor, punând în
fruntea acestora abuzurile gărzilor lui Iuliu Maniu, şi datorită acestor cauze
au reuşit din nou să obţină evacuarea Ardealului de nord de către
autorităţile româneşti cu ajutorul ruşilor. În acest timp şi-au pus autorităţi şi
pază ungurească speculând şi controlând elementul românesc în toate
ocaziile. Indivizi şovinişti pregătiţi ţineau cuvântări asupra teritoriului
Ardealului, susţinînd că va fi înglobat la Ungaria.2 Anul 1945 - dar şi cei
care vor veni- ca dată în timp, nu poate fi pentru românii din Secuime, o
revenire la ceea ce a fost până în 1940, imagine pe care şi-o doreau din nou,
căci durerea celor patru ani a fost puternică şi adâncă, numai dacă ar fi să
luăm faptul declarării de român şi ortodox. În vara lui 1945 aşa cum se
relata în unul din documentele vremii, simplul fapt de a aminti românilor să
revină la ortodoxie “îi umplea de groază”. Ucişi, bătuţi, deportaţi, fără
case, fără locuri de muncă, trecuţi la confesiunile maghiare, cu imaginea
bisericilor distruse, a preoţilor şi autorităţilor româneşti alungate, românii
au ieşit puternic marcaţi din cei patru ani de stăpânire maghiară, iar ce li se
oferea acum de “regimul democratic” ….. Dincolo de război, de rechiziţiile
forţate, de exod, sentimentele de frică şi spaimă şi şi-au pus amprenta şi sau înrădăcinat cel mai puternic în sufletele românilor – teroarea - o
dimensiune nevăzută a realităţii, care sădeşte rădăcini puternice ce nu pot
dispare uşor, în cadrul oricărei colectivităţi umane s-ar produce, căci şi ea
face parte din memoria ei.
„... În toate cele trei judeţe „secuieşti” – Trei Scaune, Ciuc, Odorhei –
au fost omorâţi în septembrie-octombrie 1944 foarte mulţi români, civili şi
militari, în special de către populaţia civilă maghiară.”3
Momentul eliberării oraşului Sfântu Gheorghe la 8 septrmbrie 1944
prezenţa trupelor româneşti în oraşele şi satele judeţului Covasna, a sădit
nădejdea în sufletele celor obidiţi şi uitaţi atâta timp. Simţirea românească
îşi recăpăta din nou suflu şi puterea. Bucuria lor de a vedea români – relata
ziarul Tribuna la 14 septembrie 1944 – din ţara necotropită de maghiari a
fost de negrăit. Ne-am îmbrăţişat frăţeşte, ne-am privit în ochi şi am înţeles
totul, înainte de a ne grăi. Viaţa lor în cei patru ani de “civilizaţie
maghiară” a fost un chin. Erau mai mult la poliţie şi în temniţă decât acasă.
1
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Printre românii care ne-au înconjurat, se găseau şi unguri. Şi de la unii şi de
la alţii, am aflat că stăpânirea maghiară i-a dus la sapă de lemn” 1. Au fost
patru ani în care limba română, nu s-a auzit în satele şi oraşele româneşti,
căci “atmosfera oraşului (Sfântu Gheorghe), era viciată dacă un român ar fi
strigat pe Dumnezeul credinţelor lui, în limba în care s-a născut”2. Biserica
ortodoxă din centrul oraşului Sfântu Gheorghe, traversase o perioadă la fel
de grea ca cea a primului război mondial care o transformase în grajd, iar
al doilea în “casa nimănui”. Euforia momentului a fost de scurtă durată. A
urmat retragerea trupelor maghiare şi germane, prilejul unui nou val de
teroare la care a fost supusă populaţia românească şi de acte de violenţă şi
vandalism. În retragerea lor, trupele maghiare au executat acte de răzbunare
faţă de instaurarea administraţiei româneaşti, manifestîndu-şi ostilitatea
prin distrugerea podurilor, a unor drumuri, stricarea de biserici etc.
Prezenţa trupelor sovietice, ca trupe de ocupaţie s-a făcut repede simţită,
semănând frică şi spaimă pentru locuitorii judeţului. Într-un raport al
Legiunii de Jandarmi, întocmit anul următor la 12 iulie 1945, vizând
starea de spirit a populaţiei după război, se arăta că, acesta a fost obiectul
unor încercări grele, avîndu-se în vedere lungimea excesivă a războiului,
pierderile suferite, rechiziţiile de tot felul, impozitele din ce în ce mai mari,
ridicările forţate de vite, şi pe de altă parte, propaganda ce se face din
ordine politice cu tendinţe de dezmembrare […] se încearcă ruperea
echilibrului tradiţional al ţăranului român, cu urmări ce pot fi de-a dreptul
catastrofale pentru viitorul neamului românesc. Până acum viaţa
(românilor) a fost un calvar, de la venirea aliaţilor fiind deprimaţi de teamă
că vor fi trimişi în URSS. 3. Românii care acum se întorceau din deportare
se confruntau cu o nouă situaţie la care trebuia să-i facă faţă, dezordinea şi
haosul creat de aceste trupe în retragere. Fragila adminstraţie românească a
fost prea scurtă pentru a se relua viaţa în firescul ei şi a reda încrederea în
sufletele românilor. În acest fel, ceea ce s-a întâmplat în unele localităţi din
judeţul Covasna în toamna anului 1944, a fost în măsură să sădescă panică
şi îngrijorare printre locuitorii români. Aceasta a fost şi cauza pentru care,
mulţi din românii refugiaţi în 1940, nu s-au mai întors înapoi. Cei care nu
au plecat şi au fost trecuţi la confesiunile maghiare, datorită situaţiei
datorită situaţiei existente, “din motive uşor de înţeles se tem să se arate sau
să se pronunţe români” 4. Leit motivul acestei perioade convulsionate
politic - căreia i-a urmat momentul administraţiei româneşti, al celei
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sovietice şi apoi aducerea guvernului comunist condus de dr. Petru Groza –
a fost acela al nesiguranţei şi incertitudinii. Semnificativ pentru această
perioadă în ce priveşte stărea de spirit a populaţiei din judeţ, au fost
zvonurile în măsură să întreţină tensiune şi încordare maximă în rândul
românilor, asediaţi la tot pasul de informaţii care periclita reluarea vieţii
româneşti în zonă. Astfel, retragerea trupelor germane şi maghiare din
toamna lui 1944 a fost interpretată de iredenta maghiară ca o retragere
temporară, lansându-se o seamă de zvonuri cum că acestea se află la 13
kilometri de Sfântu Gheorghe, deşi în realitate erau în retragere, dincolo de
Târgu Mureş 1. Zvonurile şi propaganda au fost întreţinute de iredenta
maghiară care “era cea mai acută problemă de pe raza judeţului (Covasna)
din cauză că sub directivele de la Budapesta, ungurii s-au grupat toţi în
Uniunea Populară Maghiară, şi lucrând sub masca unui partid politic admis
în realitate, nu face decît iredentism maghiar (…) iar maghiarii fugiţi peste
frontieră s-au înapoiat la căminuri şi fac o propagandă vie iredentistă 2.
Înscrierea în Uniunea Populară Maghiară “s-a făcut numai din cauza
promisiunilor de la centru, că li se dă Ardealul în întregime 3. Atmosfera
paşnică ce era firesc să se instaleze după un război atăt de dureros, a fost
întreţinută de aceste zvonuri care în genere aveau în vedere că, în urma
depunerii armelor de către armatele maghiare, Uniunea Sovietică, va da
Ungariei Ardealul de nord, până la graniţa din anul 1940.
Motive de îngrijorare perntru populaţia civilă a constituit-o şi
neputinţa realizării în toamna anului 1944, a lucrărilor agricole, împiedicaţi
fiind de război şi de retragerea trupelor, aşa încât “de teamă a nu li se lua
vitele de către ostaşii ruşi, o parte din locuitori n-au mai ieşit la câmp,
ţinând vitele ascunse”4. Astfel, situaţia economică şi agricolă după 23
august 1944 înrăutăţindu-se din cauza nevoilor de hrănire a trupelor şi de
ridicările forţate săvârşite de armatele de ocupaţie, muncile agricole de
toamnă nu s-au putut face din cauza stării de război şi a lipsei de cai şi boi.
Situaţia muncitorilor şi funcţionarilor români nu se afla nici ea sub semnul
normalizării, activitatea acestora din urmă era permanent subminată şi
discreditată, de către maghiari şi ruşi. Funcţionarii particulari rămăseseră
fără servicii, deoarece întreprinderile industriale şi comerciale erau în curs
de reorganizare. Din această cauză a restructurărilor, muncitorii au fost
expuşi foamei, neavând alte posibilităţi de existenţă 5. Acelaşi raport
privind stărea de spirit a populaţiei româneşti, întocmit de către Legiunea
de jandarmi a judeţului Covasna, viza îndeosebi nemulţumirile generate de
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faptul că, fără nici o formă legală, locuitorii judeţului erau deposedaţi de
către ostaşii ruşi, de cereale, vite, alimente şi diferite lucruri casnice (….)
se dedau la jafuri, siluiri şi terorizează populaţia, fapt pentru care şi-au
pierdut încrederea în autorităţile române, întrucât intervenţia autorităţilor
poliţieneşti române e zadarnică, deoarce şi aceştia sunt ameninţaţi cu
armele de către ostaşii ruşi. În general populaţia aşteaptă cu nerăbdare
îndepărtarea frontului şi retragerea trupelor sovietice din aceste teritorii,
pentru a-şi reîncepe o nouă activitate în toate domeniile, bazaţi pe sprijinul
autorităţilor române 1.
Deruta populaţiei româneşti a fost generată şi s-a amplificat odată cu
constatarea că, “noii stăpâni” nu erau decât cei vechi, susţinuţi acum,
pentru fidelitatea lor faţă de comunism de către sovietici. Scăpaţi de un
regim opresiv, românii au devenit peste noapte “duşmani ai democraţiei” şi
deci ai sovieticilor şi noilor aderenţi ai acestora, care îi obliga-se nu demult
să-şi renege credinţa ortodoxă şi naţionalitatea.
Un mare paradox al acelor vremuri consta în faptul că deşi trupele sovietice
luptau alături de cele române împotriva armatelor maghiare şi hitleriste,
sovieticii ţineau partea vechii administraţii horthyste şi luau măsuri
împotriva aliaţilor, adică a populaţiei româneşti.
Sunt nenumărate cazurile în care armata roşie în complicitate cu elemente
şovine maghiare s-au dedat la acţiuni violente împotriva românilor.
Asemenea cazuri au fost la Gheorgheni, Boroşneul Mare, Breţcu, Valea
Mare, Catalina, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Mărtineni, Belini, Ozun,
Reci etc.2
Această stare de spirit reiese şi din desele relatări ale preotului
Alexandru Petruţ adresate Arhiepiscopiei Sibiului în primăvara anului
1945. “Nu avem cui ne plânge – se spune într-una din aceste scrisori –
nimeni cu nimic nu ne poate ajuta atâta timp cât avem de jandarmi pe acei
care au împuşcat pe românii noştri, fără ca să fie pedepsţi de cineva. Sub
masca democraţiei se practică cel mai mare şovinism. Oamenii nu
îndrăznesc să revină la legea lor de frica lagărului şi a persecuţiilor 3.
Refuzul românilor de a se încadra în noile organizaţii comuniste, în special
în Frontul Plugarilor a fost speculat şi interpretat ca o crimă împotriva
sistemului democratic. Românii intuind repede cine sunt exponenţii acestui
regim democratic, şi-au manifestat rezerva faţă de structurile ce se doreau
înfiinţate şi în rîndurile cărora erau chemaţi să se înscrie. Una din cauzele
nestabilirii în parohii a preoţilor ortodocşi, fiind şi aceea a obligaţiei
acestora de a organiza la sate Frontul Plugarilor, ameninţaţi în caz contrar
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cu arestarea, (cazul preotului Toma Sămărtean din Breţcu). Arestarea unor
preoţi ortodocşi români în iarna şi primăvara anului 1945, cazurile de
arestări şi bătăi petrecute în satele şi oraşele din judeţul Covasna, au fost în
măsură să aducă suficiente argumente pentru un viitor întunecat. De altfel,
decizia înfiinţării peste câţiva ani a Regiunii Autonome Maghiare ce
cuprindea şi Covasna pe lângă Ciuc, Odorhei şi Mureş a fost o realitate
posibilă prin îndrăzneala unora favorizaţi de împrejurări, dovedite însă
nefaste şi cu repercusiuni grave asupra altora, timoraţi de soarta ce nu şi-o
meritau.
După 23 august 1944, în Romania s-au format trei guverne de
militari si specialişti, conduse de generalii Constantin Sănătaescu şi
Nicolae Rădescu. Sub ameninţarea sovietică, au fost treptat introduse
elemente comuniste, ca Vasile Luca, Ana Pauker, Teohari Georgescu.
Aceştia au creat o structură de conducere paralelă cu guvernele de la
Bucureşti, sabotându-le activitatea şi recrutând membrii pentru partidul
comunist, care în această perioadă avea doar câteva sute de membrii.
Staţionarea trupelor ruseşti din noiembrie 1944 şi maghiarilor înscrişi în
Uniunea Populară Maghiară
au fost elementele de creare a viitoarei
structuri comuniste. Conventia de armistiţiu încheiată la Moscova în 12
septembrie 1944, a tratat Romania ca o ţară învinsă, tratatul considerânduse un act unilateral în favoarea URSS. Romania a fost obligată sa întreţină
o armată sovietică de ocupaţie, asumându-şi povara unei reparaţii uriaşe
faţă de URSS, pentru pierderile din timpul operaţiilor militare.
Instalarea guvernului comunist Petru Groza la 6 martie 1945, a fost
compromisul realizat pentru preluarea oficială a Transilvaniei de Nord, deşi
o hotărâre finală în ce privea teritoriul acesteia, fusese rezervată Conferinţei
generale de pace după război. Partidul Comunist, ca să atenueze valul de
antipatie cu care era întâmpinat, se foloseşte de Groza, care era moşier şi
fiu de preot ortodox. Are loc un aranjament cu Stalin, lansandu-se ideea că
dacă acesta ajunge prim-ministru, ruşii redau Transilvania înapoi.
Argumentul a fost operant, întrucat în ultimile luni patrona o adevarată
teroare şi insecuritate pentru români, căci desi graniţa nu mai exista şi nu
se mai faceau percheziţii, cum ajungeai într-o aşezare controlată de unguri,
puteai să ai neplăceri şi să fii arestat. 1
Cele ce au urmat instalarii acestui guvern sunt cuprinse într-un
document întocmit de Biroul de Contrainformaţii al Marelui Stat Major, în
care se arată privitor la preluarea Transilvaniei de nord că, “prin Declaraţia
publică a Domnului prim-ministru, imediat dupa sosirea la cărma ţării a
actualului guvern, s-a trasat linia de omenească purtare democratică a
românilor, faţă de celelalte nationalităţi (!), printre care şi ungurii ce
1
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trăiesc între graniţele României refăcute . Aceasta declaraţie a fost urmată
de măsuri oficiale, pentru o cât mai temeinică apropiere a naţionalităţilor
conlocuitoare , între actualele frontiere ale Romaniei. O întreagă activitate
guvernamentală prin sfaturi, propaganda şi măsuri de tot felul a început săşi arate roadele, în ceea ce priveşte populaţia României, fiecare român
cautând a se încadra în noua viata democratică a ţării şi ar fi de aşteptat ca
şi minoritatea maghiară să raspundă în aceiaşi masură, cu atat mai mult cu
cât conştiinţa ungurilor din Ardealul de Nord nu este suficient de clară în
ceea ce priveşte asuprirea românilor în anii 1940 – 1945. Faptele însă,
dovedesc –se spune în document – ca în Ardeal relatiile dintre români si
unguri continuă a se înăspri din cauza atitudinii acestora din urma, care
manifestand o falsa simpatie faţă de URSS şi pentru regimul democratic,
urmăresc să păstreze preponderenţa în Ardeal; să se izoleze in aceiaşi
carapace şovină; sa saboteze autoritatea statului roman, pentru a-l prezenta
apoi incapabil de a conduce nationalitatile conlocuitoare. Diferitele
concesii şi avantaje ce li s-au facut faţă de pretenţiile mereu ridicate de ei,
în loc de recunoştintă, au ocazionat atitudini din cele mai îndrazneţe, pline
de aroganţă şi uneori de desconsiderare. Elementul maghiar din Ardeal,
caută pe orice cale să saboteze consolidarea statului roman şi bunele relaţii
cu Uniunea Sovietica, provocând zilnic incidente pe care le aduc la
cunostinta comandamentului sovietic, insinuand că ungurii ar fi victime.
Orice acţiune şi orice persoana care stinghereşte actiunea şovinista
maghiară este declarata ca fascista sau nazistă, iar tot ce se face in interesul
‘’cauzei maghiare’’ poarta pecetea democraţiei. Pe toate caile, caută să
întretină un aspect unguresc in Ardeal, spre a da impresia că ei sunt
populatia majoritară in acestă regiune 1.
Aşa cum se observă din acest raport întocmit după 6 martie 1945, la
scara practică, lucrurile în Ardealul de Nord au continuat într-o direcţie
opusă celei aşteptate. Aducerea unui guvern pro-comunist la conducerea
ţării, ar fi trebuit să însemne o capitulare în eforturile de obţinere a acestui
teritoriu de partea maghiară, preluat acum oficial de guvernul român.
Acestea erau şi speranţele ierarhilor români care se îndreptau cu braţele
deschise spre o bună convieţuire cu maghiarii, atitudine eprimată şi in
şedinţa Consiliului de Miniştri ţinută la cluj pe 13 martie 1945.2
Dar aşteptata Conferinţa de pace încă nu avusese loc, si ceea ce a
urmat până la deschiderea ei în toamna anului 1946 confirma faptul că
încă, hotărârile finale ce vor fi incheiate, se puteau schimba într-o direcţie
1
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dorită de maghiari, şi cu sustinerea Uniunii Sovietice balanţa va fi înclinată
în favoarea lor.1 Ceea ce s-a petrecut dupa 23 august 1944, a fost pentru
istoriografia comunista un subiect tabu, caci cele întâmplate dupa acestă
dată, premerg episodului înfiinţării Regiunii Autonome Maghiare, a cărei
constituire s-a facut pas cu pas prin exploatarea situaţiei create după
hotărârile finale de la Paris. În noiembrie – decembrie 1944, se crează în
Transilvania un guvern al Ardealului de nord. În program se preconiza
autonomizrea Transilvaniei de nord şi pe urmă a întregii regiuni. Initiatorii
acestui proiect erau maghiarii. Guvernul era făcut sub obladuire sovietică şi
a rezistat până la reintrarea administraţiei româneşti în martie 1945 2. La
dorinţa lui Stalin în ţinuturile secuieşti a fost menţinut un rest al Dictatului
de la Viena, o “regiune autonomă maghiară dupa model sovietic 3. Dupa
data de 13 martie se remarcă astfel un adevarat zel în câştigarea simpatiei
ruşilor de către maghiari, aflaţi deja în multe structuri de conducere. Un
ordin de informatii întocmit de Legiunea de Jandarmi din judetul
Treiscaune, din 14 august 1945 face o descriere a situaţiei în acest sens. În
urma măsurilor luate de guvernul român de comun acord cu guvernul
sovietic, de a se reinstala administratia pe întreg cuprinsul Ardealului de
nord, acestă masură a fost primită de populaţia maghiară, în schimb ea
continuă să se manifeste sub toate formele, astfel : folosesc serbările,
întrunirile pentru a ridica moralul cetăţenilor prin cuvântari, arborări de
steaguri, portul costumelor nationale maghiare, nesupunerea la legile şi
ordinile româneşti, folosesc pe membrii armatei sovietice în actele lor de
răzbunare contra jandarmeriei şi autoritaţilor române, sabotează sub orice
formă aprovizionarile 4. Un întreg arsenal logistic a fost pus în mişcare prin
constituirea de grupuri pregatite pentru aceste manifestari, din care făceau
parte şi noii funcţionari ai administraţiei de după 13 martie, care toţi
facuseră parte din Uniunea Populara Maghiară.
Acţiunile au continuat şi în anii următori, fiind foarte bine organizate,
aşa cum arată un amplu material din arhiva S.R.I.5
Instalării administraţiei româneşti la 6 martie, i-a urmat o serie de
acţiuni potrivnice. Astfel, la 2 iulie 1945 la Sfantu Gheorghe, tineri
maghiari au rupt şi călcat în picioare steagurile tricolore romanesti: 4 iulie
1945, în comuna Breţcu, judetul Covasna, locuitorii maghiari au alungat
1
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jandarmii românii care se instalaseră aici.1 Un fapt asemănător s-a patrecut
la Praid.2Retragerea administratiei sovietice, a constituit prilejul unor noi
acţiuni antiromaneşti având concursul elementelor maghiare din conducere
sau a preoţilor maghiari. În luna mai 1945, în comuna Ormeniş din
Covasna, sub conducerea preotului ungur, garda maghiara a arestat 13
locuitori români din Aita Seacă.; 24 iunie 1945 în orasul Covasna, primarul
ungur si seful de jandarmi Pilla Istvan au îndemnat populaţia sa ceară
unirea Ardealului cu URSS. Pilla Istvan, cu un grup de 60 de secui înarmati
cu mitraliere au terorizat populaţia romanească de aici; la 1 iunie în
comuna Lutiţa din Odorhei, populatia maghiara din comună a ţinut o
întrunire, împreună cu maghiarii din mai multe comune, unde au manifestat
contra administraţiei româneşti.3. La Topliţa, monumentul soldaţilor români
din primul război mondial a fost profanat de etnici maghiari.4 Atitudinea
de sfidare si ignoranţă s-a manifestat prin toate mijloacele faţa de noua
administraţie romanească. Raporte ale Biroului de Contrainformatii arata
că maghiarii folosesc sigiiliile cu stema şi inscripţii maghiare, chiar pe
unele acte oficiale adresate autorităţilor romane: la diferite instituţii, poliţie,
poşta, telefoane, funcţionarii utilezeză uniforma maghiara. Organele
poltieneşti maghiare nu se sfiesc să aresteze pe strazi militarii români
izolaţi ca sa-i predea apoi comandamentului sovietic; au atitudine ostilă
faţă de arborarea drapelelor 5. Pregătirile mergeau atât de departe încât s-au
descoperit depozite de armament clandestine ale unor maghiari, foarte bine
organizaţi pentru cazul unui conflict.6 Pentru a sădi lipsa de încredere a
populaţiei romaneşti faţă de actul din 6 martie 1945, au fost raspândite mii
de manifeste, al căror conţinut se referea la autonomia Ardealului sub
control sovietic; exemple : “să ne constituim un Ardeal independent, sub
protecţia Uniunii Sovietice şi a marilor Naţiuni. În aceasta luptă să ne ajute
Dumnezeu’’7 ; “Ardealul să fie autonom sub control sovietic iar graniţa să
se întindă pană la Predeal, adică cuprinzând întreg Ardealul’’ 8. Această
mişcare de sustragere a Ardealului de sub control românesc se desfăşura şi
sub haina unor organizaţii U.T.C.9 Propaganada a fost întretinută mai cu
seamă de unii ofiţeri maghiari sosiţi din Ungaria care organizau tineretul
maghiar, formandu-l în batalioane ce aveau misiunea de a face o
propagandă vie în randurile populaţiei maghiare, în vederea desprinderii
1
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Ardealului şi alipirea lui la Ungaria. Ceea ce se remarcă din conţinutul
documentelor vremii, este menţionarea întregului Ardeal în planul de
autonomie, şi nu doar al părţii de nord, fapt ce ne îndreptăţeşte afirmaţia
unei strategii politice şi diplomatice care dă rod în condiţiile în care,
cererile maximale aduc mai întotdeauna măcar o parte a rezolvării lor.
“Ofiţerii maghiari umblă numai prin judetele cu populaţiie majoritar
secuiască, unde sunt susţinuţi de către fruntaşii secuilor, care îi ajută
materialiceşte şi moraliceşte pe teren”.1 . Uniunea Populara Maghiară a
desfaşurat în acest sens o activitate laborioasă, sub masca demarcaţiei
românii fiind prezentaţi de membrii acesteia, ca refractari noului regim.
Privită în acest context politic deosebit de convulsionat, statutul
Bisericii Ortodoxe din zonă poarta însemnele existente acestei perioade, ea
avînd de făcut faţă acestor modificări impuse din exterior. În genere viaţa
parohiilor ortodoxe şi a credincioşilor români, după declararea restaurarii
administraţiei româneşti la 6 martie 1945, s-a caracterizat printr-o notă de
optimism în efortul de reorganizare şi normalizare a vieţii bisericeşti, prin
continuarea apelurilor Mitropolitului Nicolae Bălan către preoţii
protopopiatului Sfântu Gheorghe, să se întoarcă în parohii şi să
întocmească rapoarte exacte a situaţiei existente, încercările de reluare a
conferinţelor preoţeşti, începutul revenirii românilor plecaţi şi stabilirea în
zonă, sunt câteva din aspectele pozitive perioadei de după 6 martie, la care
se adaugă însă, noi cerinţe specifice cadrului politic creat, impuse de
regimul comunist, ce se implica în toate ramurile vieţii româneşti, implicit
în organizarea bisericescă, aflată într-un mod aparte în unghiul
preocupărilor administraţiei instituite, ce căuta să-şi creeze un capital
politic de care putea profita. Din punct de vedere al organizării
administrative bisericeşti până spre sfârşitul anului 1945, continuă
împărţirea în protopopiate, unul cu sediul la Sfântu Gheorghe celălalt cu
sediul la Prejmer. Desfinţarea protopopiatului de la Prejmer se putea face
doar pe măsura restabilirii ordinii în judeţ, fiind percepută din partea
Arhiepiscopiei Sibiului ca semn al normalizării vieţii politice. Circulara
trimisă în 16 mai 1945 de Î.P.S. Nicolae Bălan, protopopiatului din Sfântu
Gheorghe, învederează aceiaşi idee misionară de lucrare duhovnicească a
preoţilor, care este deosebit de importantă ţinând seama de specificul zonei,
şi fără de care nu se poate restabili viaţa bisericească normală.
Misionarismul a fost cuvântul cheie pe care Mitropolitul Nicolae Bălan l-a
avut în vedere când s-a adresat preoţilor veniţi să slujească în aceste
parohii, conştient fiind de jertfa mare la care erau chemaţi.“Pentru viitor
vei pune în vedere preoţimii-scrie protopopului de Sfântu Gheorghe - să
activeze cât mai intens pentu consolidarea vieţii parohiale. Cei patru ani de
ocupaţie străină, cu oprimările cunoscute au dezorganizat în bună parte
1
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viaţa parohiilor noastre din Secuime. Întorcându-se acum din nou păstorii
în mijlocul turmei, lucrul de reclădire a parohiilor trebiue început cu râvnă
şi îndeplinit cu temei […] între împrejurările de astăzi, misiunea preoţimii
noastre din Secuime este una din cele mai însemnate pentru fii neamului
nostru .1 . Circulara adresată era un adevărat excurs referitor la cei
douăzeci de ani, în care s-au realizat fapte importante pentru biserica şi
viaţa româneasă de aici, şi care s-au năruit atât de tragic, încât totul trebuia
luat de la capăt, “ preoţii vor trebui să se îngrijescă şi de credincioşii din
parohiile şi filiile fără titulari, ca nici un singur suflet al sfintei noastre
Biserici să nu rămână neocrotit şi pierdut(…) în cei patru ani s-a nimicit tot
ce s-a realizat cu trudă în două decenii de stăpânire naţională, şi doar prin
jertfă mai poate fi continuată lucrarea de înalt interes spiritual, naţional şi
cultural.2 În luna aprilie mulţi dintre preoţii români s-au întors în parohii, o
mică parte stabilindu-se în casele parohiale, iar o parte continuând să facă
naveta în zilele de duminică şi sărbători. Din cauza distrugerii unor biserici,
a caselor parohiale, o parte a preoţilor au cerut să se stabilească în alte
parohii, tot din zonă, dar care nu au avut de suferit mari dezastre în cei
patru ani. Situaţia găsită la întoarcere în parohii, a fost o grea încercare
sufletească pentru fiecare slujitor al bisericii şi nu mulţi au privit cu
optimism reluarea firească a vieţii bisericeşti. Convocarea primului cerc
pastoral din protopopiatul ortodox Sfântu Gheorghe la 25 aprilie 1945, a
reunit doar zece preoţi.3
Noua guvernare instituită la 6 martie 1945, a adus cu sine noi
caracteristici definitorii regimului comunist prin organizarea de instituţii
specifice. Primele instrucţiuni de organizare în “instituţii democratice” în
mediul rural i-a vizat în special pe preoţi, consideraţi lideri de opinie şi
împuterniciţi să creeze nuclee de organizare a Frontului Plugarilor, sarcină
privită ca mod de condiţionare pentru reluarea şi reorganizarea vieţii
bisericeşti. Refuzul acestei participări fiind interpretat ca semn de ostilitate
pentru regimul democratic, iar din partea maghiară oportun mijloc de
discreditare faţă de noua adminstraţie, condusă de elemente comuniste în
colaborare cu aderenţi ai Uniunii maghiare. (vezi ameninţarea cu arestarea
în acest sens a preotului din Breţcu, Teodor Smărtean). Situaţia existentă e
exprimată într-o scrisoare de pr. protopop Alexandru Petruţ adresată
Arhiepiscopiei Sibiului, definind împrejurări deloc favorabile dezvoltării
vieţii româneşti în zonă, căci dorinţa aplicării legilor româneşti era
obstrucţionată voit de jocurile existente în cadrul administraţiei. „Cu toate
că a trecut o lună (aprile), de când s-a făcut încadrarea Ardealului -se
subliniază în raportul adresat Arhiepiscopiei – nu se pot aplica legile
1
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româneşti. Autorităţile locale sunt conduse de către partidul comunist ajutat
de ceilalţi aderenţi din Uniunea maghiară, autorităţile româneşti se pot
strecura, deoarece localnicii îşi rezervă dreptul de selecţionare a
elementelor ce vin şi primesc numai acele locuri unde nu se pot completa
cu unguri”.1 Neaplicarea integrală a legilor româneşti a creat un nou
sentiment de izolare pentru români, aflaţi în situaţia de a lupta pentru
drepturile avute de Biserică, în acest sens înscriindu-se lipsa de
receptivitate a autorităţilor faţă de aplicarea legii agrare, care a lăsat loc de
nemulţumiri în repartizarea pământurilor aparţinând proprietăţii acesteia.
Situaţia revenirii pământurilor Bisericii ca înainte de 1940, s-a dovedit
pentru un timp o problemă din cele mai spinoase şi greu de soluţionat.
După 1918, bisericile româneşti au fost împropietărite cu terenuri pe care
prin arendare au constituit suma de venituri prin care se susţinea biserica,
preotul şi cântăreţul. În 1940 Biserica ortodoxă română a fost deposedată
de aceste terenuri2, iar în 1944 pe fondul de scurtă durată a administraţiei
româneşti nu s-au făcut formele de trecere în posesia propietarului. Noile
comisii instituite după 6 martie au acţionat în detrimentul Bisericii şi
drepturilor acesteia. În acest sens Mitropolitul Nicolae Bălan a dat
dispoziţii clare ca preoţii şi consiliile parohiale să apere aceste drepturi.
Profitându-se de lipsa preoţilor ortodocşi în judeţ, s-a trecut în mod
unilateral în multe părţi la împărţirea avuturilor bisericii, iar primăriile au
trecut la însămânţarea pământurilor. Concluziile în legătură cu atitudinea
manifestată de autorităţile existente faţă de acestă problemă a restituirilor
de pământuri, sunt din cele mai triste şi lipsite de perspectivă, mai ales în
cei priveşte pe anumiţi preoţi “care au ceva la trecutul lor, nu se pot stabili
încă în comună, ci vin doar de fac serviciile necesare credincioşilor, fără a
exista o adevărată pastoraţie. Dacă va fi după autorităţile locale , multe din
parohiile actuale vor fi desfinţate. Nu avem cui cere sprijinul, nimeni cu
nimic nu ne poate ajuta atâta timp cât avem de jandarmi pe aceia care au
împuşcat pe românii noştri. Fără ca să fie pedepsiţi de cineva. Sub masca
democraţiei se practică cel mai mare şovinism” 3. În privinţa întocmirii
unui recensământ pentru anul 1945, acesta s-a dovedit a fi cu neputinţă de
realizat datorită condiţiilor existente. Protopopiatul fiind dezorganizat, iar
membrii care compun scaunul protopesc o parte plecând din zonă iar
ceilalţi neputând face faţă acestor multiple solicitări. Nu s-a putut face nici
o statistică privind trecerile religioase forţate în 1940 ale românilor la
connfesiunile maghiare. Noul context politic instaurat după eliberarea
Transilvaniei de nord în toamna anului 1944, se spera a vindeca rănile celor
1
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patru ani de ocupaţie maghiară, una dintre cele mai grave fiind trecerea la
confesiunile maghiare. Lucrurile în acestă privinţă, au decurs însă altfel,
deoarce datorită unui sistem perfid ce a exercitat presiuni asupra românilor,
o mare parte a acestora nu au mai revenit la Biserica ortodoxă. Nestabilirea
preoţilor în parohii, după retragerea administraţiei româneşti în noiembrie
1944, a fost interpretată de majoritatea credincioşilor ortodocşi, ca situaţie
de provizorat, majoritatea românilor dând curs zvonurilor răspândite de
maghiari, şi-au exprimat temerea de revenire la ortodoxie. În timpul celor
trei luni ale administraţiei româneşti, s-a trecut la realizarea acestor forme
de revenire, însă, metoda prevăzută nu a fost în măsură să-i încurajeze pe
români. Astfel, era necesar existenţa unui ordin general de anulare a tuturor
acestor treceri din cei patru ani. În absenţa unei asemenea hotărâri, fiecare
român trebuia să se prezinte personal la primărie, să-şi completeze o fişă de
revenire la religia ortodoxă. După instaurarea administraţiei sovietice acest
proces a fost stopat şi de frica noului regim, românii nu au mai îndrăznit săşi întocmească aceste forme de trecere, nici acum şi nici mai târziu, din
raţiuni de supravieţuire. Revenirea Transilvaniei de nord în martie 1945 nu
a adus schimbările dorite. “A trecut un an – scria protopopul alexandru
Petruţ în iulie 1945 – de când s-a alipit acest teritoriu şi încă nimeni nu a
cercetat parohiile noastre din acestă parte. În zadar cer prefectului să
lămurească situaţia, dacă nu este cine să controleze pe teren şi să-i îndemne
pe oameni să meargă la primărie, pentru a-şi face formele de trecere. Când
le aminteşti oamenilor acest lucru îi apucă groaza”.1. Apelurile
Arhiepiscopiei Sibiului făcute în cursul anului 1945 de realizare a unei
statistici pe parohii cu precizarea numărului de credincioşi, din parohile
aparţinând protopopiatului ortodox Sfântu Gheorghe au rămas fără rezultat,
“trecerile religioase fiind unele suspendate, altele nu se pot face datorită
şovinismului ce domneşte încă aici [..] până nu vom putea să ne mişcăm
prin parohii şi filii fără frica de a fi arestat, nu putem face o statistică nici
măcar aproximativă.”2.O problemă curentă a constituit-o lipsa centralizării
informaţiilor, care parveneau unele la sediul protopopiatului din Prejmer,
altele la Sfântu Gheorghe, sau prin corespondenţă direct cu Arhiepiscopia
Sibiului. O verificare pentru fiecare parohie era imposibil de făcut prin
lipsa în multe parohii a preoţilor slujitori. Inerent se adăugau o altă serie de
probleme ce măcinau existenţa românilor. S-au înaintat cereri către
Primăria din Sfântu Gheorghe şi din alte localităţi în vederea acordării
dreptului unui bon de lemne în mod gratuit fiecărei confesiuni, drept care,
pentru Biserica ortodoxă a fost suspendat la 1940. Solicitările au rămas fără
răspuns. Lipsa acordării salariilor preoţilor, a constituit o altă problemă
înaintată Arhiepiscopiei Sibiului, mai ales de preoţii trimişi ca misionari de
1
2

ACDMN, Fond protopopiatul ortodox român Sfântu Gheorghe, anul 1944, fila 184
Idem, fila . 203
164

Episcopia Clujului, care până în la sfârşitul lui 1944 au fost salarizaţi de
acestă Episcopie urmând ca apoi, salarizarea să fie preluată de Sibiu. “Nu
ne-a fost de ajuns – scrie Pr. Alexandru Petruţ - la 19 iulie 1945 – vitregia
celor patru ani când nu am primit nimica de la statul maghiar, ci vine
acuma şi statul nostru şi nu ne salarizează, (…) noi înţelegem situaţia de
azi, dar să înţeleagă şi alţii că şi nouă ne trebuie să trăim cu ceva, un ajutor
cât de mic ar fi o mângâiere” 1. Conferinţa preoţească ţinută la 10 august
1945 în cadrul Protopopiatului ortodox cu sediul la Prejmer, a pus în
evidenţă schimbările intervenite în viaţa politică a ţării arătându-se că,
misiunea preotului va fi mult mai grea datorită unor “timpuri noi ce a adus
la suprafaţă oameni noi, care nu sunt atăta de familiarizaţi cu gândirea
tradiţională a creştinismului ortodox, cum erau vechii oameni; este
momentul ca Biserica să-şi înnoiască metodele de luptă şi mijloacele de
păstorire, să-şi fortifice puterea şi să-şi înmulţească strădaniile 2.
Conferinţele şi cercurile pastorale din vara lui 1945, au readus în discuţie
problema celor două protopopiate ortodoxe, de la Sfîntu Gheorghe şi cel
creat în 1942 pe timpul ocupaţiei, cu sediul la Prejmer, format din
parohiile aflate dincolo de graniţa pusă în 1940. În ce priveşte
reorganizarea lui, au existat două puncte de vedere, ambele exprimate cu o
serie de argumente, de preoţii celor două protopopiate. Pe de o parte, a
existat punctul de vedere al protopopiatului de la Sfântu Gheorghe, ce
considera normal, ca după desfinţarea graniţei în 1944, protopopiatul să fie
reorganizat din nou prin trecerea parohiilor în cadrul lui, căci situaţia
trecerii lor la protopopiatul Prejmer a fost una provizorie şi impusă de
împrejurările politice şi militare, pe de altă parte s-a creat un curent
favorabil menţinerii în continuare a protopopiatului de la Prejmer, avînd ca
argumente în acest sens – imposibilitatea creării unei intense vieţi
bisericeşti în forma veche cum a existat, lipsa coordonării mai atente a
vieţii credincioşilor, absenţa epitropilor în parohii, “preoţimea întreagă -se
subliniază într-un memoriu adresat Arhiepiscopiei Sibiului în vara anului
1945 – este de părere, că orice schimbare s-ar săvârşi în ce priveşte forma
şi alcătirea protopopiatelor din această parte a ţării, acesta nu ar putea
influenţa cu nimic asupra situaţiei politice, şi nu ar putea fi privită ca o
recunoaştere a drepturilor maghiare, asupra unor teritorii, în care biserica
ortodoxă a fiinţat totdeauna, în care fiinţează şi azi, şi în care ca biserică
autonomă are dreptul de a-şi aranja treburile administrative după plac,
conform necesităţilor interne. Iar aceste necesităţi interne, indică că e
natural să se despartă parohiile mai curat româneşti dele din Secuime,
pentru a avea două organisme mai omogene şi mai unitare.3 În fapt, o
simplă deducţie a alcătuirii acestui memoriu, venea din experinţa trăită în
1
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anii de ocupaţie a parohiilor vecine din teritoriul ocupat, ce a marcat atăt pe
preoţi căt şi credincioşi, trecuţi la protopopiatul ortodox Prejmer şi orice
revenire chiar şi numai administrativă, însemna pentru toţi o grea încercare,
deoarce era vizibil faptul că, desfinţarea graniţei în 1944, nu mai echivala
cu situaţia existentă până în vara lui 1940. Limbajul codificat indicând mai
degrabă un sentiment de temere şi nesiguranţă privind modificarea situaţiei
protopopiatelor. Cu toate acestea Arhiepiscopia Ortodoxă Română de la
Sibiu, a hotărât începând din 15 octombrie1945, că în noile împrejurări, să
se revină la vechea organizare a protopopiatului Sfântu Gheorghe, urmând
să se constituie parohia Sfîntu Gheorghe II, unde va continua ca preot
Alexandru Petruţ, urmând mutarea preotului Ioan Ludu de la Prejmer la
Sfîntu Gheorghe, unde va fi numit protopop 1. Din mai multe motive,
Preotul Ioan Ludu de la Prejmer, nu va prelua decât în mod provizoriu
protopopiatul Sfântu Gheorghe, rămânând în continuare la Prejmer de unde
va administra parohiile prin corespondenţă şi avînd ajutorul preotului
Alexandru Petruţ. Preotul Ioan Ludu va trimite în acest sens Mitropolitului
Nicolae Bălan cererea sa, privind acceptarea doar în mod provizoriu a
administrării protopopiatului cu sediul la Sfântu Gheorghe 2. Pentru anul
1945 nu s-a reuşit alcătuirea unui raport clar privind situaţia bisericilor
ortodoxe din judeţ şi a numărului de credincioşi din fiecare parohie, au
existat doar sporadice dări de seamă, a preoţilor stabiliţi în parohii după
august 1944. Începînd din vara lui 1945 se observă o uşoară ameliorare,
prin prezenţa în număr mai mare a funcţionarilor români în instituţiile
locale, prefectură, judecătorie etc.
Măsuri ale Mitropoliei Ardealului între 1945-1947 pentru
revigorarea vieţii spirituale în parohiile distruse de horthyşti
La data de 8 septembrie 1944, aşa cum am arătat, Armata Română a
eliberat oraşul Sfântu Gheorghe. Pe 25 septembrie 1944, mitropolitul
Nicolae Bălan a trimis o circulară intitulată „Dezrobirea regiunii
secuizate”. Redăm câteva fragmente din conţinutul acesteia: „Acum patru
ani, o hotărâre nedreaptă a duşmanilor poporului românesc v-a pus din nou
sub jugul maghiar, pe care strămoşii noştri l-au îndurat înainte vreme
îndelungată. Grele au fost chinurile şi prigonirile de care aţi avut parte din
răstimpul celor patru ani. Aţi fost batjocoriţi, loviţi, ucişi, avutul vostru
jefuit, bisericile voastre în multe locuri au fost dărâmate, arse sau închise,
preoţii voştri au fost alungaţi şi sufletul vostru a fost oprit de a-şi mai arăta
credinţa strămoşească şi dragostea de neam. Cu mare durere în suflet
primeam veştile despre suferinţele voastre şi în tot acest timp nu am încetat
a înălţa rugăciuni către Dumnezeu să scurteze vremea aceasta de încercare
şi să vă aducă iarăşi la sânul Patriei româneşti ca să puteţi trăi în libertate,
1
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după voia sufletului vostru (...) Ştim iubiţii mei, că pe mulţi dintre voi
asupritorii maghiari v-au silit cu ameninţări de moarte să treceţi la bisericile
lor, ca să vă facă mai uşor unguri. Dar sufletele voastre nu s-au lepădat în
adâncul lor de credinţa strămoşească (...) Să ştiţi că de data aceasta
eliberarea voastră de sub jugul maghiar este pentru totdeauna. În curând vă
voi trimite preoţi de-ai voştri să vă întărească în credinţă (...) Vremuri mai
bune se deschid de aici înainte pentru orice român. Bisericile vor fi rezidite
şi redeschise. Starea voastră se va îmbunătăţi, ca să nu mai fiţi umiliţi de
unguri. Dacă bunul Dumnezeu îmi va ajuta, nu peste mult timp voi veni să
vă văd la faţă şi eu, să vă aduc cuvânt de mângâiere, să vă cunosc rănile şi
lipsurile, ca să ştiu ce măsuri trebuie luate pentru îndreptarea lor. ”1
În noile împrejurări istorice, o parte a populaţiei refugiate în afara
teritoriului administrativ horthyst şi odată cu aceasta preoţii lor, au început
încă din septembrie să se întoarcă pe la parohiile şi respectiv casele lor pe
care le-au găsit distruse, jefuite de bunuri sau pur şi simplu nu le-au mai
găsit. Spre exemplu, la 17 oct. 1944, preotul misionar Ioan Popa îi scria
mitropolitului Nicolae Bălan că din data de 5 şi-a reluat activitatea la
Parohia din Vârghiş, cercetând fiecare familie, constatând : „câte am văzut
şi câte am auzit cu ocazia acestei prime întrevederi, nici cea mai diabolică
fantezie nu şi le poate închipui (...) instinctul asiatic s-a dovedit şi de data
aceasta mai puternic decât cultura lor milenară, cu care mereu obişnuiesc a
se lăuda. Vă cer iertare Înalt Prea Sfinţite Stăpâne că mi-am permis aceste
ieşiri de revoltă, alături de obiectul acestui raport, dar nu puteam altfel sămi potolesc amarul inimii pline de revoltă în urma mărturisirii atâtor
suferinţe trăite de bieţii noştrii credincioşi în decursul celor patru ani de
oprimare. Înalt Prea Sfinţite Stăpâne, bisericuţa noastră frumoasă pe care
au clădit-o cu nenumărate jertfe şi pe care Înalt Prea Sfinţia Voastră a
sfinţit-o în 1937, nu mai este. E complet rasă de pe faţa pământului, numai
ici colo se mai zăreşte câte o piatră de fundament, ieşită ca un colţ mâncat
de vreme la suprafaţa pământului (...) Dărâmarea ei după informaţiile
culese, s-ar fi făcut din porunca unui lt. colonel, care le-ar fi spus că în
termen de 24 de ore să fie dărâmată, altfel vor fi împuşcaţi. Astfel, într-o
luni dimineaţa, după ce noaptea i-au spart uşile, au devastat-o, bătându-şi
joc de icoane şi de obiectele sfinte, au dărâmat-o în râsete sălbatice (...) Dar
nu numai atât, nici bisericuţa cea mică de pe deal, care era decretată
monument istoric, n-a mai avut pace. I-au bătut tencuiala de pe pereţi de jur
împrejur, scoţându-i firul de legătură din pereţi. Şi Sfântul prestol a fost
nimicit, ba mai mult odăjdiile cele vechi ce se mai aflau acolo au fost tăiete
în fâşii şi ţesute în tapete (...) Casa parohială a fost transformată în magazie
de muniţie şi local pentru militari (...) vandalism indescriptibil. Pământul
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bisericii a fost preluat de fostul proprietar, un baron care l-a dat să fie lucrat
în parte. Biblioteca nu mai există, dulapul l-am aflat gol. ”
La 31 octombrie 1944, o comisie alcătuită din 10 oameni a procedat
la fotografierea bisericii româneşti devastate din oraşul Odorhei. Din
comisie a făcut parte şi avocatul dr. Jodal Gavril „ca reprezentant al
neamului unguresc, fost decan al Baroului avocaţilor Odorhei, fost
preşedinte al Partidului Maghiar din judeţul Odorhei, fost deputat în
Camera Ungară şi prim epitrop al bisericii reformate din Odorhei”. Din
procesul verbal încheiat de comisie la faţa locului rezultă: „Am constatat şi
fotografiat starea jalnică şi de-a dreptul tulburătoare în care se găseşte
această sfântă biserică, pângărită de cetăţeni din Odorhei, neîmpiedicaţi de
autorităţile oficiale de a aduce această batjocoră bisericii şi prin ea
neamului românesc. Chiar şi domnul Jodal a rămas uimit de porcăria pe
care a văzut-o cu ochii săi proprii în biserica ortodoxă şi anume: excremente omeneşti în sfântul altar, excremente omeneşti în sfântul disc, excremente omeneşti pe diferite alte obiecte şi ornamente bisericeşti răvăşite şi
distruse, negăsindu-se nici o bucată din odăjdii, cărţi rituale şi vase sfinte,
afară de sfântul disc, plîn de exremente. ”Se mai consemnează şi starea de
degradare a icoanelor, picturii etc. Avocatul dr. Jodal Gavril consemna în
finalul procesului verbal următoarele: „Ştiu că biserica ortodoxă română
din Odorhei, vizată în prezentul proces verbal, la plecarea autorităţilor
române din Odorhei în 1940 a fost intactă, iar la data de 31 octombrie
1944, când am fost invitat de membrii comisiei semnaţi în prezentul proces
verbal pentru a constata în ce stare se găseşte astăzi biserica, constat că se
găseşte aşa cum e descrisă în prezentul proces verbal. ”1
Şirul exemplelor ar putea fi continuat. Cu toate că s-au adunat date,
mărturii şi alte dovezi cu valoare judiciară, multe din ele la cererea
mitropolitului Nicolae Bălan, nu se cunosc cazuri de tragere la răspundere a
făptaşilor, cel puţin în această zonă.
Imediat după eliberarea oraşului Sf. Gheorghe şi la scurtă vreme şi a
celorlalte zone vecine, s-a instalat administraţia românească de stat, dar
speranţele de trecere la o viaţă normală s-au năruit rapid, deoarece la 15
noiembrie 1944, „aliatul”sovietic s-a instalat la conducere, autorităţile
româneşti fiind nevoite să se retragă la Prejmer. Practic, până la 6 martie
1945 când la conducerea României s-a instalat Guvernul Petru Groza,
pentru judeţul Treiscaune au funcţionat o aşa-numită „prefectură
populară”(de fapt maghiară) şi o prefectură legală, dar aflată în exil la
Prejmer. La fel au stat lucrurile şi cu Poliţia şi Primăria Sf. Gheorghe
precum şi cu instituţiile similare din judeţele Ciuc şi Odorhei. Instalarea
administraţiei sovietice s-a făcut în condiţiile discreditării autorităţilor
1
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româneşti din Transilvania de nord-vest, şi sub semnul Convenţiei de
armistiţiu semnată la Moscova în 12 septembrie 1944. În tot acest răstimp,
numeroase elemente maghiare din vechea stăpânire horthystă s-au convertit
peste noapte în „comunişti democraţi”şi s-au insinuat în conducerile locale,
alături de ruşi, împiedicând reluarea normală a vieţii sociale şi religioase a
românilor. Aproape toţi preoţii reveniţi din refugiu au luat din nou calea
pribegiei. Atmosfera generală era de nesiguranţă, teamă, aşteptare.
Sunt autori care apreciază că „Perioada 8 septembrie-15 noiembrie
1944, comportă câteva caracteristici specifice sud-estului Transilvaniei şi
chiar întregii regiuni a Ardealului. Această scurtă perioadă de tranziţie are
repercusiuni asupra întregii vieţi româneşti, care se răsfrâng şi asupra
bisericii româneşti (...) Cu precădere, Biserica, rămasă în mod paradoxal
singura redută a vieţii româneşti din judeţ, resimte cel mai acut loviturile
unei noi stăpâniri care sub masca democraţiei crează situaţii grele de
supravieţuire românească (...). Din acest punct de vedere, perioada
administraţiei ruseşti s-a transformat într-o veritabilă vreme de teroare
asupra populaţiei româneşti, culminând cu arestările din rândul preoţilor
români pe baza unor diverse motive, a populaţiei civile, interzicerea unor
drepturi pentru români (...) au fost tîrâţi în temniţă preoţii: Babici din
Covasna, Lămărteanu din Breţcu, Lincu din Chichiş, Rauca din Comolău,
Ivan Rafiroiu Jr. din Tg. Secuiesc, care a şi fost condamnat la 1 an şi 3 luni
închisoare, fiind apoi eliberat de instanţa de apel.
În perioada de până la instalarea guvernului pro sovietic din 6 martie
1945, în care s-au conjugat interesele sovieticilor cu cele maghiare, s-a
ajuns la un nou val de teroare manifestată prin arestări, ameninţări, expulzări şi bătăi cărora le-au căzut victime românii. La învinuirea de român şi
ortodox, de acuma se adăuga şi aceea de „duşman al democraţiei” 1.
Mitropolitul Nicolae Bălan a protestat faţă de aceste arestări abuzive.
Astfel, prin adresa nr. 5510/1945, reclama ministrului de interne
următoarele: „Avem onoarea de a vă aduce la cunoştinţă că după alungarea
armatelor duşmane din teritoriul ocupat al Ardealului am trimis un număr
de 41 de preoţi în regiunea Săcuiască să înceapă opera de refacere a vieţii
religioase naţionale şi sociale în parohiile ai căror credincioşi au îndurat
toată urgia ocupaţiei străine. După retragerea organelor administrative
române din noiembrie trecut, puţini preoţi au putut rămâne la posturile lor
din cauza actualului regim. Preotul A. Babici din Covasna este în
închisoare la sfântu Gheorghe, iar despre preotul Gh. Lincu din Chichiş, am
primit un raport (...) din care rezultă că preoţii noştri sunt împiedicaţi să-şi
îndeplinească misiunile lor şi sunt reţinuţi şi întemniţaţi.
Se născocesc fel de fel de învinuiri în sarcina preoţilor şi
credincioşilor noştri, pentru ca zbirii actualului regim să se dedea la
1
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atrocităţi în contra elementului românesc şi a puţinilor preoţi, care stau
deveghe în mijlocul poporului.
Aducându-vă la cunoştinţă acestea, vă rugăm să binevoiţi a
determina luarea de măsuri ca să înceteze prigoana în contra elementului
românesc şi a preoţilor noştri din regiunea săcuizată. ”1
După instalarea noului guvern prezidat de dr. Petru Groza, treptat,
situaţia părea că se normalizează, aşa încât în iunie 1945, mitropolitul
Nicolae Bălan informa auditoriul la o şedinţă a secţiei bisericeşti că „în
regiunea secuizată autorităţile naţionale se întorc la posturile lor”şi dădea
dispoziţii ca „preoţii misionari din acea regiune să se întoarcă la posturile
lor, iar până la întregirea parohiilor vacante să se îngrijească şi de
credincioşii fără preot propriu”. Cu toată starea de incertitudine şi de
confuzie care mai persista, după acest apel, majoritatea preoţilor au revenit
la parohiile pe care le aveau înainte de 1940. De fapt, încă de la şedinţa
Consiliului Arhiepiscopesc din 17 aprilie 1945, mitropolitul informa că un
număr de 23 de preoţi misionari îşi manifestaseră intenţia de a se întoarce
la posturile lor împreună cu familiile şi îndemna să se treacă la refacerea
bisericilor avariate şi distruse în timpul ocupaţiei horthyste.
Pentru a ajuta parohiile extrem de sărace din zonă, la 23 ianuarie
1945 (în şedinţă a secţiei bisericeşti) a dat dispoziţie ca aceste parohii să fie
scutite de taxe (taxele pentru fondurile arhiepiscopeşti) şi a cerut ca ele săşi întocmească buget.
În luna iulie 1945, îndemna preoţii la calm şi înţelegere, spunând:
„Preoţii noştri au misiunea de a calma spiritele şi a lăsa sancţionarea
fărădelegilor în grija organelor competente”.
La 9 octombrie 1945, prin Decizia nr. 9993 din şedinţa secţiilor unite
ale Mitropoliei Transilvaniei s-a desfiinţat Protopopiatul Prejmer, care şi-a
încetat activitatea începând cu data 15 octombrie 1945. Tot atunci s-au
reactivat oficiile protopopeşti din: Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc şi Odorhei.
De fapt, încă din iulie 1945, preotul Ioan Popa din Vârghiş, a fost numit
protopop la Odorhei, fiind confirmat şi de Ministerul Cultelor la 25 august
1945, ceea ce însemna că i se acordă şi îndemnizaţia cuvenită.
Mitropolitul Nicolae Bălan reafirma caracterul misionar al activităţii
preoţilor din zonă, şi îi îndemna cu insistenţă să-şi reconstituie consiliile
parohiale şi să refacă epitropiile, dar mai ales să invite credincioşii plecaţi
la alte culte să revină la ortodoxie: „Între împrejurările de astăzi, misiunea
preoţimii noastre din Secuime este una dintre cele mai însemnate pentru fii
neamului nostru (...) Acei patru ani s-a nimicit tot ce s-a realizat cu trudă în
două decenii de stăpânire naţională şi doar prin jertfă mai poate fi
continuată lucrarea de înalt interes spiritual naţional şi cultural (...) În
1
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chestiunea trecerii la ortodoxie a parohierilor catolici, cunoaşte că-i primim
în sânul sfintei noastre biserici dacă vin din convingere şi de bună voia lor.
Ei vor avea să facă formele legale şi să fie catehizaţi, pentru a cunoaşte
învăţătura sfintei noastre biserici şi se vor lepăda de inovaţiile catolice (...)
Cei ce doresc să treacă la ortodoxie să se însuşească elementele credinţei
ortodoxe şi rugăciunile cele mai obişnuite. Preoţii noştri misionari din acea
regiune au ocazie de a întări ortodoxia de acolo cu readucerea la biserica
strămoşească a multor minoritari, ai căror moşi şi strămoşi au fost
ortodocşi. ”(Sibiu, 13 noiembrie, 1945).
La 23 noiembrie 1945 a stabilit o agendă de lucru pentru întreaga
zonă în care se punea accent pe : cooperarea cu autorităţile locale pentru
armonizarea vieţii şi a relaţiilor interetnice; intensificarea vieţii religioase şi
a asistenţei spirituale acordate credincioşilor, inclusiv la filii; catehizarea
elevilor de şcoală; readucerea la credinţa strămoşească a celor trecuţi la
cultele minoritare; deschiderea de secţii româneşti în toate şcolile cu
învăţători şi limbă de predare maghiară; repararea bisericilor, caselor
parohiale şi culturale; readucerea în proprietatea bisericii a bunurilor
pierdute în anii ocupaţiei horthyste; obţinerea de date, probe şi mărturii
testimoniale despre funcţionarii din aparatul administrativ care au comis
abuzuri în timpul ocupaţiei şi care comiteau şi acum abuzuri împotriva
bisericii ortodoxe etc.
În februarie 1946, cu deosebire în judeţul Trei Scaune, unde
normalizarea vieţii spirituale româneşti luase o turnură mai accentuată
decât în Ciuc şi Odorhei, se făceau eforturi pentru reconstrucţia bisericilor
dărâmate şi repararea celor devastate, acţiune intens susţinută de
Mitropolie. De la Comolău, spre exemplu, unde 25 de familii reveniseră la
biserica mamă, epitropul de acolo informa Arhiepiscopia Sibiului că
materialele rămase de la dărâmarea bisericii „au fost luate de preotul
romano-catolic care şi-a făcut casă, grajd şi closet cu ele”. Situaţii de acest
fel, sau altele în care preoţii romano-catolici au privit cu impasibilitate cum
se distrug biserici şi cum se pângăresc sfinte altare ale aceluiaşi Dumnezeu
căruia i se închinau şi ei, s-au petrecut cam peste tot în teritoriul ocupat. În
13 mai 1946,mitropolitul scria: „având în vedere că multe pământuri
bisericeşti au fost răpite în timpul ocupaţiei maghiare în regiunea secuizată,
am intervenit la Prefectura judeţului Odorhei pentru restituirea acestor
bunuri. Prefectura judeţului Odorhei ne-a raportat la 30 aprilie că a luat
măsuri în tot judeţul ca toate bunurile bisericeşti care eventual au fost
expropriate ori răpite în anii ocupaţiei să fie imediat restituite şi parohiile şi
filiile noastre să fie repuse în drepturile lor”.
Cam din această perioadă începeau să vină de pe la diferite parohii
ştiri îngrijorătoare şi cu privire la alte aspecte din viaţa românilor. De la
Băţanii Mari se raporta că recensământul populaţiei este falsificat, fiind
trecuţi drept maghiari şi mulţi români; de la Porumbenii Mari, că 15 elevi
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au fost înscrişi la şcoală la secţia maghiară deşi sunt români şi altele de
acest gen. De menţionat că autorităţile de tip comunist, în curs de formare,
nu manifestau vreun interes faţă de apartenenţa confesională a recenzaţilor,
aşa încât recenzorii locali, maghiari în marea majoritate a cazurilor, îi
treceau drept maghiari şi pe românii înscrişi forţat la cultele maghiare, aşa
cum s-a văzut mai devreme.
Mitropolitul Nicolae Bălan urmărea cu multă atenţie evenimentele şi
cerea protopopilor şi preoţilor să strângă date necesare în procesele
intentate, pentru recâştigarea bunurilor pierdute prin actele samavolnice din
timpul ocupaţiei horthyste. În acest sens stă mărturie o bogată
corespondenţă legată de procesele parohiilor Căpeni şi Comolău, dar şi
altele. În Harghita însă lucrurile evoluau mai încet, aşa cum decurgea şi
revenirea la normalitate. 1
Concluzii
Adminstraţia românească în judeţ a durat doar trei luni, fiind mult
prea scurtă şi fragilă pentru reluarea funcţionării normale a instituţiilor
româneşti. Nu a mai revenit nici la 6 martie şi nici după aceea în condiţiile
instaurării Regiunii Maghiare Autonome ce a cuprins şi judeţul Covasna.
Retragerea administraţiei româneşti s-a făcut pe fondul politic creat de
actul Convenţei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944, care tratau România
ca o ţară ocupată şi pe plan intern a fost cauzată de desele nemulţumiri
create de guvernele conduse de Sănătescu şi Rădescu, acuzate de “atitudine
antisovietică şi de sentimente de răzbunare” la care au recurs Gărzile Iuliu
Maniu în Transilvania de Nord. Cele patru luni de administraţie sovietică
secondată de concursul elementelor maghiare, a însemnat pentru judeţul
Covasna, declanşarea unui nou val de teroare asupra populaţiei româneşti,
exercitat prin perfide metode de intimidare, ce au culminat cu bătăi şi
arestări din rândul preoţilor şi a populaţiei civile.
Toate organismele înfiinţate în noiembrie 1944, poliţia populară,
tribunalul popular au patronat o adevărată teroare în rândul populaţiei
româneşti subminând întreaga viaţa naţională şi bisericească din judeţ.
După noiembrie 1944, viaţa românească din judeţ nu şi-a mai regăsit
nimic din perioada de renaştere produsă după 1918, deorece atât cei patru
ani de ocupaţie cât şi ceea ce a urmat după 1945 a anihilat într-o bună
măsură eforturile de reaşezare firească şi justă a instituţiilor româneşti în
drepturile lor.
Privind reluarea vieţii bisericeşti în protopopiatelor ortodoxe din
„secuime”, documentele reflectă o stare de haos şi dezorganizare
caracteristică întregii vieţi româneşti prin: frica românilor de a se declara
ortodocşi, nestabilirea preoţilor în parohii, arestarea unor preoţi şi
credincioşi şi menţinerea unei stări de incertitudine şi teroare permanentă
1

I. Lăcătuşu, op. cit., pag. 79-84
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prin zvonuri şi manifeste răspândite de maghiarii aderenţi la Uniunea
Populară Maghiară şi de cei veniţi din Ungaria şi organizaţi în regimente
speciale cu scopul discreditarii românilor în faţa administraţiei sovietice.
“Regimul democratic” a însemnat insturarea unei prigoane exercitate
împotriva românilor, etichetaţi pentru orice manifestare şi act românesc ca
“fascişti”, “hitlerişti”, “antidemocraţi” de toţi cei care până nu demult se
aflau în tabăra adversă Uniunii Sovietice.
Documentele vremii abundă în acte de servilism ale maghiarilor faţă
de noii stăpâni, oportunism exercitat prin adoptarea de faţadă a
comunismului, agungându-se la declaraţii de fidelitate, privind chiar o
configuraţie viitoare a Ardealului independent, în cadrul URSS-ului.
O reală reinstaurare a dministraţiei româneşti nu a mai avut loc nici
după 6 martie 1945, căci ce s-a petrecut după luna noiembrie 1944, se poate
defini ca un adevărat preludiu al organizării administrative din cadrul
Regiunii Autonome Maghiare ce va cuprinde patru judeţe Mureş, Odorhei,
Ciuc şi Trei Scaune (Covasna).
The study addresses the issue of the Romanian Orthodox Church
east part of Transylvania until 1948, addressing religious issues with the
national question. I reviewed all the challenges that the Churh had to face
in this period, the situation in wich Transylvania was not well defined
during installation or after the communist regime.
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ASPECTE PRIVIND BISERICI DIN LEMN
ROMÂNEŞTI, DIN ZONA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI
Prof. ing. Răzvan Ducan (Târnăveni)

O biserică de lemn a existat la Târnăveni puţin mai sus de actuala
biserică „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” (denumită astăzi de localnici
„biserica din deal), aceasta din urmă fiind biserică de piatră terminată în
1864. Probabil biserica de lemn a fost dărâmată fie în timpul furiei
generalului Bucow fie imediat după terminarea celei de piatră. Nu se ştie
exact nici data construirii ei. Cert este că la 1733 Conscripţia Episcopului
Inochenţiu Micu Clein consemna la Târnăveni existenţa acestei biserici de
lemn şi a „160 de suflete ortodoxe”, păstorite de „popa Mihăilă”. În anul
1822 este consemnată pentru prima dată, sub preotul Petru Pop,
constituirea parohiei greco catolice, fiind foarte posibil ca biserica de lemn
amintită să fi fost cedată ulterior, datorită vicisitudinilor vremurilor,
bisericii greco catolice.
La Boziaş, fost sat de sine stătător, actualmente cartier al
Târnăveniului, exista pe vremea cnezilor de Boziaş, din secolul al XV-lea,
o biserică (după mărturiile scrierilor lui Coriolan Suciu de la Blaj), probabil
din lemn. Spun probabil, gândindu-mă la persecutarea „schismaticilor”, ca
urmare a hotărârii Sinodului romano-catolic de la Buda, din anul 1279,
schismatici care în Transilvania erau la acea vreme românii ortodocsi,
cărora le-a fost interzis să mai ridice capele şi biserici de piatră.
În acelaşi Boziaş exista la 1733, conform Conscripţiei, 315 suflete
greco-catolice. La anul respectivului recensământ religios iniţiat de marele
„vlădică” Boziaşul avea trei case parohiale şi o singură bisericuţă din
nuiele, lipită cu pământ, la marginea satului, în locul numit „Vârtoape”,
având trei preoţi: popa Simion, popa Ioan şi popa Gavrilă, probabil, primul
tatăl şi , următorii, cei doi fii ai săi, care, pentru a scăpa de iobăgie s-au
preoţit. Ulterior, biserica de nuiele şi pământ a fost demolată, în locul ei
ridicându-se o biserică din bârne de ştejar, ce s-a aflat la locul numit
„Vârtoape” până în anul 1812, când preotul Maftei Racoviţă a demontat-o
şi a remontat-o în mijlocul satului, unde a rămas până la 1885, în locul ei
ridicându-se actuala biserică de piatră „Sf. Arhangheli Mihail şi
Gavriil”(actualmente ortodoxă), terminată în anul 1887.
În cartierul Armatei, tot din zona Boziaş, între blocuri, în anul 2005
părintele Sebastian Suciu a ridicat o biserică de lemn având hramul „Sf.
Ioan Botezătorul”. Ridicarea ei s-a făcut pe o fundaţie de beton, mult lărgit
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faţă de perimetrul actual al bisericii, fundaţie pe care din iunie 2007 a
început ridicarea zidurilor pentru o biserică de piatră.
Din anul 2000, o capelă de lemn în suprafaţă de 120 de mp, este
locul unde au loc slujbe religioase, sub tutela părintelui Ioan Şerban, până
la terminarea bisericii ortodoxe cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci”
(începută în 1992 şi preconizată a fi terminată în 1-2 ani de la publicarea
prezentului articol), biserică aflată lângă podul rutier de peste Târnava
Mică, având ca adresă str. Victor Babeş Nr. 2.
În satul Cuştelnic (din anul 2002 „localitate componentă” a
municipiului Târnăveni) ,există şi în prezent , pe un mamelon de deal, o
biserică de lemn, în care nu se mai slujeşte de peste 50 de ani, locul
închinării întru Domnul luându-l biserica de piatră cu hramul „Sf. Nicolae”,
sfiinţită la 9 octombrie 1938. În biserica de lemn purtând hramul „Sf.
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (deşi o ştampilă veche cu litere chirilice
indică hramul „Sf. Nicolae”!!) s-a găsit, deasupra proscomidierului, o
pisanie unde se poate citi: ” Pomelnicul lui Gane Petru, care s-a muncit, s-a
cheltuit mult la această biserică şi a altarului şi au zugrăvit Pătru, Andronic,
Macovei, Mărie, Petru, Ioan, Mărie, Toader, Măria, Todor, Ioan şi tot
neamul lor să se pomenească, fiind îndemnat de Popa Gheorghe, preotul
satului-1756”. Acestei biserici, ridicată cel târziu în anul 1756, devenită
monument istoric (înscrisă cu nr.2881 în „Lista monumentelor istorice”)
Nicolae Iorga i-a donat, pentru reparaţii, în perioada interbelică, 10.000 lei,
aceasta având parte în perioada 1965-1976 şi de alte lucrări de consolidare,
datorită împlicării Direcţiei Patrimoniului Cultural Naţional. Părintele
Traian Dur, cel ce a avut în subordine această biserică aproape 24 de ani
(mai exact între anii 1973-1997) menţionează: „Nota specifică din
arhitectura bisericii o constituie uşa de la intrare şi cea care desparte
naosul: un cerc tăiat pe dreptunghiul uşilor, element care conferă acestora
forma unei flori de cheie. Uşa de la intrare este încadrată cu frumoase şi
optimiste motive de artă populară. Iconostasul se prezintă numai cu două
uşi, lipsind uşa tradiţională numită „împărătească”.În interior biserica este
în întregime zugrăvită, lucru realizat în două etape. Registrul iconografic
nu poartă pecetea exactă a erminiilor clasice, totuşi, în linii mari, le
respectă. În cadrul picturii se poate remarca reprezentarea interesantă, de
influenţă sabeliană, a lui Iisus Hristos-Pantocrator-„zugravii”de început ai
bisericii, recunoscuţi în timp ca adevăraţi maeştri, au rămas în iconografia
transilvană ca făcând parte din „şcoala de pictori bisericeşti de la Feisa”.
Deşi pisania menţionată anterior indică anul 1756, ca an de terminare a
bisericii, inclusiv zugrăvitul, o pisanie aflată deasupra uşii care desparte
naosul, menţionează anul 1787, ca an în care, practic, s-a încheiat această
operaţiune de înfrumuseţare: „S-au zugrăvit această tindă în zilele
împăratului nostru Iosif, fiind preot Dimitrie, iar ctitori Solomon Pascu, al
doilea Dăbău Ioan-1787-zugravi: Noil, Nicolae, Ioan, Ban, Vasile”.
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La doar 15 m de biserica de lemn descrisă se află o altă biserică ce
poartă hramul „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”, biserică de lemn şi piatră
(redeschisă la 11 august 1996) în care oficiază şi în prezent preotul-scriitor
greco-catolic Aurel Hancu. Ridicată din lemn şi piatră, în 1891, pe timpul
preotului Ioan Pop, planul bisericii este de forma unei nave
dreptunghiulare, cu altarul semicircular, ingenios curbat pe cea mai mare
parte a naosului. Fundaţia este din cărămidă, iar clopotniţa din piatră.
Pereţii laterali sunt din bârne de brad şi bolta din scândură, pe toată
întinderea naosului. Acoperişul este din ţiglă şi turnul este învelit în tablă.
Clopotniţa face corp comun cu pronaosul, fiind actualmente tencuit şi în
exterior. Printre meşterii care s-au ostenit la ridicarea acestei biserici se
pare că a fost şi Gheorghe Spătaru din Adămuş, numele lui fiind înscris pe
câteva bucăţi de şindrilă, aflate la trecerea din clopotniţă în pod. Pe cale
orală s-a trasmis informaţia că biserica este de fapt o combinaţie între o
veche biserică a satului şi o alta adusă din satul Bord. În anii 1999 şi 2002
acestă biserică greco-catolică a avut parte de două reparaţii capitale,
resfiinţiindu-se la 8 decembrie 2002, prin binecuvântarea I.P.S.S. Lucian
Mureşan, arhiepiscop şi mitropolit al arhidiecezei de Alba Iulia şi Făgăraş,
venit de la Blaj.
În satul Bobohalma, din punct de vedere administrativ, actualmente,
„localitate componentă a Târnăveniului”, există şi în prezent o biserică din
lemn cu hramul „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” (în care nu se mai
oficiază slujbe), de care se spune din bătrâni că s-ar fi ridicat pe la 18401850, de către ortodocşi, şi ar fi fost dată greco-catolicilor pe la 1860.
Donaţia a fost făcută datorită faptului că la 1850 s-a început construcţia
unei biserici ortodoxe de piatră. Nu se ştie hramul iniţial al bisericii de
lemn. Biserica de lemn are o construcţie simplă, din bârne (foastăne) de
ştejar, prinse la capete în coadă de rândunică, cu altar treflat, cu boltă, fiind
acoperită în prezent cu ţiglă. La intrare are un turn simplu de lemn, de 10 m
înălţime, acoperit cu tablă. În interior, pe lemn, a fost lipită o pânză pe care
s-a efectuat pictarea, în panouri, a celor patru evanghelişti. Pe cel al
Evanghelistului Matei se află semnătura zugravului Dionisiu Iuga de la
Nicula-şi o dată, 26.06.1877. Pe „tâmpla” iconostasului sunt pictaţi Sfiinţii
Apostoli, pictura, bine conservată, situându-se printre cele mai reuşite
picturi ale zugravului pelerin de la Nicula (consemnare făcută în cartea
„Biserici de lemn din Episcopia Alba iulia” Ed. Episcopiei, 1987, pag.
292).
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VEŞMINTELE LITURGICE ÎN RĂSĂRIT.
ISTORIC. SEMNIFICAŢIE. SIMBOLISM
Teolog Alin Vasile Goga
În literatura teologică ortodoxă nu avem încă un studiu special
asupra veşmintelor liturgice. Indicaţiile ce se găsesc în diferitele manuale
de liturgică sunt prea sumare pentru a ne putea raporta strict la ele. Singurul
studiu pe care l-am întîlnit asupra acestui subiect aparţine unui teolog
catolic, german – Ioseph Braun: „Die Liturgische Gewandung in Occident
und in Orient, nach Ursprung und Eniwicklung; Verwendung und
Simbolik”, tipărită la Freiburg im Breisgau, în anul 1907. Studiul acestui
autor se raportează la vestimentaţia de rit latin; veşmintele liturgice
ortodoxe, deşi tratate cu competenţă multă, sunt descrise mai pe scurt.
Graţie lui Braun, s-a putut realiza o oarecare luminare a problemei
înveşmântării liturgice prin folosirea cât mai clară a izvoarelor. Aceste
izvoare sunt: scrierile patristice, reprezentările iconografice şi veşmintele
vechi, cele care s-au mai putut păstra.
Veşmintele sunt necesare în cadrul cultului creştin nu doar pentru
necesităţi de ordin practic, material – precum în Vechiul Testament, ci şi
pentru simbolismul ce-l reprezintă fiecare1.
FOLOSUL ŞI IMPORTANŢA VEŞMINTELOR ÎN CULT
Prin veşminte liturgice înţelegem îmbrăcămintea specifică pe care o
întrebuinţează slujitorii altarelor în timpul săvârşirii sfintelor slujbe ale
cultului public ortodox. Încă din cele mai vechi timpuri, Biserica s-a îngrijit
ca slujitorii ei sfinţiţi să se înfăţişeze înaintea lui Dumnezeu în veşminte
deosebite de cele de zi cu zi. Purtarea acestora este imperativă în momentul
oficierii ceremoniilor divine, astfel clericii se prezintă înaintea lui
Dumnezeu în haine alese, aducându-I cuvenita închinare din partea lor şi a
credincioşilor2.
În calitate de credincioşi avem obligaţia ca atunci când intrăm în
sfântul locaş al Dumnezeului nostru, să purtăm cuvenita „haină de nuntă”
(Matei 22, 11-12), mai exact, să ne prezentăm într-o ţinută demnă de
sublimitatea sacerdoţiului divin.
Pentru că îndeplinesc o misiune atât de sfântă şi de nobilă pentru a fi
desemnaţi şi recunoscuţi ca miniştrii ai lui Dumnezeu şi iconomi ai tainelor
1

Preot Vasile C. Gregorian, Veşmintele liturgice în Biserica Ortodoxă, Craiova,
Tipografia Sf. Mitropolii a Olteniei, 1941, pp. 5-6.
2
Preot Prof. Dr. Ene Branişte, Liturgica Generală, Bucureşti, IBMBOR, 1993, p. 609.
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cereşti (I Cor. 4, 1), conform sfintelor canoane, slujitorii bisericeşti trebuie
să poarte costumul clerical permanent. Dispoziţia canonului 27 al Sinodului
VII Ecumenic, de la Niceea, prevede ca acei slujitori care nu îmbracă
permanent uniforma clericală să se afurisească pentru o săptămână.
„Veşmintele cu care se îmbracă persoanele bisericeşti (în afara sfintelor
slujbe) se cuvine a fi lungi şi cât cu putinţă întunecate, pentru că lungimea
închipuie buna cuviinţă, iar întunecimea (culoarea neagră sau cenuşie) este
icoana smereniei” 1.
Sfintele odăjdii produc un impact asupra credincioşilor prin forma,
culoarea şi calitatea materialului lor. Ele inspiră astfel respect faţă de
purtătorii lor şi creează o atmosferă de sărbătoare. Datoriă lor, şi nu numai,
cultul religios cunoaşte o sporire a frumuseţii sale şi este îmbogăţit prin
semnificaţia simbolică a veşmintelor. Acest simbolism este redat de
raportarea analogică la diferite fapte şi evenimente din istoria sfântă a
mântuirii.
ORIGINEA VEŞMINTELOR LITURGICE
Asupra originii veşmintelor liturgiştii nu au căzut încă de acord asupra formulării unei unice concluzii, existând în această chestiune două
opinii.
Prima opinie – şi cea mai veche – este că veşmintele liturgice, aşa
cum sunt ele în prezent, atât în Biserica de Răsărit, cât şi în cea de Apus,
provin din perioada apostolică, ca o continuare a veşmintelor Vechiului
Testament. Dintre susţinătorii acestei idei amintim liturgişti apuseni
precum Pasqualigus, Andrè Dusaussay, iar dintre ortodocşi îi cităm pe
Ghenadie, episcopul Argeşului, Mitrofanovici ş. a2.
Din Sfânta Scriptură a Vechiului Testament vedem cum Dumnezeu a
poruncit lui Moise şi i-a zis: „Ia pe Aaron şi împreună cu el şi pe fiii lui,
veşmintele, mirul de miruit... Apoi a îmbrăcat pe Aaron cu hitonul (tunica),
l-a încins cu brâul şi l-a îmbrăcat cu meilul (mantia), i-a pus efodul
(umărarul) şi l-a încins cu brâul efodului şi i-a strâns cu el efodul; după
aceea i-a pus hoşenul (pieptarul), şi în hoşen i-a pus Urim (arătarea) şi
Tumim (adevărul). Iar pe cap i-a pus chidarul (mitra), iar în partea lui de
dinainte i-a pus tăbliţa de aur, diadema sfinţeniei...” (Levitic 8, 1-7).
Exceptând aceste veşminte arhiereşti cu temei în Legea Veche mai întâlnim
şi veşminte ale preoţilor, pe care aceştia le îmbrăcau în momentele slujirii,
fiind indicate în Sfânta Scriptură atât culoarea, cât şi forma lor (Ieşire 39).
Potrivit mărturiilor biblice şi patristice, veşmintele liturgice
întrebuinţtate astăzi în Biserica noastră provin din epoca apostolică, ca o
1

Interviu Arhim. Lect. Dr. Vasile Miron, Veşmintele liturgice – origine şi semnificaţie,
în Vox Vocis, Luni, 16 februarie 2009, p. 1.
2
Preot Vasile C. Gregorian, op. cit., p. 10.
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continuare a veşmintelor Vechiului Testament pe care le purtau arhiereii,
preoţii şi leviţii la serviciul divin de la Cortul mărturiei şi apoi la templul
din Ierusalim, conform rânduielilor prescrise de Dumnezeu lui Moise.
Dumnezeu însuşi, vorbind cu Moise i-a poruncit să-l aşeze pe Aaron
arhiereu al iudeilor, iar pe fiii lui ca preoţi, rânduind şi veşmintele lor
corespunzătoare cu care aceştia trebuiau să se îmbrace la slujbele aducerii
jertfelor. „Să aduci pe Aaron şi pe fiii lui la intrarea cortului adunării şi să-i
speli cu apă. Şi luând veşmintele sfinte, să îmbraci pe Aaron, fratele tău, cu
hitonul şi cu meilul, cu efodul şi cu hoşenul şi să-l încingi peste efod; să-i
pui pe cap mitra, iar la mitră să prinzi diadema sfinţeniei. Apoi să iei
untdelemn de ungere şi să-i torni pe cap şi să-l ungi. După aceea să aduci şi
pe fiii lui şi să-i îmbraci cu hitoane; să-i încingi cu brâie şi să le pui
turbanele; şi-Mi vor fi preoţi pe veac. Aşa vei sfinţi tu pe Aaron şi pe fiii
lui” (Ieş. XXIX, 4-9).
Preoţia Vechiului Testament a fost umbra sau preînchipuirea preoţiei
lui Hristos, iar preoţia creştină reprezintă dumnezeiasca slujire a Domnului.
Din pricina acestui fapt, toate odăjdiile clericale sunt confecţionate din
materiale strălucitoare şi împodobite cu semnul Sfintei Cruci (Efeseni II,
16): „Şi să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniţi într-un trup, prin
cruce, omorând prin ea vrăjmăşia.” care este mărturia jertfei, a biruinţei şi
singura noastră laudă. Aceste veşminte se „croiesc” pe respectul înnăscut
faţă de Dumnezeu, de Care nu ne putem apropia decât numai cu o anumită
dispoziţie sufletească şi cu îmbrăcăminte special adaptată, care să fie în
concordanţă cu această dispoziţie1.
Cu toate acestea, vestimentaţia liturgică vetero-testamentară nu a mai
trecut în creştinism. Ea a păstrat doar o paternitate simbolică faţă de cele
noi, Biserica inspirându-se într-o oarecare măsură din cultul întâlnit în Vechiul Testament, când a rânduit veşminte speciale în cultul Noului Testament. Astfel, nu s-a mai păstrat denumirea exactă a odăjdiilor liturgice.
Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu a dat nicio poruncă Apostolilor
Săi relativ la veşmintele lor, nici pentru momentele săvârşirii serviciului
divin, nici chiar pentru viaţa cotidiană. Acest lucru însă nu constituie un
argument pentru cei ce ar vedea în lispa unei orânduiri speciale a unor
veşminte sacre pentru slujitorii altarului o interzicere a veşmintelor
cultuale. Cu atât mai mult, acestea îşi aveau temeiul bine conturat în Legea
Veche, dictată de însuşi Dumnezeu, iar Mântuitorul nu a venit să strice
Legea ci s-o plinească. După instituirea Legii celei Noi a fost de datoria
Bisericii să se preocupe de dezvoltarea cultului său, după formele nescrise
lăsate de Mântuitorul şi de Sfinţii Apostoli.
O a doua opinie, îmbrăţişată mai ales de liturgişti apuseni precum
Duchesne, Braun, H. Rabotin şi Roulin, susţine faptul că veşmintele
1

Preot Prof. Dr. Ene Branişte, Liturgica Teoretică, Bucureşti, IBMBOR, 2002, p. 124.
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liturgice creştine nu îşi au obârşia în cultul vetero-testamentar. Ideea este
întărită de către J. Braun care afirmă: „E de ajuns să compari fiecare
veşmânt liturgic creştin cu acelea din cultul mozaic, pentru a vedea îndată
că ele s-au format de la sine, independent de veşmintele sacre ale Vechiului
Testament”. Pentru aceşti liturgişti, hainele clericale, aşa cum sunt ele în
prezent atât în Biserica de Răsărit cât şi în cea de Apus, sunt o derivaţie din
îmbrăcămintea civilă a lumii greco-romane. În plan simbolic, după cum
jertfa cea nouă îşi găsea numai preînchipuirea în legea cea veche, tot aşa şi
veşmintele liturgice cele noi nu pot fi decât preînchipuirea celor vechi.
Lebedev1 înclină spre cea de-a doua opinie, spunând că „în istoria
apostolică nu este vreun indiciu cum că în serviciul divin s-ar fi întrebuinţat
veşminte deosebite”. Totuşi, acest autor crede că în Biserica veche era
credinţa că asemenea veşminte speciale pentru cult erau provenite dintr-o
tradiţie apostolică, ele întrând în serviciul divin de abia prin secolul III.
Unii liturgişti consideră că dreptul de a purta odăjdii sfinţite se
cuvine preoţilor şi prin natura sacerdoţiului lor. Acest drept al sacerdoţiului
este precum dreptul întâiului născut din Vechiul Testament, iar veşmintele
sacerdotale ar fi fost prefigurate în Legea Veche şi prin îmbrăcarea lui
Iacob, de către Rebeca, în veşmintele frumoase ale lui Esau, ca să
primească în ele dreptul de întâi născut.
Cu toate că la Sinodul din Trident s-a declarat că întrebuinţarea
veşmintelor sacre în cult - precum şi alte obiecte liturgice – îşi are rădăcina
în tradiţia apostolică, chestiunea originii îmbrăcămintei liturgice rămâne un
subiect neclarificat2.
ISTORICITATEA VEŞMINTELOR LITURGICE
Unii liturgişti socotesc că cea mai veche dovadă despre existenţa
unor veşminte liturgice creştine ar fi locul din Epistola a II-a către Timotei,
a Sfântului Apostol Pavel, în capitolul IV, versetul al 13-lea („Când vei
veni, adu-mi felonul pe care l-am lăsat în Troada, la Carp, precum şi cărţile,
mai ales pergamentele.”) unde se vorbeşte despre felonul (τõν φαιλóνην)
uitat de Sf. Ap. Pavel în Troada. După cei mai autorizaţi interpreţi biblici,
felonul acesta nu era un veşmânt liturgic, ci era o haină exterioară (un fel
de pelerină), care făcea parte din îmbrăcămintea obişnuită pe atunci în uzul
zilnic.
Cele dintâi „documente” care să ateste folosirea unei vestimentaţii
speciale în practicarea cultului divin provin din secolul III. Astfel, în
Catacomba Sfânta Priscilla sunt înfăţişaţi creştini având un ştergar pe cap şi
pe umeri în timpul rugăciunii. Se crede că din acesta ar fi derivat orarul.
1

Pyotr Nikolaevich Lebedev (1866 – 1912) – medic rus cu importante înclinaţii spre
teologie, fiind autor al lucrării Liturgica.
2
Preot Vasile C. Gregorian, op. cit.,, p. 12.
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În secolul al IV-lea, folosirea tunicii ca haină liturgică este
menţionată de către Eusebiu al Cezareei şi de către Sf. Grigore de Nazianz
care se adresează arhiereului slujitor zicând: „Acum mă ungi, Părinte
Sfinte, mă îmbraci în haină lungă şi pui pe capul meu cunună”, acestea
fiind cuvintele Sf. Grigorie la hirotonia sa întru episcop1.
Istoricul Sozomen în lucrarea sa „Istoria bisericească” ne spune că
vrăjmaşii Sfântului Ioan Gură de Aur, după ce acesta fusese depus din
scaun, au intrat în noaptea de Paşti în biserică şi au maltratat pe preoţi şi pe
diaconi, deşi aceştia erau îmbrăcaţi în veşminte sacerdotale. Sf. Ioan
Hrisostom cerea ca la moartea sa să fie îmbrăcat în veşminte sacerdotale
albe, iar îmbrăcămintea sa cea de toate zilele să fie dată săracilor.
Episcopul Teodoret al Cirului, continuând formulările lui Euseboiu de
Cezareea din lucrarea Vita Constantini, relatează faptul că împăratul
Constantin cel Mare a cumpărat veşminte de mare preţ pentru biserica
zidită de el la Ierusalim şi i-a impus episcopului Macarie să le îmbrace la
sărbătoarea Botezului Domnului.
În a doua jumătate a secolului al IV-lea, canoanele 22 şi 23 ale
sinodului local de la Laodiceea vorbesc despre orarul purtat de diaconi2.
Referitor la vestimentaţia liturgică a Sfinţilor Apostoli şi a altor
sfinţi, un argument temeinic în formularea unei ipoteze asupra a ceea ce
vrea să însemne costumul liturgic, îl reprezintă iconografia veche. Cele mai
multe dintre imaginile care ne pot da câteva informaţii despre veşmintele
liturgice şi non-liturgice sunt cele păstrate mai ales în catacombele romane;
de aceea ne vom opri în continuare asupra acestora, întrucât ele reprezintă
un „izvor fundamental şi foarte vechi” de artă creştină. Icoanele, care
datează din a doua jumătate a secolului al IV-lea, au fost descoperite pe
plafonul unui mormânt. Picturile împodobesc ceea ce se crede a fi
mormântul unei nobile femei romane, din catacomba Sfintei Tecla, şi
reprezintă una dintre cele mai vechi dovezi de devotament faţă de Apostoli.
Icoana Sfântului Apostol Pavel, descoperită anul trecut, nu este singură,
izolată, ci mai degrabă reprezintă o parte a unei suprafeţe pătrate pictate
care include, în plus, şi icoanele apostolilor - Petru, Ioan şi Andrei –
înconjuraţi de icoana lui Hristos, ca Bun Păstor. „Acestea sunt primele
reprezentări ale acestor apostoli”, a declarat Fabrizio Bisconti, expert în
arheologia catacombelor (superintendent), care ţine de Comisia Pontificală

1 Diacon Ioniţă Apostolache, Cuvânt din amvon: Vestimentaţia liturgică, veche
moştenire a Bisericii dreptmăritoare, în Ziarul Lumina, Ediţia de Oltenia, Vineri, 17
Decembrie 2010.
2
Preot Prof. Dr. Ene Branişte, Liturgica Generală, Bucureşti, IBMBOR, 1993, p. 610.
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de Arheologie Sacră a Vaticanului1. Deşi este un portret al Sfântului Apostol Pavel, se poate observa o parte din veşmântul alb pe care acesta îl purta.
Pe baza acestei „mărturii grafice”, se poate afirma un fapt. Clerul
actual nu întrebuinţează un set de veşminte liturgice cu mult diferit faţă de
cele în care sunt reprezentaţi Apostolii. Analizând imaginea de mai sus,
putem vedea veşmântul alb, ca o cămaşă lungă, care aduce foarte mult cu
actualul stihar. Legăturile mânecilor care aveau rol de a facilita acţiunile
celui ce purta „sticharion-ul de atunci”, sunt identice cu mânecuţele. Pe
lângă acestea, poate fi remarcată şi o pelerină, echivalentă a felonului
contemporan.
EPOCILE DE DEZVOLTARE A VEŞMINTELOR
Un lucru este deosebit de interesant în tratarea chestiunii legate de
dezvoltarea veşmintelor sacre şi anume faptul că atât în Orient cât şi în
Occident, până în secolul al VIII-lea, se poate vorbi de o origine identică,
inseparabilă a lor.
Trebuie menţionat aspectul conform căruia Orientul a avut o mare
influenţă asupra evoluţiei costumului sacerdotal în Apus, însă odată cu
decizia Papilor de a conduce independent Biserica din Occident, s-a produs
o scindare a formei iniţiale a acestora.
Braun delimitează patru etape în evoluţia odăjdiilor divine: prima –
înainte de Constantin cel Mare (sec. IV), a doua – de la Constantin cel
Mare (sec. IV) şi până în secolul IX; a treia – din sec. IX, până în sec. XV;
şi a patra – din sec. XV, până în prezent.
În prima epocă, ante-constantiniană, veşmintele aproape că nu erau
deosebite de îmbrăcămintea laicilor, diferenţa consta în culoarea albă a
hainelor clericale. În această perioadă clericii foloseau o tunică numită
stiharion, acoperită de un felonion, iar ca podoabă era folosit un enchirion.
Ulterior, începând cu sec. V, este introdus omoforul. Perioada a doua
aduce schimbări majore în vestimentaţia eclezială prin introducerea de noi
accesorii. De aici încolo, diaconii purtau stihar şi orar; preoţii purtau
stihar, orar dublu, întors în faţă, pe după gât, numit peritrahilion sau
epitrahilion, brâu şi felon. Arhiereii îmbrăcau stiharul de culoare roşie,
brâul, epitrahilul, felonul, omoforul şi enchirionul.
În epoca a treia, începând din sec. X şi până la începutul sec. XV,
când apar scrierile Sf. Simeon al Tesalonicului, s-au mai adăugat
următoarele noi articole vestimentare: mânecuţele pentru preoţi şi episcopi,
bederniţa (epigonatiul) pentru arhierei şi preoţii distinşi, sacosul - numai
pentru patriarhi, polistavrosul (felonul cu mai multe cruci pe el) pentru
1

http://www.stiri.lacasuriortodoxe.ro/descoperiri/ 3477-cele-mai-vechi-icoane-ale-sfapostoli-petru-si-pavel-dar-si-ale-sf-apostoli-ioan-si-andrei-datand-din-secolul-iv-aufost-descoperite-in-roma.html (accesat în data de 22.02.2011).
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mitropoliţi şi cei mai distinşi dintre episcopi, crucea pectorală ca distincţie
şi pentru preoţii aleşi, vulturul (în locul sandalelor sacrale din Apus) şi
mitra (numai pentru patriarhul din Alexandria).
În cea de-a patra perioadă, şi anume din sec. XV până în prezent, sau mai adăugat: la diaconi – mânecuţele; la arhierei s-a generalizat sacosul,
dispărând polistavrosul, iar felonul a rămas exclusiv preoţilor. Apare apoi
mitra, ca acoperământ al capului pentru toţi arhiereii, fiind dată chiar şi
unora dintre arhimandriţii şi propopresbiterii merituoşi; iar engolpionul a
păstrat numai forma rotundă pentru ca să se adopte şi crucea pe piept, ca o
distincţie deosebită. Aceasta ar fi, în linii generale, evoluţia veşmintelor
liturgice în Răsărit1.
ÎMPĂRŢIREA VEŞMINTELOR DUPĂ NATURA ŞI OBIECTUL
LOR
După natura lor, veşmintele liturgice se împart în veşminte propriuzise şi insigne (ornate) sau distincţii. Veşmintele propriu-zise, la rândul lor,
se împart în veşminte interioare şi exterioare.
Veşmintele interioare sunt: stiharul, mânecuţele, brâul şi epitrahilul.
Veşmintele exterioare sunt: orarul, sacosul, omoforul, epigonatul/bederniţa,
mantia şi felonul. Tot aici ar intra şi acoperământul capului, mitra
arhierească.
Insignele (ornatele) sau distincţiile sunt: engolpionul, crucea, cârja,
dicherotricherele şi vulturii (sau potnoja).
După obiectul lor, veşmintele se împart în veşminte diaconeşti,
preoţeşti şi arhiereşti.
În descrierea costumului liturgic, unii autori s-au condus după prima
diviziune, studiindu-le după natura lor, alţii însă le-au expus după cea de-a
doua diviziune, adică după obiectul lor2.
CONCLUZII
Un slujitor al lui Dumnezeu trebuie să fie în primul rând vrednic de
veşmintele sale, iar dacă se dovedeşte întocmai, atunci să le poarte cu
bucurie şi smerenie.
Uniforma preoţească, pusă în balanţă cu alte tipuri de uniforme:
şcolare, militare etc., este o pecete a propovăduirii misionare bisericeşti,
prin care se predică ideea de Dumnezeu, atât în interiorul zidurilor bisericii,
cât şi în afara lor, în legăturile sociale.
Acolo unde îşi face simţită prezenţa neputinţa cuvântului, uniforma
plineşte prin aducere aminte a celor ce o zăresc, cum că acel purtător al
1
2

Preot Vasile C. Gregorian, op. cit., pp. 18-22.
Preot Vasile C. Gregorian, op. cit., pp. 23-24.
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hainei este slujitor al lui Dumnezeu, cu toate că cei ce-l privesc, îl cinstesc
pe Dumnezeu sau nu.
În fond şi la urma urmei, preotul continuă întreita lucrare a lui
Hristos pe pământ: învaţă, slujeşte cele sfinte şi conduce turma deoarece
scris este: „Aşa să ne socotească pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui
Hristos şi ca iconomi ai Tainelor lui Dumnezeu” (1 Cor. 4, 1). Hirotonia
este Taina în care, prin punerea mâinilor arhiereului şi prin rugăciune, se
împărtăşeşte persoanei anume pregătite harul care dă puterea şi autoritatea
de a învăţa cuvântul lui Dumnezeu, de a săvârşi Sfintele Taine şi de a
conduce pe credincioşi la mântuire1.
Hristos Cel nevăzut ni se dăruieşte nouă în Taine, prin persoane
văzute. Pe aceste persoane le alege şi le sfinţeşte El însuşi prin Taina
Hirotoniei2. Dacă în celelalte Taine Hristos este primit ca Cel ce Se dăruieşte prin preot, în Taina Hirotoniei Se leagă ca subiect ce ni se dăruieşte,
în chip nevăzut, de o persoană umană, pe care, consacrând-o ca diacon,
preot sau episcop, face văzută dăruirea sa către noi prin celelalte Taine.
„Fără un subiect uman care să-L reprezinte pe Hristos ca subiect în
chip văzut, Hristos nu ne-ar putea împărtăşi, ca persoană, darurile Sale...
De aceea de preoţie atârnă Biserica şi mântuirea în Hristos”3. Or, auzind
glasul strigării: „Iată, Mirele vine...”, trebuie fiecare poslujnic al lui Hristos
să îmbrace haina de nuntă, manifestată prin curăţia sufletului şi a trupului,
dar pe lângă aceasta, este imperativă şi o înveşmântare cu odăjdii pe
măsura sacerdoţiului.
Doar aşa, veşmintele liturgice prin forma, cromatica, semnificaţia şi
simbolismul lor contribuie la înfrumuseţarea cultului, alături de celelalte
elemente care împodobesc o sfântă biserică şi nu fac altceva decât să
dovedească faptul că Sfânta Liturghie este imaginea Raiului pe pământ.
Am dori să încheiem printr-o întrebare a Sfântului Ioan Gură de Aur,
care meditând asupra chipului şi vocaţiei de mijlocitor între Cer şi pământ
ale preotului, se întreba: „Cel fel de om trebuie să fie cel ce se roagă pentru
tot oraşul – dar pentru ce spun tot oraşul, pentru toată lumea –, care se
roagă să facă pe Dumnezeu îndurător faţă de păcatele tuturor, nu numai ale
celor vii, dar şi ale celor morţi”? 4
1

†Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Slujiţi şi învăţaţi, pilde făcându-vă oamenilor!,
Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2010, p. 12.
2
Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă 3, Bucureşti, Editura
Institutului Biblic de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1978, p. 143.
3
Anton Huonder, La picioarele Mântuitorului, vol. 1, traducere de prof. Ioan Moşoiu,
Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1927, p. 7.
4
Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre Preoţie, Traducere din limba greacă veche,
introducere şi note de Preotul Profesor Dumitru Fecioru, Bucureşti, IBMBOR, 2007, p.
5.
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DESTINUL BASARABIEI REFLECTAT ÎN
PUBLICISTICA LUI OCTAVIAN GOGA
Prof. Alexandru Ciubîcă (Târgu-Mureş)
Viaţa şi creaţia lui Octavian Goga au
fost închinate continuu unei mari idei: ideea de
unitate statală, de cuprindere între aceleaşi
fruntarii a românilor din toate provinciile în
care ei reprezentau populaţia majoritară. Două
din dimensiunile activităţii sale rămân jaloane
de netăgăduit şi ele ar trebui să constituie nişte
modele pentru contemporanii noştri: poezia şi
publicistica, închinate mereu şi mereu ţelului
salvgaldării, păstrării şi împlinirii fiinţei
noastre
naţionale.
Chiar
dacă
este
binecunoscută, ne permitem să reluăm
(auto)definirea poetului de la Răşinari cât priveşte rolul şi rostul şi rostirea
artistului, văzut ca suflet al Cetăţii: „[…] scriitorul trebuie să fie un
luptător, un deschizător de drumuri, un mare pedagog al neamului din
care face parte […] Am văzut în scriitor un semănător de credinţe şi un
semănător de biruinţă.” Aşa cum afirma istoricul literar Ion Dodu Bălan
în ampla monografie dedicată celui care a fost port-drapelul românismului
în vremurile de restrişte ale dualismului austro-ungar, Octavian Goga a
fost un „Temperament aprins şi dinamic, spirit chinuit de neastâmpărul
luptei[…] Goga ar fi putut spune despre sine cu vorbele lui Victor Hugo
<<J’aurais été soldat, si je n’étais pas poète.>>” Cât priveşte
publicistica, această muncă de salahor, dar şi de apostol, crezul lui
Octavian Goga îl regăsim chiar în nota introductivă a volumului Mustul
care fierbe (Imprimeria Statului, Bucureşti, 1927, p.7): „Reunesc într-un
volum o seamă din articolele publicate în reista „Ţara noastră”. Sunt
pagini smulse din sbuciumul cotidian, crîmpeie din risipirea de suflet pe
care o cer problemele noastre de existenţă. Toate se reduc la un principiu
fundamental de viaţă, la ideia naţională, misterul de procreaţie a acestui
neam şi singura lui formă pentru ziua de mîine[…]”
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Goga nu a făcut din publicistică o meserie profitabilă şi cu atât mai
puţin un mijloc de chivernisire, de parvenire, de ascensiune în societate. De
aceea cuvintele sale sunt aspre, dar întrutotul îndreptăţite cât îi priveşte pe
aceia care abdicau de la verticalitatea morală şi consimţeau să-şi
prostitueze condeiul: „ După pleiada marilor gazetari care prezentau o
garanţie intelectuală şi morală pe seama publicului, negustorii analfabeţi
au acaparat ziarele şi au preschimbat apostolia în tarabă.”, ducând la o
„[...] absolută atrofiere a sentimentului naţional.” Nu este de mirare că
„Scrisul lor lasă impresia că suntem o societate pripită, fără rădăcini,
oameni ai clipei, fără morminte, un fel de târg slobod în care toate sunt
de vînzare.” (Mustul care fierbe, ediţia citată, p.31).
Articolele de fond din revista „Tara noastră” fac referire la
problemele tuturor provinciile româneşti, din primul deceniu de după
Marea Unire. În rândurile de faţă ne vom opri doar la o suită de consideraţii
care aveau în vedere mereu chinuitul pământ al Basarabiei şi pe românii
transpruteni mereu încercaţi de vânturile vitrege ale istoriei. Intenţionat nu
am structurat într-un plan fragmentele care urmează, pentru că tocmai din
mozaiculacestora se desprinde diversitatea de perspective din care privată
Basarabia de către publicistul-militant.
Finalul articolului „Monumentul lui Mihai
Eminescu. Cuvântare rostită la Sîn Nicolaul
Mare” (Mustul care fierbe, ediţia citată, p.44)
cuprinde, la sfârşit, un gând, superb surprins întro frază, anume necesitatea cinstirii Poetului
Naţional şi dincolo de Prut, prin chiar ridicarea
unui monument consacrat acestuia: „În ziua când
şi la Nistru, acolo în Basarabia, se va ridica din
obolul mulţimii anonime un altar la fel, în ziua
aceea statul romînesc a primit consacrarea
eternităţii şi a ajuns aşa cum l-a visat el,
puternic şi nedespărţit de-a pururi, - de la Nistru pântă la Tisa” („Tara
noastră”, an VI, nr. 42, 18 octombrie 1925, p.1337).
În articolul „O mare ruşine” („Ţara noastră”, an VI, nr. 47, 22
noiembrie 1925, p.1505) găsim o critică acerbă a selecţiei studenţilor
„români” , trimişi la studii în Franţa, pe banii statului francez, care se
confrunta, după Primul Război Mondial, cu grele probleme economice şi
financiare, studenţi care se „instruiau” întru denigrarea statului român. Cu
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generozitate, Franţa aloca 700.000 de franci; 70% din beneficiari erau însă
alogeni: „Străini de origine şi duşmani prin sentimente, de fel din
Basarabia, Bucovina şi nordul Ardealului, când nu sunt pur şi simplu
oploşiţi aici de peste hotare, fără să se fi împărtăşit cât de puţin de
cultura mediului unde se întorc, aceşti nomazi intelectuali sunt de obicei
cei mai fervenţi propagandişti ai legendelor stupide răspândite în
Occident pe spinarea noastră. Ei apar în Cartierul Latin ca o castă
separată, izolată ermetic de ceata românilor de pur sânge. Mi se spune că
unii sunt aderenţii regimului ţarist, alţii debitează teorii bolşevice şi cer
plebiscit peste Prut, sau, încununaţi cu aureolă de martiri, plâng la
gazetă suferinţele lui Izrael în România barbară.” (Mustul care fierbe,
ediţia citată, p.77).
Edificator este şi articolul „Pânza de păianjeni” („Ţara noastră”, an
V, nr.40, 5 octombrie 1924, p.285 - Mustul care fierbe, ediţia citată,
p.147-148). În acesta, Octavian Goga respingea cu virulenţă atacurile lui
Panait Istrati la adresa lui Mihai Eminescu, pe care îl acuza de un extrem
naţionalism. Acelasi Panait Istrati, conaţionalul nostru brăilean, la început
un purtător al drapelului internaţionalismului „roşu”, bolşevic, în Franţa, se
va lămuri, nu după multă vreme, cât priveşte amarele consecinţe ale
instaurării utopiei comuniste în Rusia, în urma unei vizite în U.R.S.S. şi va
deveni primul contestatar al ideologiei marxist-leniniste, suferind apoi
atacurile şi marginalizarea în lumea intelectuală franceză care, pe atunci,
era preponderent de stânga. Iată câteva rânduri edificatoare din respectivul
articol:
„Pentru moment ne găsim încă la faza de preparaţie, pocnesc pe ici
pe colo rachete care luminează ungherele tăinuite ale taberei duşmane, şi
din insinuări răsleţe putem alege cumplita războire care ne-aşteaptă.
Istrate cu rectitudinea lui de somnambul literar[...]denunţă şi planul şi
ţinta: <<sfărimarea aspiraţiilor primitive clădite pe frontiere>> şi
<<dreptate cu oameni inteligenţi şi generoşi, ori-care le-ar fi obârşia, aşa
cum vedem că se produc lucrurile în Rusia de azi>>.” „Românismul de
la Nistru pîn’la Tisa, urmîndu-şi misiunea istorică şi-a identificat, în
sfîrşit, după un crunt sbucium milenar, graniţele politice cu cele etnice.
Nu s-a îndeplinit decît un act de justiţie după un rapt de veacuri,
normalizindu-se astfel viaţa unui popor şi dîndu-se în acelaşi timp un
aspect firesc raporturilor naţionale din Europa Centrală. Graniţele care
ieri erau piroane înfipte în carnea noastră, astăzi sunt zidul de apărare al
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unui bun comun cîştigat prin drepturi străvechi. Parii acestor graniţe
actuale s-au împlîntat în sînge[…]. În lături, deci, domnilor, cu refrenul
răsuflat al tuturor hienelor internaţionale, care se cîntăreşte astăzi cu aur
la Moscova pe spinarea mujicului rus, şi spre bucuria celei mai sinistre
aventuri din cîte a cunoscut vreodată istoria[…]”.
Necruţător, prin afirmaţii şi prin ton, este şi articolul „Începe o mare
bătălie”,I, apărut în „Tara noastră”, an VI, nr. 49, 6 decembrie 1925,
p.1569 (Mustul care fierbe, ediţia citată, p.154-155), cât priveşte
atitudinea servilă, „europenistă” , a unei părţi a presei româneşti, atunci
când veneau „în ospeţie” reprezentaţi ai strângerii internaţionalistmoscovite, de felul lui Henri Barbusse: „A venit vizita d-lui Henry
Barbusse. Indelicat şi inoportun, cunoscutul romancier mergea la
Chişinău ca un fel de inspector în procesul de la Tatar-Bunar. Scriitorul
francez, se ştie, venea în calitate de comunist militant, după atîtea
investigaţii la faţa locului, făcute de alţi tovarăşi ai săi, după Guerut,
Torrès, etc. Ce atitudine a luat ce acest prilej presa independentă de
credinţa ţării?[…] A avut un dram de jenă morală în faţa situaţiei,
înţelegînd că toată ţara asta e în dreptul ei să reacţioneze, atunci cînd
emisarii lui Trotzky vin să ne umilească la noi acasă? Nimic din aceste
sfieli; dimpotrivă sfidare pe toată linia, perfectă justificare a lui
Barbusse, pactizare deschisă cu duşmanul subt firma arhi-compromisă a
… umanităţii…” Din acelaşi articol putem afla că aceeaşi presă liberă la
denigrare, pornind de la un caz izolat şi regretabil, cel al locotenentului
Morărescu, ajungea să împroaşte cu noroi întreaga armată română
instalată în Basarabia. Replica patriotului Ocatavian Goga nu admitea,
într-adevăr, nicio …replică: „[…] Dacă ar fi să-i crezi pe cuvînt pe aceşti
arendaşi de opinie publică, ar trebui să admiţi că toţi ofiţerii şi soldaţii
noştri de la Nistru nu sunt decît o asociaţie de tîlhari, trimişi acolo ca să
schingiuiască şi să despoaie lumea. Vă întreb: aţi remarcat cîndva un
articol măcar în care să se plîngă un biet grănicer împuşcat de soldaţii
din batalioanele roşii sau de bandele care fac incursiuni zilnice pe
teritoriul nostru? N’aţi cetit şi nu veţi ceti această meritată apoteoză
fiindcă proslăvirea oştirei romîneşti nu intră în programul unor oameni
cari n-au avut decît două puncte comune cu viaţa militară: dezertarea şi
amnestia...”
Insructiv şi cutremurător rămâne şi articolul „Povestea lui Ilie
Muromets” („Tara noastră”, an III, nr.4, 5 noiembrie 1922, p.105 - Mustul
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care fierbe, ediţia citată, p.177-183). Rusismul fusese alungat din
Basarabia, din punct de vedere politic, militar, administrativ, dar el
rămăsese puternic înrădăcinat în mentalul oamenilor: „[...]invizibilă dar
straşnic de apăsătoare, inoportună şi pururea prezentă, domnia
moscovită se resimţea pretutindeni.[...]Ruşii nu plecaseră din suflete
încă, unde în mod obraznic s-au fost aşezat înainte cu o sută de ani şi
acum se puneau deacurmezisul nostru de cîte ori noi, pribegi din altă
parte a romînismului, doream să facem apropierea de la frate la frate cu
moldovenii.” Iar fenomenul este ilustrat prin admiraţia, prin vraja de care
intelectualii şi politicienii moldoveni erau cuprinşi, chiar la o adunare
patriotică românească, de evocarea unui erou ucrainean, Ilie Muromets,
„un fel de Pintea al nostru” . Mutatis-mutandis, fenomenul putea fi
urmărit şi în Transilvania, încât Octavian Goga era silit să facă o
constatare amară: „În momentul când s-a sfărîmat servitutea politică,
zestrea fatală a influentii culturale s-a păstrat neştirbită şi ne urmăreşte
la tot pasul ca un blestem.” Singura salvare o vedea publicistul în clasa
ţărănească, „singura temelie serioasă pentru o existenţă de stat şi-o
unitate de civilizaţie”.
Pe
aceeaşi
constatare, pe aceeaşi
idee se alcătuieşte şi
articolul care dă titlul
volumului
(„Mustul
care fierbe”, an IV,
nr.11, 18 martie 1923,
p.337;
în
volum,
p.165-167).
Există,
mai întâi, o plastică descriere a atmosferei din capitala Basarabiei, din
lunile imediat următoare unirii de la sfârşitul lui martie 1918: „La
Chişinău, în primele zile de clocot după realipirea Basarabiei, era un
haos cu adevărat pitoresc. Capitala Moldovei răpite, cu uliţele ei drepte şi
largi, forfoteà de viaţă proaspătă într-un vîrtej sgomotos şi isteric. Se
prăbuşise stăpînirea recentă, era măturată şi nebunia bolşevică care
decapitase vechea ordine de drept, dar la adăpostul trupelor noastre nu se
fixase încă în mod definitiv noul regim. Era o epocă de intermitenţă plină
de aventuri, de întrebări şi de surprize. Potentaţii de ieri, căzuţi pe brînci,
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nu mai ieşeau din casele lor, în vreme ce Sfatul Tării, cu deputaţii lui
improvizaţi, în şedinţe interminabile, punea lumea la cale”.
În plină efervescenţă naţională, o basarabeancă fanatizată smulge
pânzele care acopereau statuia ţarului Alexandru I, în ziua de Rusalii, în
credenţa că seceta nu va înceta fără cinstirea şi adorarea acestuia.
Un articol profund, cu o demonstraţie de cristal, este prilejuit de
infructuoasele tratative româno-ruse de la Viena, la care, de altfel,
Moscova va renunţa mai târziu, pentru că i se vor părea mult mai
profitabile cele cu Germania nazistă, în urma cărora va fi „moşit” pactul
Ribentrov-Molotov, de împărţire secretă a zonei centrale a Europei.
Articolul se intitulează „Basarabia” şi a apărut în revista „Tara noastră”, an
V, nr. 14, 6 aprilie 1924, p.413. Octavian Goga contesta oportunitatea
respectivelor tratative şi afirma, într-un mod apăsat, ideea că unirea
Basarabiei cu România nu fusese un act conjunctural, ci un imperativ
impus de mersul şi de logica istoriei: „Basarabia, ca şi Ardealul sau
Bucovina, nu e un pămînt de cucerire hărăzit nouă prin verdictul unui
tribunal internaţional sau prin recunoaşterea celui învins, ci repararea
unei ruşinoase nedreptăţi istorice în temeiul unui principiu imutabil al
orînduirii de stat. Vechea moşie a lui Ştefan-cel-Mare cu moldovenii ei,
reintegrată la patria-mamă, nu constituie decît acelaş patrimoniu
naţional ca orice petec de pămînt romînesc dintre hotarele actuale. Ideia
aceasta a unităţii organice, care e la baza statului nostru după războiu,
poporul romînesc o respiră prin toţi porii lui şi nici o putere din lume nu
i-o mai poate smulge. Sovietele, dacă s-ar călăuzi de o judecată normală,
ar putea înţelege uşor acest adevăr, care le-ar scuti de o nouă aventură
infructuoasă şi în acelaş timp ar contribui şi la reluarea raporturilor de
bună vecinătate între cele două popoare.” (Mustul care fierbe, ediţia
citată, p.208).
Articolul „Mobilizare morală” a apărut în revista „Tara noastră”, an
V, nr. 32, din 10 august 1924, p.989, şi este inclus în volum la paginile
389-394. Acesta punctează motivele ideologice, propagandistice ale
provocărilor sovietice; Rusia sovietică urmărea „să dezlănţuie revoluţia
lumii prin inflamarea păturii ţărăneşti din vecini”. Această tendinţă se
loveşte însă de „un obstacol sufletesc pe care psihologia poporului nostru
îl ridică împotriva invaziei din vecini. E bunul simţ latin, tendinţa de
sănătos raţionalism care e la baza mentalităţii noastre.” Propaganda
sovietică avea, aşadar, mult mai mult succes în alte părţi şi chiar „Lenin a
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avut prilejul să înţeleagă de la început, că pentru catehismul lui, Nistru e
un impenetrabil zid moral, şi de aceea în afară de banditismele de
rigoare, bolşevicii n-au desfăşurat pe teritoriul nostru o acţiune de
propagandă ca în alte părţi” Pericolul era reprezentat, însă, de clasa
politică prinsă în obscure jocuri politice, de presa aservită intereselor
străine şi de alogenii interesaţi în distrugerea statului român unitar. Este şi
motivul pentru care publicistul făcea un apel la o asanare morală a
societăţii româneşti, care „trebuie să-şi disciplineze raţiunea urmînd un
crez naţional, dacă vrea să trăiască” şi de aceea, în final, în numele
redacţiei, Octavian Goga spunea: „facem apel la toţi intelectualii romîni
şi propovăduim necesitatea mobilizării lor morale...”
Poate că niciunul din articolele scrise de Octavian Goga nu este mai
actual decât cel intitulat „Precursorii umanităţii”, cât priveşte lipsa de
verticalitate a clasei politice româneşti în raport cu ingerinţele străinătăţii în
afacerile noastre interne. („Tara noastră”, an VI, nr. 48, 29 noiembrie 1925,
p.1537). Gazetarul observă că vizitele „umanitariste” ale unor indivizi de la
Liga Naţiunilor, Liga Drepturilor Omului, Asociaţia Mondială a
Adventiştilor erau tot mai insistente şi mai obraznice. Oficialităţile noastre,
atunci, ca şi astăzi, au cedat, pas cu pas, în numele unui europenism prost
înţeles, dar care era de-a dreptul păgubos pentru România. Prezenţa
emisarilor „culturali” ai Moscovei la Bucureşti era extrem de nocivă,
pentru că aceştia erau „Adepţi declaraţi ai lui Lenin, s-au crezut
îndreptăţiţi să facă investigaţii aici. Atitudinea lor n-a fost a unor
observatori obiectivi. Politeţa cu care au fost primiţi au escamotat-o ca
să-şi permită agitaţii subversive şi să ia contact cu elemente îndrumate de
aceeaş doctrină. Cei doi dintîi [Guernut şi Torrès – n.n], întorşi la Paris, sau achitat de programul iniţial, şi ne-au înjurat deabinelea. Al treilea
[Henry Barbusse- n.n ] s-a prezentat şi el la Chişinău cu o suită de
bolşevici, să influenţeze judecata în procesul rebelilor de la TatarBunar”. Gazetarul considera că venise, totuşi, vremea să dovedească faptul
că românii sunt stăpâni la ei acasă. Că o astfel de atitudine servilă aduce
numai, prejudicii, o putem constata şi noi, astăzi, când clasa politică, o
anumită parte a intelectualităţii şi cvasitotalitatea mass-media fac continuu
sluj în faţa a tot ce vine din Apus sau din „State”: „Ne-am săturat de aceşti
advocaţi ai umanităţii [...] Aici judecăm noi, hotărîm noi. Libertatea de
acţiune ne-am răscumpărat-o, slavă Domnului, destul de scump [...] Cît
despre voiajorii idealului moscovit, oricîte romane ar avea la activul lor,
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ei se isbesc aici de conştiinţa militantă a unui popor întreg. Ideia
naţională e la noi supremul rezon al vieţii de stat şi în acelaş timp digul
de fier care opreşte barbaria asiatică în revărsarea ei.”
Ultimul articol din volumul Mustul care fierbe la care vom face
referinţă poartă titlul „Setea de autoritate” şi el a apărut în revista „Ţara
noastră”, an VI, nr. 1, din 4 ianuarie 1925, p.1. Acesta debutează prin
semnalarea bunului plac prin care era condusă, era stoarsă din punct de
vedere economic, era terfelită socialmente Basarabia de către nişte pigmei
ajunşi, cică, autorităţi ale statului român în această provincie, oameni de
mâna a două şi a treia, urmărind exclusiv interesul personal. Un cunoscut
întors după un sejur la Chişinău îi relata publicistului „[…] de bunătatea şi
zăpăceala populaţiei indigene, de năvala aventurierilor ridicaţi pe
spinarea ei, îmi arătă exemple de îmbogăţire fantastică din partea
intruşilor, şi-mi semnala paralel cu fierberea lăuntrică, primejdia
permanentă care ne paşte la frontieră. Tabloul zugrăvit de dînsul era în
adevăr întunecat şi nu se deosibea de clişeul uzat al tuturor exploatărilor
coloniale de demult, decît prin amărăciunea pe care-o lăsa în urmă, fiind
în joc nu o seminţie barbară, ci nişte bieţi oameni rupţi din sufletul
nostru”. Cauza întrevăzută de călător şi – implicit, de Octavian Goga –
este lipsa de autoritate („Basarabia n-are stăpîn”; „Moldovenii s-au
săturat de zei minori. Basarabia vrea un stăpîn”); prin cuvântul stăpân
trebuie, de fapt, să înţelegem implicarea unei/unor personalităţi puternice
prin autoritatea lor morală şi prin autoritatea politică, legislativă şi
executivă şi care să acţioneze absolut dezinteresat, care „să se devoteze
destinelor celor trei milioane de oameni dintre Nistru şi Prut”. Acelaşi
scenariu putea fi regăsit şi în Transilvania: şi acolo lichelismul şi
fanariotismul social-politic au dus la înstrăinarea sufletească; iar acest lucru
se datora mai ales faptului că „În Vechiul Regat viaţa publică pătimeşte de
acelaşi marasm.” Bâlciul politic, mediocritatea, interesele filistine
prezentate de gazeta seamănă izbitor cu moravurile din societatea actuală,
şi ar ajunge să modernizăm doar puţin limbajul şi ortografia pentru a face
într-o confuzie şi a crede că acest text nu a fost scris în 1925, ci în anul de
(dis)graţie 2011! Pasajele sunt însă prea lungi şi ele nu se încadrează în
tema acestui studiu. Dar din starea de lucruri descrisă se năştea, „În
Basarabia, ca şi în Ardeal, la Bucureşti şi pretutindeni, oroarea de
banalitate” şi nevoia unei autorităţi de factură superioară. În concepţia lui
Octavian Goga aceasta nu s-ar suprapune unui despotism de tip clasic: „În
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orice caz, în mintea ei [a lumii româneşti – n.n.] stăpîn nu înseamnă nici
pumn, nici barbă, nici dispreţ suveran pentru cei mulţi, ci o înălţime
morală necontestată de nimeni, care să inspire linişte şi siguranţă[…]
Am intrat într-o zodie de mesianism, în care de obicei preludează
furtuna…”(Mustul care fierbe, ediţia citată, p.439-443).
Avem speranţa că selecţia întreprinsă de noi din publicistica lui
Octavian Goga este concludentă cât priveşte interesul şi via implicare a
cetăţeanului, a observatorului politic în soarta vitregă, din păcate şi după
Marea Unire, a Basarabiei. Sunt pagini pline de responsabilitate, punctate
de un „gazetar fără arginţi”, a cărui inimă a pulsat şi alături de românii
transpruteni.
Dacă avem în vedere avatarurile perioadei interbelice, reluarea
procesului de rusificare şi bolşevizare de după al Doilea Război Mondial,
vom putea înţelege, poate, mai uşor complexul de factori care au făcut ca şi
acum, la două decenii de la destrămarea U.R.S.S., românii continuă să
trăiască „răstigniţi pe două hărţi”, pe cele două maluri de Prut.
Fragmentele supuse atenţiei dumneavoastră constituie, în acelaşi
timp, o adevărată lecţie de civism şi de patriotism, pe care o făcea una din
cele mai lucide şi mai responsabile conştiinţe româneşti din prima parte a
secolului trecut, o mărturie peste timp a frământărilor noastre istorii.
* * *
Our research is centred on a segment of Octavian Goga’s activity,
more precisely the journalistic one, less know to the wie public. Messianic
poet, Octavian Goga was also inspired by the impressive pulsation of the
journalistic quill, he was always at the service of his country and of a
fundamental leading concept: the idea of national unity.
Octavian Goga’s journalistic writing is rich and varied, we have selected
and on the articles referring to Basarabia and its destiny, after its union
with Romania, on the 27th March 1918, articles which are part of the
volume ”The must which is fermenting”, the first edition-1927. We have
mde the necessary comments on the selected fragments and we have
presented the socio-political and cultural realities of Basarabia, seen from
the perspective of time.
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DOTAREA AERONAUTICII ROMÂNE ÎN PERIOADA
INTERBELICĂ
Prof. Adrian Deheleanu (Timişoara)*
Problemele înzestrării aviaţiei, ale fabricării în ţară a mijloacelor
necesare apărării au stat în atenţia factorilor de decizie din primii ani ai
perioadei interbelice1. În perioada 1919-1923, aviaţia militară va continua
să aibă în dotare aceleaşi tipuri de avioane care au fost folosite şi în timpul
conflagraţiei mondiale, la care se vor adăuga alte tipuri cu calităţi tehnice
superioare2.
Avioanele de tip Brandemburg cu motoare NAG şi Austro-Deimler
de 100-160 CP şi cu viteză de 130 km/h au fost folosite pentru pregătirea şi
antrenarea personalului navigant. Pentru grupurile de recunoaştere şi
bombardament s-au folosit avioanele Breguet 14 cu motoare Renault de
300 CP şi cu viteza de 140 Km/h, precum şi U.C.I. cu motoare DeimlerBenz de 220 CP şi viteza de 160 km/h. În cazul escadrilelor din grupul de
vânătoare, acestea au avut în dotare avioane Nieuport BB cu motoare
Gnome-Rhone de 80 CP şi viteză de 140 km/h, Spad 61 cu motoare
Hispano-Suiza de 180 şi 220 CP şi viteză de 180 km/h şi Fokker D-11 cu
motoare Mercedes Benz de 200 CP şi viteză de 175 km/h.
În toamna anului 1921 s-au comandat din Franţa, cu scopul de a dota
aviaţia militară cu noi avioane, avioane de recunoaştere de tip Breguet 14
B.2 echipate cu motoare Renault de 300 CP precum şi materialele necesare
pentru realizarea unui laborator de încercări materiale aero al aviaţiei la
Bucureşti. Aceste avioane au fost livrate din stocul de război al aviaţiei
militare franceze şi au intrat în dotarea unităţilor române chiar în cursul
anului 1921.
Ministerul de război a fost autorizat de Consiliul de Miniştrii la data
de 22 iulie 1921 pentru a negocia cu Taylor şi Wryght să cumpere a 60 de
avioane şi piese de schimb în sumă totală de 120 750 £, din care 30 750 £
plătibile din creditele extraordinare ale exerciţiului 1921-1922, iar restul de
90.000 £ din exerciţiul viitor, plata fiind garantată prin bonuri de tezaur
nominative şi negociabile.
În urma furnizării articolelor de către agent, Departamentul
Aeronautic din Ministerul de război român s-a ales cu: 40 avioane tip D.H.
9, motor Siddeley Puma cu două mitraliere la preţul de 1330 £ fiecare (53
*Muzeul Banatului Timişoara, Piaţa Huniade, nr. 1, e-mail: adideheleanu@yahoo.com.
1
*** Istoria militară a poporului român – Evoluţia sistemului militar naţional în anii
1919-1944, vol VI, Ed. Militară, Bucureşti, 1989, p. 166.
2
*** Istoria Aviaţiei Române,vol. IV, Ed Militară, Bucureşti, 1989, p. 132.
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200 lire sterline) şi 20 avioane tip Bristol Fighter cu motor Rolls Royce sau
Siddeley Puma în funcţie de preferinţă cu două mitraliere la preţul de 1330
£ fiecare (26600 lire sterline), precum şi piese de schimb pentru suma de
40950 £. În preţul global este inclusă taxa de asigurare şi de transport până
în portul românesc Constanţa. Plata se va face prin The Bank of România
Ltd. către National Provincial and Union Bank of England domnului
Sidney Alexander Taylor.
Respectivul contract a fost semnat la data de 10 august 19211 şi va
avea o istorie cât se poate de sinuoasă. Până în ianuarie 1922 nu au sosit în
ţară decât două avioane deşi guvernul român plătise 7 875 £ (1 £ = 288 lei).
Cele două avioane trimise nu erau în stare nouă (etat neuf), conform
contractului şi prezentau semne de uzură accentuată a corpului şi a aripilor.
Pentru a rezolva problema apărută Guvernul român decide să îl
trimită în Anglia pe căpitanul Burduloiu, el fiind însărcinat să constate
dacă, la plecare, materialul de luptă este cum prevede contractul în stare
nouă, iar în urma avizului său va începe executarea contractului. Recepţia
urma să se facă în faţa Comisiei de la Paris sub preşedinţia maiorului
Negrescu şi a colonelului Rujinski.
Însă această hotărâre cade, locotenent colonelul Andrei Popovici
(directorul Aeronauticii) trimiţând o telegramă de la Paris prin care cere ca
domnul căpitan Burduloiu să nu mai fie trimis2. La 27 mai 1922 sosesc la
Constanţa, cu vaporul „Maid of Athens”, 12 lăzi cu 8 avioane şi alte
materiale de aviaţie. Aceste lăzi au fost transportate în hangarul central de
la Pipera spre a fi păstrate.
Potrivit raportului trimis de maiorul Negrescu la 18 august 1922
Direcţiei Aeronautice cu privire la situaţia contractului din Anglia cu
„Aircraft Disposals” se arata că această Casă - Aircraft Disposals, „va fi
dizolvată imediat ce stocul de avioane de război se va termina“ şi că
„pentru continuarea contractului delegaţia casei propune plata de 15 000 £
în numerar(cash) şi micşorarea cu 10 a numărului avioanelor ce se vor
livra”, delegaţii englezi motivând că prin aceste măsuri pot să-şi reducă
pierderile. Maiorul Negrescu le-a replicat faptul că avioanele trimise nu au
răspuns condiţiilor din contractul iniţial (800 kg încărcătură şi atingerea
altitudinii de 3000 m. în 15 minute). Avionul trimis face abia o medie de 25
minute până la 3000 şi nu are bombe exterioare, aşa cum a prevăzut
condiţiile contractului englez.
În urma sesizărilor maiorului Negrescu, Guvernul român a dispus
încetarea plăţilor, provocând la 2 noiembrie 1922 o reacţie din partea
colonelului Barett Lennard, reprezentantul Companiei Aircraft Disposal3.
În scrisoarea acestuia se menţionează că „această Casă este cel mai mare
1

A.M.R., fond Direcţia Aeronautică, dosar nr. crt. 416 ⁄1962, f. 2.
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furnizor de aeroplane din lume” şi că „în tranzacţiile cu toate guvernele din
lume nu s-a întâlnit un asemenea caz” şi „cu siguranţă vor fi comentarii
întinse în presă”. Au mai fost luate măsuri şi de către Directorul Superior al
Aeronauticii, colonelul Rujinski, acesta sugerând Marele Stat Major să nu
se facă noi plăţi, în timp ce ministrul de finanţe Vintilă Brătianu declară
despre acest contract: „Dl. Taylor n-a predat maşinile la timp iar cele
predate sunt de proastă calitate; nu s-a ţinut de angajament şi deci să nu se
mai plătească nici o sumă până când nu se tranşează litigiu”1.
Într-un memoriu din 28 aprilie 1922 asupra acestui contract trimis de
Inspectoratul Tehnic al Aeronauticii se confirmă că cele două avioane
trimise au fost recepţionate în decembrie 1921 de către o comisie formată
din: maior aviator Protopopescu Ştefan(preşedinte), inginerul Şeşefski
Ştefan, căpitanii Macavei şi Constantinescu şi de către şeful fabricii
Arsenalului Silişteanu. În acest memoriu se afirmă că banii statului trebuie
economisiţi şi că s-a căutat punerea în valoare a materialelor care se găsesc
în ţară. Astfel „ cu suma de 3 500 000 lei se construiesc la Arsenalul
Aeronauticei actualmente 52 de avioane din care 10 sunt deja gata şi vor fi
trimise comandamentului trupelor din Basarabia.
Din bugetul în curs şi cu materialul disponibil vom mai putea
construi încă 40, ceea ce faţă de comenzile din străinătate a căror valoare
minimă de avion este de 1 500 000 lei (valuta actuală) se realizează o
economie la aceste 100 avioane de aproape 100 000 000 lei faţă de cele din
străinătate”.
Casa Aircraft Disposal propune, printr-o scrisoare tradusă la 21
martie 1923 de colonelul Ion Antonescu – ataşat militar la Paris, un nou
angajament ca o continuare la contractul din 1921 de cumpărare a 5
avioane. Factorii de decizie de la Bucureşti nu vor mai lua în seamă această
propunere. Ataşatul militar român la Londra2 primeşte la 15 martie 1924 o
înştiinţare de la colonelul Rujinski, prin care i se aducea la cunoştinţă că
trebuie să ia contact cu Casa şi să lichideze contractul spunându-i că
dosarul chestiunii se află la el, întrucât a fost trimis la 15 iunie 1923 pe
când se afla la Paris. Ministerul de război3 primeşte o notă de la colonelul
Rujinski la data de 31 martie 1924 prin care se cerea „soluţionarea
chestiunii avioanelor D.H. 9” şi lichidarea contractului care durează de
patru ani. Direcţia propune ca cele 10 avioane deja plătite să fie puse în
stare de zbor întrucât stocarea lor îndelungată le deteriorează. Asupra
acestui fapt a atras atenţia şi maiorul aviator, Pleniceanu, comandantul
Grupului 2 aviaţie - bombardament, la 22 martie 1923: „avioanele De
Havilland se uzează stând în hangar. Cablurile sunt pline de rugină şi
placajul este scorojit şi deformat de la umezeală, iar aparatele de bord au
1
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început să dispară. Vă rog a lua măsuri pentru soluţionarea cestei
chestiuni(...).Pentru a nu se ajunge a le scoate din serviciu fără să fi făcut
măcar un zbor”1.
Pentru a evita această problemă care putea să apară datorită nefolosirii lor, la 1 aprilie 1924, ministrul hotărăşte punerea avioanelor în serviciu2, iar la 19 februarie 1925, directorul superior al Aeronauticii care acum
este locotenent colonel Beroniady, concluziona într-un referat3 că „avioanele De Havilland erau de actualitate atunci când au fost comandate, iar
azi, faţă de progresele foarte mari în domeniul aviaţiei nu ar mai fi un material de război la înălţimea cerinţelor moderne, chiar construite din nou”.
Într-un referat de 20 de pagini întocmit de colonelul Ion Antonescu,
în urma unor investigaţii efectuate la Londra cu privire la Casa Aircraft
Disposals, şi trimis Direcţiei Aeronautice, se detaliază aspectele negative
ale acestui contract pentru statul român, precum şi faptul că ofiţerii trimişi
la Paris pentru recepţionarea avioanelor nu şi-au făcut datoria. Răspunsul
vine de la Directorul Aeronauticii printr-un referat la data de 2 noiembrie
1925: „mai mulţi ofiţeri s-au făcut vinovaţi, unii de nesocotirea intereselor
aviaţiei, alţii de calomnie. Trebuieşte numită o comisie de anchetă pentru a
stabili vina celor vizaţi. Interesele de apărare a ţării, viaţa aviatorilor şi
progresul armei au fost la un moment dat compromise, iar banul statului a
fost risipit”4.
În urma celor întâmplate, în ianuarie 1926 Direcţia Aeronautică a
demarat o anchetă internă şi au fost luate declaraţii locotenent colonelului
Popovici, căpitanului Macavei şi altora. În vederea începerii procedurilor
judiciare5 pentru lichidarea acestui contract care dura deja de prea mult
timp, a fost contactat avocatul Rosental.
Condiţiile principale pentru dotarea aviaţiei militare au fost
sintetizate de către directorul Aeronauticii6într-un memoriu trimis Marele
Stat Major: „Una din condiţiunile principale a unei bune dotări este de a
avea cât mai puţine tipuri de avioane şi pe cât se poate mai uniforme (un tip
de luptă şi recunoaştere şi un tip de bombardament). Odată tipurile de
avioane stabilite să se înceapă tratativele pentru crearea unei fabrici de
avioane în ţară căreia i se va pune condiţiunea să poată fabrica orice tip de
avion pe care Direcţia Aeronautică îl va cere.
Pentru ţara noastră este foarte avantajos a avea avioane cu fuselaj de
lemn fiind mai uşor reparabile şi având în ţară materia primă (lemnul). Prin
urmare ,primul pas spre realizarea dotării aviaţiunei noastre cu avioane şi
1
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realizarea unei industrii de avioane este de a se stabili tipurile cele mai
moderne de avioane ce trebuie adoptate. Zic cele mai moderne, căci noi
fiind o ţară cu resurse mici, nu putem schimba tipul de avion decât la
intervale mai mari de timp.
Cum aeronautica noastră, pot spune, nu este dotată cu nici un tip de
avion, căci avem în total în serviciu peste 10 tipuri (diferite unul de altul)
care toate sunt vechi, iar numărul lor foarte mic. Este ocazia unică să
adoptăm tipurile de avioane cele mai moderne, să realizăm cât de curând o
industrie care să poată fabrica aceste tipuri imediat, avantaj mare şi din
punct de vedere financiar, căci fabricantul căruia i se va comanda anul
acesta 10 escadrile, va veni cu aportul său de experienţă şi capabil chiar
pentru a-l pune la dispoziţia unei persoane sau societăţi române care să
creeze o fabrică.
Prin referatul din 27 noiembrie 1920, am arătat că preţul pentru un
avion Breguet (118 000 FF) este enorm de mare, revine la 475 000 lei după
valuta actuală şi am avut onoarea a propune să nu se accepte cumpărânduse acum numai 3 escadrile Breguet care se comandaseră deja, iar pentru
restul 7 escadrile să se trateze a se lua tipul de avion modern ce este necesar
ţării noastre şi care va putea fi fabricat şi la noi. Acest aparat se poate lua
cu un preţ de 80 000 FF maxim sau chiar la un preţ mai mic“. În acest
memoriu se mai specifică şi dorinţa realizării unui Atelier Central (Arsenal)
„ ce poate repara materialul uzat şi chiar de a construi avioane”. Suma de
900 000 de lire italiene este necesară pentru cumpărarea şi aducerea în ţară
a 29 avioane Breguet. Preţul acestora revenea la 80 000 bucata, preţ enorm
de avantajos faţă de 475 000 lei din Franţa.
Datorită lipsei de monedă1 cele 29 de avioane Breguet comandate în
Italia ce trebuiau aduse în ţară potrivit aprobării Jurnalului Consiliului de
Miniştri din 13 august 1920, nu au mai ajuns. În schimb, la 6 octombrie
1921 s-a format la Paris o Comisiune Militară de Aeronautică2 pentru
aducerea în ţară a avioanelor comandate în Franţa. Preşedintele acestei
comisii era Maiorul Negrescu, iar membri erau căpitanii Burduloiu şi
Macavei şi inginerul Zamfirescu.
Maiorul Negrescu, întors în ţară după călătoriile în interes de serviciu
pe care le-a întreprins în Franţa şi Anglia, raportează Direcţiei Aeronautice
situaţia contractelor de aviaţie3 la 18 august 1922: ,, Contractul Petrol.
Valoarea totală a contractului a fost echipament şi mitraliere 20 000 000 de
franci, materiale de aviaţie (10 escadrile Breguet din care o escadrilă 14 A
2 şi patru escadrile 14 B 2 cu dotaţiile reglementare franceze) 34 700 000
FF s-au plătit de către guvernul nostru prin acordul petrol 25 000 000. S-au
expediat în ţară următoarele materiale: echipament şi puşti militare 13 250
1
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000 FF, trei escadrile Breguet în patru transporturi 9 180 586. Au fost
comandate următoarele materiale: 20 motoare Renault de 300CP în construcţie şi gata în octombrie anul curent, tuburi dur aluminiu 46 000 FF”.
De asemenea, maiorul Negrescu a avut ceva de spus şi despre
contractele de aviaţie încheiate între guverne1: „ Din lunga experienţă de
aproape doi ani de zile cât a durat misiunea ce am avut, am ajuns la
convingerea că în materie de aviaţie sistemul contractelor între guverne
este şi greoi şi desavantajos prin complecta lipsă de libertate ce am avut
atât în alegerea materialului cât şi în obţinerea de preţuri avantajoase. Sunt
de preferat comenzile directe!”.
Dotarea în aviaţie a ţărilor din jur în special a Rusiei a fost una din
principalele preocupări a Marelui Stat Major, cu scopul de a vedea ce forţă
se va opune aviaţiei noastre în caz de atac de la est. Într-o notă
confidenţială2 trimisă Marele Stat Major de către Secţia Informaţiilor se
detaliază dotarea aviaţiei bolşevice:
„ 1) Forţa aviaţiei bolşevice se ridică cam la 110 avioane, grupate
la nord şi sud de Pripet.
2) Fiecare escadrilă de 6-7 aparate a câte 63 CP; a) grupa de la
nord de Pripet, cam 26 escadrile; b) la sud, 4-5 escadrile.
3) Aparatele întrebuinţate: Nieuport, Farman, Sapvis sistem vechi
, Breguet, Spad şi câteva Dekavslan. Primele sunt ale vechei armate ruse
procurate de Franţa şi din cele destinate nouă, celelalte capturate de
bolşevici de la armatele lui Colceag şi Denikin.
4) După modul cum lucrează se împart în jumătate de observat şi
bombardament şi jumătate de vânătoare; nu au de recunoaştere.
5) Efectele în genere slabe. Observaţiile din urmă făcute pe front
arată că sunt instruite de ofiţeri germani şi că au adoptat tactica de pe
frontul apusean, operând câte 2-3 aparate în grup. Nu execută sboruri
înapoia frontului inamic spre interior. Nu bombardează măştile individuale
ale trupei, nu urmăresc şi nu fac legătură cu infanteria şi artileria.
6) Moralul aviatorului bolşevic este mult inferior celui polonez.
Diverse:
Informaţiuni de curând arată că germanii le-ar fi trimes 50 de aparate
Fokker, cari încă nu au apărut pe frontul polonez”.
Într-un raport secret, întocmit de directorul superior al Aeronauticii
la data de 9 decembrie 1920, a fost expusă situaţia completă a aviaţiei3: „
situaţia pe frontul de est şi nord-est rămâne alarmantă; ştirile sosite la
Marele Stat Major. indică precis o concentrare simţită de trupe bolşevice
împotriva noastră cari ne îndeamnă a crede că pe acolo vom fi atacaţi.
Conştienţi de greutatea momentului prin care trece Ţara, ne permitem a
1
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reaminti aci odată mai mult că faţă de un inamic ca bolşevicul, salvarea
Patriei va veni şi trebuie să vină de la aviaţie mai mult decât de la celelalte
arme pentru că bolşevicul, fiind ostaş fără moral, trebuie lucrat asupra
moralului său ori asupra moralului nici o armă nu lucrează ca aviaţiunea.
Presupunând că nevoia unei operaţiuni în acea parte este iminentă , aşa
precum se pare, în acest moment Aeronautica noastră nu va putea pune în
picioare decât 3 escadrile de recunoaştere, 3 escadrile de luptă, o escadrilă
de bombardament şi 3 companii de aerostaţie. Pentru companiile de
aerostaţie reamintim că ele nu pot fi întrebuinţate din cauza lipsei de siliciu
necesar producţiei hidrogenului; sunt 5 luni de când am obţinut aprobarea
prin jurnal la Consiliul de Miniştrii şi din cauza lipsei de monedă nu am
putut ridica materialul angajat în Italia. Nu se poate deci conta pe nici o
companie de aerostaţie. Dat fiind lipsa de avioane de rezervă, lipsa de piese
de schimb pentru avioane şi motoare, lipsa de uleiuri, lipsa de hangare ,
toate lucruri semnate dumneavoastră în nenumărate rânduri, afirmăm cu
toată convingerea că în caz de începere a operaţiunilor, cele 7 escadrile nu
vor avea o viaţă mai lungă de 2-3 săptămâni, termen peste care vom
rămâne complect lipsiţi de aviaţiune. Propuneri situaţia gravă a momentului
cere luarea de măsuri decisive. Sugerăm ideia de a lua toate măsurile pentru
ca materialul aviaţiei comandat în Franţa să vină imediat. În loc de 3
escadrile să se aducă minimum 10, dar complecte cu rezerve în avion,
motoare , piese, aparate fotografice şi T.F.F., hangare, uleiuri, material
rulant, etc. Maiorul francez Couret să fie trimis o dată cu maiorul Negrescu
pentru ca să se accelereze cât mai mult atât primirea cât şi expedierea
materialului. A se face întervenirile necesare pe lângă domnul general
Petain şi acesta pe lângă furnizorul francez pentru a ni se da imediat
materialul cerut; trebuie a se aprecia faptul că această cauză a
românismului este şi cauza aliaţilor. Pentru aducerea materialului a nu se
profita de cursele vapoarelor Statului Major Român ci a se organiza urgent
curse speciale. În cele din urmă să intre în convingerea tuturor ca având
aviaţie salvând ţara aflată în grele momente. Acesta să fie nu crez ci o
convingere ce trebuie să pornească de la marii şefi ai Armatei cărura le
incumbă salvarea neamului”1.
În urma aprobării primite de la Ministerul de război, atelierele
Arsenalului aeronautic de la Cotroceni aveau dreptul să construiască un
important număr de avioane de tip Brandemburg. De altfel acest lucru se şi
realizează, arsenalul construind într-un interval de numai doi ani, 19221923, 120 de avioane. Flotila de aerostaţie avea în dotare baloane captive
de tip Caquot, cu capacitatea de 300m3. În ce priveşte construcţiile pentru
îmbunătăţirea infrastructurii aerodromurilor, în perioada 1924-1930 s-au
ridicat numeroase hangare pe principalele aerodromuri militare, au fost
1
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balizate toate terenurile de zbor şi au fost efectuate ample lucrări de drenaj
a terenului de la Pipera. În aceeaşi perioadă au fost construite clădiri pentru
personalul flotilelor de aviaţie, iar în anul 1927 au fost complet terminate
clădirile destinate atelierelor Arsenalului aeronautic militar şi localul
laboratorului aeronautic, situate la Cotroceni. Pentru serviciile tehnice ale
flotilelor, în anul 1927 a început construcţia atelierelor de reparat avioane
la Iaşi, Cluj şi Galaţi.
Se poate spune că Marele Stat Major şi Direcţia Aeronautică au făcut
tot posibilul pentru a putea dota aviaţia românească cu cele mai noi tipuri
de avioane, Ministerul de Finanţe recurgând deseori la împrumuturi
garantate de Stat pentru a putea acoperi comenzile de avioane efectuate în
străinătate. În a doua parte a deceniului, însă, s-au contractat avioane de la
fabricile din ţară. Acest fapt va uşura povara bugetară şi va contribui la
crearea unei Industrii Aeronautice autohtone(I.A.R.- Braşov).
Cerinţa dezvoltării aeronauticii militare a impus inspectoratului
general de profil să întocmească un plan de înzestrare pentru perioada
1925-19291. Pe categorii, situaţia existentului de avioane era următoarea:
20 aparate de recunoaştere în serviciu; 10 avioane de bombardament; 19 de
luptă şi 15 avioane-şcoală. Necesarul estimat se cifra la 1.130 avioane, 27
baloane, 54 baterii antiaeriene (din care jumătate mobile şi jumătate fixe),
costul total al acestora ridicându-se la suma de 4.605.245 000 lei.
Între noiembrie 1925 şi noiembrie 1929, Ministerul de război a
comandat societăţii I.A.R. 260 avioane şi 362 motoare în valoare totală de
737.494.912 lei, uzina reuşind să livreze doar materiale în valoare de
409.610.179 lei2. Numărul de avioane militare se ridica în noiembrie 1928 în urma comenzilor lansate în ţară sau peste hotare - la 401 aparate, dintre
care numai 2/3 erau destinate unor misiuni de luptă(tabelul nr. 3.1).
Tabelul nr. 3.1
Mijloace
Total
Din care:
aparate de luptă
Categorii de
forţe aeriene
Aviaţie
395
257, din care:
- 104 de informaţie
- 145 de recunoaştere
- 8 de bombardament
Hidroaviaţie
6
4
Total
401
261

1
2

de antre- de
nament
transport
şi şcoală
115
23

2
117

*** Istoria militară a poporului român – Evoluţia …, p. 169.
Arh. M.Ap.N., fond Cabinetul ministrului, dosar nr. 605⁄1944, f. 232-244.
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Sursa: *** - Istoria militară a poporului român – vol. VI – Evoluţia
sistemului militar naţional, în anii 1919-1944, Ed. Militară, Bucureşti,
1989, p. 170.
În anul următor, când se încheia programul pe cinci ani de
modernizare a aeronauticii militare, existau în serviciu 444 aparate, în care
erau incluse şi cele de transport, şcoală şi antrenament. A fost elaborat un
nou plan de înzestrare pe 5 ani, care prevedea, în final, dotarea aviaţiei cu
922 aparate. Materializarea programului a fost afectată radical de
declanşarea crizei economice. Existentul de avioane de luptă se cifra în
1932 doar la 278 aparate, cu 17 mai multe decât în 19281.
Aviaţia militară se afla într-o situaţie dificilă la începutul anului
1934, dispunând doar de 9 avioane de recunoaştere, 101 de observaţie, 20
de legătură, 35 de vânătoare şi 39 de bombardament2. Un rol important s-a
acordat dezvoltării industriei aeronautice româneşti, care a început
fabricarea mai multor tipuri de avioane. La Industria Aeronautică Română
(I.A.R.), Societatea pentru Exploatări Tehnice (S.E.T.) au fost realizate
aparate militare de antrenament, recunoaştere, vânătoare şi de bombardament, accentul punându-se în principal pe construirea avioanelor de
vânătoare şi recunoaştere3. Din 1934 până la 1 septembrie 1939, Industria
Aeronautică Romană a, introdus în producţie de serie următoarele tipuri de
avioane de concepţie proprie: „I.A.R.-14”, „I.A.R.-16” şi „I.A.R.80”(figura nr. 3.1), ultimul fiind depăşit ca performanţe, în anul 1939, doar
de „Messerschmitt B.F.W.Me-109” (Germania), „Hawker Hurricane”
(Marea Britanie) şi „Curtiss P37” (S.U.A.)4. Pe baza licenţei
obţinute de la societatea
poloneză „Panstwowo Zaklady
Lotnicze”, au fost realizate
aparatele
„P.Z.L.-11
F”
(versiunea produsă de I.A.R.
avea motorul de construcţie
românească K.9) şi „P.Z.L.-24
E” (cu motor K. 14).
Fig. nr. 3.1 – I.A.R.-80
Sursa:
***
Construcţii
aeronautice româneşti. 19051970. Bucureşti, Ed. Militară,
1970, p. 205.
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Din anul 1937 au fost introduse în producţie avioane de recunoaştere
şi bombardament „I.A.R.-37”, „I.A.R.-38” şi
„I.A.R.-39”.
La fabrica S.E.T., cea de-a doua întreprindere ca mărime din ţară, au
fost lansate comenzi pentru avioane de recunoaştere tipul „S.E.T.-7 K”, de
recunoaştere şi legătură „S.E.T.-7 KB” şi „S.E.T.-7 K.D.”, motoarele
necesare fiind produse la I.A.R.. Ritmul rapid de uzură morală şi fizică a
materialului de aviaţie a făcut ca aeronautica română să se afle într-un
continuu deficit de mijloace de luptă, care nu a putut fi suplinit nici prin
lansarea de comenzi în Franţa, Marea Britanie şi Italia. În aprilie 1939
aeronautica, armă căreia i se destinaseră misiuni importante de apărare,
dispunea de următoarele tipuri de avioane: 40 aparate „I.A.R.-37”(figura
nr. 3.2) de recunoaştere; 20 avioane „S.E.T.-K7” şi 30 de tip „Potez XXV”
pentru observaţie; 40 aparate „Fleet” de legătură; 96 avioane „P.Z.L.” de
vânătoare; 6 avioane „Savoia 79”, 6 „Potez 54” şi 7 „Bloch 210” pentru
aviaţia de bombardament; 5 hidroavioane „Savoia 55” şi 12 „Savoia 62
B”1.

Fig. nr. 3.2 – I.A.R.-37
Sursa: *** Construcţii aeronautice româneşti. 1905-1970.
Bucureşti, Ed. Militară, 1970, p. 195.
1

Arh. M.Ap.N., fond Marele Stat Major, Secţia I, dosar nr. 1 786 ⁄1934, f. 7.
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Deşi cadrul organizatoric asigura structurile unei armate moderne,
posibilităţile materiale reduse şi-au pus amprenta asupra înzestrării
corespunzătoare a organismului militar românesc, căruia îi lipseau în
primul rând tehnica de aviaţie. Imposibilitatea destinării unor sume care să
satisfacă nevoile de dotare s-a repercutat negativ asupra pregătirii
echipajelor.
Marile deficite bugetare privind înzestrarea aviaţiei cu aparate şi
tehnică modernă şi în general cele privind dotarea ei cu mijloacele necesare
cazării, echipării şi instruirii, deşi au constituit subiectul nenumăratelor
dezbateri parlamentare, n-au fost acoperite decât parţial. Şi aceasta
deoarece alocaţiile bugetare s-au situat sistematic sub nevoile reale ale
imperativelor apărării ţării. Comenzile făcute în străinătate şi livrările
provenite din producţia autohtonă de aviaţie - şi acestea situate mult sub
necesarul pe care-l impunea situaţia nesatisfăcătoare a dotării aeronauticii erau reclamate imperios de uzura fizică şi morală pronunţată a mijloacelor
din dotarea aviaţiei, de faptul că mecanizarea unităţilor se realiza în ritmuri
necorespunzătoare.
*

*

*

Although in the early 1920s plans drawn up by the Romanian
officials for the development of aeronautics envisaged the establishment of
2,000 air force devices, starting from about 50 devices, by the year 1925 it
was not possible to purchase more than 300 aircrafts, the most diverse
types.
In the same period the new control system of the aviatic weapon was
established, the main structures being represented by the Upper Division of
Aeronautics, General Inspectorate of Aeronautics and Command schools
and centers for aviation training. Cities such as Iasi, Bucharest, Brasov,
Constanta or Galati received significant roles in the aviation system,
possessing important categories of aircraft: bombers, fighter,
reconnaissance, aircraft construction and hydro-aviation.
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STAREA DE SPIRIT DIN PROVINCIILE UNITE CU
ŢARA DIN PRIMII ANI POSTBELICI REFLECTATĂ ÎN
RAPOARTE ALE SIGURANŢEI
Conf. Univ. Dr. Gavriil Preda (Ploieşti)
Obiectivul fundamental care a stat în faţa societăţii româneşti în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX era
realizarea unirii tuturor românilor într-o singură construcţie statală. Marea
Unire din anul 1918, rezultatul firesc al celor trei acte plebiscitare de la
Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia, a creat un nou cadru de dezvoltare
societăţii româneşti.
Întregirea naţională din 1918 nu poate fi înţeleasă în totalitatea
semnificaţiilor şi consecinţelor sale fără a evalua atât importanţa
participării României la conflictul mondial început în anul 1914 sub raport
militar, diplomatic şi politic, cât şi acţiunile desfăşurate pentru îndeplinirea
idealurilor naţionale în contextul general internaţional.
Sfârşitul primului război mondial a marcat începutul unei noi structuri
de putere în cadrul sistemului internaţional. În acest context se poate
afirma că prin trasarea şi consfinţirea frontierelor dintre state în
conformitate cu drepturile istorice şi hărţile etnice s-a încheiat şi secolul
naţionalităţilor. România Mare a devenit o realitate confirmată de tratatele
internaţionale şi recunoscută de întreaga lume democratică. Graniţele unui
stat trebuie să fie, în mod firesc, geografice şi istorice. Geografice, pentru
că se întemeiază pe factorii naturali ai pământului, linii firesc despărţitoare
precum cursurile mari de apă, ţărmul mării, munţii foarte înalţi şi
nesfârşitele regiuni de mlaştini, iar istorice, pentru că din ele îşi trag
originea conştientă şi stăruitoare grupurile omeneşti organizate politic care
îşi lărgesc spaţiul necesar vieţii individuale şi colective1. Statul naţional
român creat în anul 1918 avea un caracter unitar sub raport geografic şi
etnic. Unitatea de geneză, varietatea deosebită a peisajului geografic,
proporţionalitatea marilor unităţi de relief (câmpie, deal, munte), în care
fiecare ocupă cam o treime din teritoriu, armonia în distribuţia reliefului, de
la centru, din uriaşa cetate a Transilvaniei apărată de culmile Carpaţilor,
prin prelungirea dealurilor către şesurile din margini conferă pămânului
românesc un caracter unitar şi armonios. Simion Mehedinţi afirma cu bună
dreptate că ”în clădirea simetrică a pământului românesc s-a născut, între
1

N Da covici, Interesele i drepturile României în texte de drept interna ional
public, Ia i, 1936, p. 380, apud Ion Agrigoroaiei, România interbelică, Editura
Universită ii ”Alexandru Ioan Cuza”, Ia i, 2001, p. 43
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Tisa, Dunăre, Mare şi Nistru, un popor şi un stat deosebit [...] tot aşa de
unitar” precum pământul pe care s-a plămădit ca neam şi ţară, acesta fiind
”neamul românesc”1.
Statul român întregit după Marea Unirea din anul 1918 avea un
caracter naţional unitar şi prin structura populaţiei. Naţiunea română
reprezenta majoritatea absolută, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul
fiecărei provincii, în raport cu celelalte minorităţi. Conform datelor
rezultate din recensământul făcut în anul 1930, românii reprezentau 71,9%,
ungurii 7,9%, germanii 4,1%, evreii 4,0%, rutenii şi ucrainienii 3,2%, ruşii
2,3%, bulgarii 2,0%, ţiganii 1,5%, turcii 0,6%, găgăuzii 0,3%, cehii şi
slovacii 0,3%, sârbii 0,3%, polonezii 03% ş.a.2.
Momentele unirii din anul 1918 nu au rezolvat ipso facto problemele
unificării, mai ales cele privind funcţionarea optimă a noi construcţii statale
întregite. Mai întâi România Mare a avut de refăcut, de reconstruit şi apoi
de dezvoltat şi consolidat.3 Procesul de integrare, unul extrem de complex,
a vizat, alături de dimensiunea economică, şi pe cele de natură legislativă,
juridică, administrativă, politică, socială, culturală, educaţională, etnică etc.
Provinciile care au revenit la patria-mamă aveau forme administrative şi de
legiuire diferite, elemente specifice în planul vieţii materiale şi spirituale,
inclusiv în cel al mentalităţilor. Particularităţile au generat dificultăţi de
integrare de ordin cantitativ, dar şi de ordin calitativ. Procesul de refacere
economică a fost dificil din cauza uriaşului de efort de război făcut în anii
1916-1919, exploatării economice a teritoriului ocupat făcute de trupele
duşmane, piederii tezaurului etc.
Vremurile erau tulburi, iar în această parte de Europă pacea şi
reconstrucţia s-au realizat mult mai încet şi mai greu decît în vestul
continentului. După înfrângerea armatei bolşevice ungare din vara anului
1919 şi ocuparea Budapestei, Armata Română a rămas în capitala ungară
până în anul 1920, pentru a preveni declanşarea unui revoluţii bolşevice în
centrul continentului. Totodată, trupele române au avut numeroase ciocniri
cu forţele ruseşti şi ucrainiene pentru apărarea frontierelor din Bucovina şi
Basarabia. O dată cu zdrobirea intervenţiei militare sovietice de la Tatar
Bunar, din sudul Basarabiei, din anul 1924, se poate aprecia că au încetat
acţiunile militare agresive împotriva României întregite.
Războiul şi prefacerile care i-au urmat au lăsat urme adânci în
societatea românească. Lipsurile generate de război, marile reforme
economice şi politice începute de guvernele de la Bucureşti în primii ani
postbelici, schimbările demografice rezultate în urma trasării noilor
1

Simion Mehedin i, România, Bucure ti, 1923, p. 54
Enciclopedia României, vol I, Bucure ti, 1930, p. 133-134 (Sabin Manuilă, Mitu
Georgescu, Popula ia României)
3
Ion Agrigoroaiei, România interbelică, Editura Universită ii ”Alexandru Ioan Cuza”,
Ia i, 2001, p. 54
2
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frontiere ale României Mari, evenimentele politice şi militare legate de
războiul cu Ungaria, cele de pe linia Nistrului sau din sudul Dobrogei şi
alte aspecte semnificative referitoare la procesul de refacere a viaţii socialpolitice din România dau măsura dificultăţilor şi complexităţii procesului
de integrare şi consolidare desfăşurat în România în primul deceniu din
perioada interbelică. Deşi fiecare provincie avea particularităţile sale,
problemele erau asemănătoare din punct de vedere economic, social, al
siguranţei cetăţeanului sau cel referitor la atitudinea minorităţilor faţă de
statul român naţional unitar. Românizarea administraţiei provinciilor unite
cu patria mamă impunea efectuarea unei cât mai urgente translaţii a puterii
de decizie şi execuţie de la structurile de putere politică şi militară născute
în timpul transformărilor revoluţionare dela sfârşitul anului 1918 în
structuri subordonate necondiţionat intereselor statului unitar român, cu o
organizare şi mod de acţiune uniform stabilit1.
Un raport al Serviciului special de Siguranţă Arad de la sfârşitul
anului 1919 evidenţia principalele probleme cu care se confruntau
autorităţile româneşti instalate de către Consiliul Dirigent în Transilvania
începând cu decembrie 1918. „Străinii au tăbărât pe plaiurile noastre, fie
din cauza alimentelor, ce se găsesc aici din abundenţă […], fie ca
propagandişti ai guvernului ungar”2. În plin conflict cu armatele ungare,
aceşti „străini” executau misiuni de spionaj în spatele armatei române şi
lansau ştiri false şi tendenţioase cu scopul de a produce anarhie în rândurile
populaţiei. Administraţia funcţiona „greoi” pentru că noii funcţionari erau
„fără practică”, iar funcţionarii vechiului regim erau agenţii guvernului
ungar fiind pregătiţi „cu trup cu suflet pentru o administraţie ungurească şi
nici decum pentru cea românească”. Faptul că funcţionarii neglijau
sarcinile de serviciu producea „nemulţumiri în rândurile populaţiei, iar
acestea nemulţumiri servesc ca armă în mâna agenţilor provocatori”3.
Justiţia funcţiona „şchipătând” din cauza lipsei de judecători, apreciindu-se
că „încă totul merge pe ungureşte”. Doar 2-3 judecători erau români.
Referitor la problema minorităţilor raportul preciza că dintre şvabi, slovaci
şi unguri, ultimii formau „elementul cel mai refractar”, fiind suspectaţi de
iredentism. Organizaţi în diverse societăţi, puternic spijinite din Ungaria,
ungurii acţionau pentru „refacerea Ungariei de înainte de război”4.
Problemele sociale se prezentau sub „cele mai variate aspecte. Toate
chestiunile care agită clasele muncitoare, ţărani şi lucrători din fabrici cer
soluţiuni”. […] Deşi doctrina „socialistă este internaţionalistă”, muncitorii
1

Emil Arbore, Eugeniu Criste, Ordine i siguran ă publică aradeană (1919-1929).
Structuri institu ionale i personal, Editura Concordia, Arad, 2011, p. 29 i urm.
2
Arhiva Na ioanlă Istorică Centrală, Fond Direc ia Generală a Poli iei, dosar
7/1919, f. 1-2
3
Idem, f. 5
4
Idem, f. 6
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fabricilor din Arad o foloseau „în sensul iredentismului maghiar”1. Se
remarca faptul „că o parte din muncitorii români mai au destul simţ
patriotic, pentru a nu fi duşi în eroare de manevre periculoase.” Amânările
din procesul de reformă agrară erau percepute de ţărani ca fiind o dovadă
de „rea voinţă”, dar „orice întârziere poate fi fatală ordinei de stat”2.
Situaţia politică din Bucovina prezenta la câţiva ani după unirea cu
vechiul regat încă multe aspecte periculoase pentru stabilitatea internă a
statului român. Viaţa politică din Bucovina era dominată de două mari
curente; unul al minorităţilor preocupate de conservarea identităţii şi
culturii specifice şi, evident ostil încercărilor autorităţilor române „de a
stabili o unitate sufletească între toţi cetăţenii ţării” şi cel de al doilea era o
reflecţie în spaţiul bucovinean a „noilor tendinţe politice ce se observă în
politica generală internă a ţării”, avându-se în vedere „mişcările antisemite,
fascistă, funcţionarilor, socialistă, bolşevică, adventistă, ţărănistă etc.”3
Mişcarea iredentistă din cadrul minorităţii germane se desfăşura „în
ascuns”, pentru că membrii acestei comunităţi „caută a trece în faţa
autorităţilor drept buni cetăţeni” ai statului român. „Dacă populaţie
evreiască din Bucovina până acum nu e bolşevizată complet, căci este
foarte adoptabilă acestor idei, aceasta se datoreşte în mare parte
cuminţeniei conducătorilor partidului social-democrat, care caută prin toate
mijloacele a înăbuşi ori-şi-ce tendinţe spre stânga s’ar ivi în sânul
populaţiei evreieşti”, se aprecia înt-un document întocmit de Inspectoratul
de Siguranţă din Bucovina4. Mişcarea polonă nu avea nici o importanţă
politică având în vedere relaţiile amicale dintre România şi Polonia.
Mişcarea ruteană era cea mai importantă din punct de vedere intern pentru
Bucovina, întrucât această minoritate forma aproape o treime din populaţia
provinciei. Deşi erau divizaţi în fracţiuni politice cu orientări diverse, de la
adepţii lui Petliura la comunişti, „toţi au ca bază formarea unui stat
ucrainean, cu alipirea părţii de nord a Bucovinei”. Curentele centrifuge ale
rutenilor din Bucovina erau puternic sprijinite de centralele emigraţiei
rutene din Viena şi Praga, care „le aţâţă contra ordinii de stat”. Intelectualii
rutenii „blamează făţiş faţă de conaţionalii lor (în mare parte analfabeţi)
autoritatea românească” susţinând că „dominaţiunea” statului român „e
temporară, şi că totul depinde de rezolvarea crizei politice din Rusia, când
se speră că timpuri mai bune vor veni şi pentru ei”5. Administraţia nu
satisfăcea nevoile cetăţenilor cu eficienţa avută înainate de război şi „toate
neajunsurile se dau pe seama administraţiei româneşti, deşi în Bucovina
1

Idem, f. 7
Idem, f. 8
3
Idem , f. 24
4
Idem, f. 35
5
Idem, f. 25-26
2
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sunt menţinuţi aproape toţi funcţionarii foşti sub vechiul regim”1. O situaţie
aparte în cadrul Bucovinei se înregistra în oraşul Cernăuţi, a cărui populaţie
se dublase în comparaţie cu anul 1914. Creşterea demografică se datora
imigrării unui număr foarte mare de evrei şi ruteni din Ucraina şi Polonia.
Aceştia erau adepţii „refacerii imperialismului german”, precum şi ai
comunismului2. Din cercetările făcute de organele de siguranţă româneşti
din Bucovina privind aderenţa la mişcarea de extremă stângă se consemna
că „din punct de vedere al comunismului nu s-a găsit decât 0,1% oameni de
altă rasă- restul, sau mai bine zis totalitatea sunt numai evrei”3. Minoritarii
ruteni, evrei şi ucrianieni se uneau şi făceau front comun împotriva a tot
ceea ce era românesc, pentru că îşi pierduseră toate privilegiile deţinute in
timpul monarhiei austro-ungare. Presa locală condusă de minoritari
supralicita toate disfuncţionalităţile din viaţa socială şi politică şi nu
pierdea nici o „ocazie de a striga: Aceasta este gospodărie românească”4.
Un recensământ făcut în Basarabia în anul 1920 a evidenţiat o serie de
particularităţi ale acestei provincii, efecte ale puternicului proces de
rusificare desfăşurat în perioada stăpânirii ţariste. „Starea de spirit a
populaţiei a fost paşnică”, dar operaţiunile de recenzare au evidenţiat o
realitate social-politică desosebit de complexă, se aprecia în raportul
încheiat la finalizarea recensământului. Drept urmare era necesar ca
procesul de introducere a legislaţiei româneşti trebuia să fie realizat „cât
mai curând” pentru că: „primarii, într-un număr considerabil nu ştiu carte”;
o parte din notari „ştiu prea puţin româneşte”; evidenţa actelor civile se afla
încă „la preoţi şi rabini, conform legislaţiei ruseşti, încă în vigoare”, iar
aceştia „au arătat o completă rea voinţă, pe alocuri rea credinţă şi fraudă”5.
Un raport al Serviciului Special de Siguranţă Bălţi elaborat câţiva ani mai
târziu arăta care erau condiţiile social-politice din Basarabia care puteau
constitui o primejdie pentru liniştea şi siguranţa ţării6. Analiza
comportamentului, mentalităţilor şi stării de spirit a populaţiei din
Basarabia arăta că „în cazul când armatele bolşevice organizate sau
neorganizate ar reuşi să sfarme rezistenţa trupelor noastre de pază a
frontierei, atunci nu putem compta pe o atitudine binevoitoare a populaţiei
băştinaşe în favoarea cauzei româneşti”7. Concluzia avea în vedere
acţiunile dăunătoare „românismului şi intereselor statului român”
1

Idem , f. 64-65
Idem, f. 34
3
Ibidem
4
Idem, f. 36
5
Arhivele Militare Române, fond Marele Stat Major, Serviciul recrutări, dosar
570/1921, f. 61-63
6
Darea de seamă informativă a Serviciului Special de Siguran ă Băl i din 18 iulie
1925 (Arhiva Na ioanlă Istorică Centrală, Fond Direc ia Generală a Poli iei, dosar
7/1919, f. 54-60)
7
Idem, f. 54
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desfăşurate în paralel de către „mişcarea comunistă teroristă” şi „aşa zisă
iridentă rusă” […] în toate clasele sociale, urbane, rurale, culte şi de jos ale
populaţiei băştinaşe basarabene”. Toate minorităţile, atât din clasele de jos,
cât şi „clasa avută băştinaşă au credinţa nestrămutată că Rusia va izbuti să
cucerească Basarabia într-un viitor mai mult sau mai puţin îndepărtat” şi ca
urmare erau „potrivnici tuturor străduinţelor noastre pe tărâm politic,
economic, dar mai ales cultural de a trezi, răspândi şi nutri conştiinţa şi
fiinţa românismului în Basarabia”1. Ca urmare minoritatea rusă rămânea
„liniştită, păstrând însă în mod vădit nestrămutată credinţa şi dragostea
pentru tot ce este rusesc”, iar prezenţa românească în Basarabie „socotind-o
ca ceva vremelnic”2.
Situaţia social-politică din judeţele Caliacra şi Durostor era dominată
de numărul mare de minoritari în raport cu populaţia românească, dar şi de
comportamentul acestora faţă de instituţiile statului român. În Cadrilater,
alături de români, trăiau bulgari, turci, greci, evrei şi alte minorităţi.
Populaţia bulgară era cea mai numeroasă şi avea o bună stare materială,
datorită muncii şi spiritului de economie. „Educaţia specific naţională pe
care a primit-o în timpul dominaţiunei bulgare” a dus la menţinerea „trează
a conştiinţei naţionale bulgare”3. Persoanele politice bulgare nu desfăşurau
nici „o activitate politică folositoare ţării”. Masa populaţiei bulgare era un
„teren propice pentru propaganda comunisto-revoluţionară”, fiind
încredinţaţi că ”o mişcare socială cu acest caracter va reda Cadrilaterul
Bulgariei”. În mişcarea comunistă erau înregimentaţi un număr mare de
bulgari, ca aderenţi, însă aveau o „activitate foarte redusă”. Mişcarea
comunistă din cadrul populaţiei bulgare primea un puternic sprijin din
Bulgaria şi Rusia, care aveau „tot interesul să menţină aci (în Cadrilater,
n.n.) o stare continuă de agitaţiuni şi nesiguranţă”. Asupra atitudinii
minorităţii bulgare se aprecia că era „ostilă ţării şi în nici o situaţie nu se
putea compta pe ea”. Mai mult era singura minoritate care organizase
diferite „bande cu caracter naţional, care au terorizat şi terorizează încă
populaţia”4.
Minoritatea turcă, numeroasă, era lipsită de iniţiativă, dar conta
„numai ca număr contra elementului bulgar ”. Populaţia turcă era foarte
apropiată de populaţia română şi ostilă populaţiei bulgare, a cărei stare de
spirit „prezintă un pericol permanent”. În cadrul minorităţii turce nu se
desfăşura nici un fel de propagandă naţionalistă care să contravină
intereselor statului român. Românii erau în număr foarte mic şi, de regulă,
deţineau aproape toate funcţiile administrative5.
1
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Primii ani postbelici din perioada interbelică au însemnat un uriaş efort
de organizare adminstrativă, juridică, economică, socială şi politică
desfăşurat de autorităţile şi instituţiile statului român pentru a asigura, în
timp cât mai scurt, revenirea la normalitate a societăţii româneşti. Fireşte că
evoluţia societăţii româneşti în primii ani postbelici, proces dificil şi
complex, a cunoscut rezultate inegale, în unele direcţii a avut rezultate
remarcabile, în altele progresul a fost mai lent. Legile prin care s-au stabilit
normelor sale de organizare, au consacrat în România un regim democratic,
care a acordat noi drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, inclusiv pentru
minorităţile naţionale. Rapoartele şi dările de seamă informative elaborate
de organele abilitate ale statului român au asigurat o cunoaştere obiectivă şi
oportună a stării de spirit din societate şi au permis factorilor de decizie
politică şi economică să aleagă soluţiile adecvate . Redăm în anexă un
astfel de document, el fiind ilustrativ în ceea ce priveşte capacitatea de a
sinteza în mod obiectiv realitatea socială, în pofida diversităţii de
manifestare a acesteia.
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Martie, ziua 24
Către
Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale Bucureşti
Căutând a afla spiritul de care e stăpânită ţărănimea noastră, în
vremurile acestea, în legătură cu tot felul de agitaţii şi propagande, puse la
cale şi făcute sistematic de duşmanii noştri şi în primul rând pe chestia
reformei agrare şi a altor reforme, care au fost exploatate de mulţi dintre
aleşii neamului în mod greşit şi dezastruos, cu teme electorale – neputând
până în prezent a îndeplini nici o promisiune în felul uşurinţei cu care a
aruncat-o în grămada de dorinţe şi de pretensiuni a populaţiei ahtiate –
graţie numai preoţimii şi învăţătorilor, care şi acum ca şi în trecut stau
neclintiţi la postul lor, la datorie, ţinând vie conştiinţa, datorinţele şi
drepturile ţărănimii. Situaţia e următoarea :
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1. În Judeţul Braşov, fiind o populaţie care, în vremurile normale,
avea o situaţie materială foarte bună, învăţaţi să trăiască bine, acum în urma
faptului că a fost judeţ din graniţa ţării şi în urma războiului s-au distrus
averi întregi, sate întregi, care nu s-au putut pune la loc, repara, e fatal ca să
existe nemulţumire şi să crească pe zi ce merge în proporţia nevoilor şi
lipsurilor care se ivesc. Las că nimeni nu se îngrijeşte de nevoile ţăranilor,
nimeni nu ştie – aşa face impresia – că la sate lipseşte petrol, sare, zahăr,
populaţiunea este lăsată pradă speculaţiunii diferiţilor străini, aşa că
,,blestemata de administraţie” – cum zic ei – e cauza la toate.
Pe chestia agrară, lumea nu este aşa de agitată, având fiecare pământ,
şi afară de aceasta neexistând moşii mari în acest judeţ.
Fapt e că pe cât sunt de mulţumiţi de înfăptuirea idealului naţional,
pe atât de multă ură poartă pe cei care le-au făcut promisiuni peste
promisiuni, dar până în prezent nu le-au dat nimic ce contribuie mult la
starea sufletească a poporului şi frecările cu saşii şi ungurii, care şi acum
tratează cu dispreţ populaţia românească.
2. În Judeţul Făgăraş, cu populaţie curat românească, populaţia, mai
cu seamă cea de la munte, e lipsită completamente de alimente şi alte
articole de primă necesitate, ici-colea arată simptome de nemulţumire, dar
fără a produce îngrijorare.
Pe chestia reformei agrare, spiritele sunt agitate în comunele unde
sunt domeniile statului, a căror împărţire o cer ţăranii cât se poate de iute, şi
în mod gratuit.
3. În Judeţul Sibiu, populaţia destul de liniştită îndură aceleaşi
lipsuri, de articole de primă necesitate, mai cu seamă populaţia de la munte,
ca şi în alte ţinuturi. Faţă de reforma agrară, nu se agită, nefiind chiar aşa
lipsiţi de pământ, ca în alte ţinuturi.
Se observă aceleaşi frecări între populaţia română şi săsească, care se
observă în toate judeţele unde populaţia românească e amestecată cu cea
săsească. Mai cu seamă unde funcţionarii administraţiei sunt saşi,
nemulţumirea românilor este cu evidenţă faţă de şicanele saşilor.
4. În Judeţul Târnava Mare, cu o populaţie mixtă (români, saşi,
unguri, armeni), ţărănimea e liniştită. Nemulţumiri sunt mai ales între
populaţia românească şi ungurească, care din cauza sărăciei suferă de lipsa
de alimente. Apoi unele nereguli de la conducere, despre care se vorbeşte,
şi frecările continue cu saşi face ca de multe ori românii să spună, ,,pentru
ce sub unguri mergeau lucrurile mai bine?”
Saşii sunt foarte nemulţumiţi, din cauza reformei agrare, neputânduse împăca cu ideea că pământul lor să fie dat ,,valahilor”, şi astfel să se
mângâie cu speranţa că pacea aceasta nu va fi admisibilă, şi astfel nici
România Mare nu se va înfăptui.
5. În Judeţul Târnava Mică, cu o populaţie mixtă (români, unguri,
saşi), afară de nemulţumiri cauzate de articole de primă necesitate, tendinţe
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pentru mişcări mai mari nu sunt. Între populaţia ungurească, nemulţumiri
ascunse faţă de situaţia lor de a ajunge cetăţeni ai României, saşii nu se pot
împăca cu reforma agrară.
6. În Judeţul Mureş – Turda, cu populaţie amestecată, români, saşi,
unguri. În general, nemulţumiţi din cauza alimentaţiei. Populaţia a ajuns la
convingerea că conducătorii nu sunt în stare să alimenteze judeţul.
Populaţia ungurească este foarte şovinistă în acest judeţ. Preoţii, învăţătorii,
ca şi toţi intelectualii unguri, ţin trează conştiinţa naţională a conaţionalilor
lor, ţinându-le încă speranţa în viitorul unei Ungarii mari cum a fost, astfel
ca prin aceasta îi face tot mai rezistenţi faţă de tot ce e românesc.
7. În Judeţul Ciuc, Odorhei, Treiscaune, cu o populaţie exclusiv
ungurească, nici acum nu se pot împăca cu dominaţia românească.
Funcţionarii unguri, care au fost şi sub stăpânirea ungurească, dintre care o
parte sunt în slujba statului român, prin rezistenţa pasivă şi dispreţul care îl
arată pentru tot ce e românesc dau exemplu poporului cum să se poarte şi ei
faţă de stăpânirea românească.
Reforma agrară nu-i interesează, fiind convinşi că ei nu vor căpăta
pământ, fiind unguri. Toate lipsurile de care suferă le atribuie administraţiei
româneşti, scoţându-i în evidenţă în felul acesta incapabilitatea atât a
administraţiei, cât şi a întregii conduceri româneşti din Transilvania.
În general vorbind, făţiş, nu cutează a se manifesta astfel, în ascunsă
însă lucră pe orice cale şi cu orice mijloace la dărâmarea statului român, la
caz că se va întâmpla să ne atace ungurii, ei vor fi cei dintâi care ne vor sări
în capul nostru.
În Judeţul Bistriţa-Năsăud, reforma agrară nu poate exista, nefiind
moşii mari de expropriat. Este o stare însă de nemulţumire generală, mai cu
seamă în contra autorităţilor româneşti, din cauza lipsei de alimente, care
pentru moment nu există pericol să ia proporţii mai mari.
Populaţia săsească din acest judeţ este bine situată, supusă în
aparenţă, în realitate însă, ca ori şi care sas, nu se bucură de stăpânirea
românească.
În Judeţul Solnoc - Dobaca, fiind moşii mari ale grofilor unguri,
spiritul ţăranilor faţă de reforma agrară dă întrucâtva ceva de gândit,
aşteptând ca să intre cât mai degrabă în stăpânirea pământului care li s-a
promis. Şi de fapt această întârziere a împărţirii pământului dă anză la o
neîncredere între ţărani, întărindu-li-se convingerea că nu vor căpăta
pământ. Ba cei mai mulţi vorbesc că dacă la primăvară nu vor căpăta
pământul promis îl vor lua cu forţa, şi această nemulţumire nu se observă în
tot judeţul, ci numai în unele părţi, aşa de exemplu plasa Dejului, plasa
Ciachi-Garbaului şi plasa Besineului.
În general însă vorbind, situaţia nu este aşa gravă dacă conducătorii
noştri îşi vor înţelege misiunea şi îşi vor îndeplini promisiunile. E drept şi
totodată e bine că în acest judeţ candidaţii de deputat n-au promis ţăranilor
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pământ gratuit, aşa că pe lângă cele multe altele nu se mai poate adăuga şi
asta.
În Judeţul Sălagiu, populaţia e compusă din români şi unguri.
Ţărănimea în aparenţă e liniştită, în realitate însă este foarte agitată. Nu atât
pentru reforma agrară pe care o aşteaptă, şi încă nu şi-a pierdut nădejdea, ci
mai mult din cauza neregulilor şi a nedreptăţilor ce sunt în Judeţ.
Alimentaţia e mizerabilă, în fruntea ei stă un ungur cu numele Dr. Csiky,
care a fost arestat de armata română de mai multe ori pentru purtarea lui
duşmănoasă românilor, însă în urma intervenţiunilor făcute de ,,domnii
români” a fost pus în libertate. Astfel că azi acest domn împarte ţăranilor
români pentru semănături cel mai prost grâu, iar evreului Markovits, din
Ileanda, 4 vagoane şi unui altuia Recsei 2 vagoane, grâu de primă calitate.
Apoi în comuna Aghireş, fiind în majoritate locuitori români, au
cerut primar român, dar administratorul de plasă nu s-a învoit, ci a numit un
ungur. În comuna Aghireş, ţăranii au cerut înlocuirea secretarului comunal,
care n-a voit să depună jurământul, însă fără nici un rezultat.
În Zalău, şef de poliţie este un fost învăţător, care a cântat în taraf de
ţigani şi care numai de afaceri se ţine. Fel şi fel de versiuni circulă între
populaţie, care de care mai alarmante, bineînţeles puse la cale de foştii
funcţionari unguri şi ofiţeri din armata Austro-Ungară, care s-au constituit
într-o societate cu firmă antisemită, pentru a-şi putea face mendrele mai
bine şi a executa ordinele de la Budapesta mai conştienţi.
Faţă de toate acestea şi faţă de grija mare ce o poartă administraţia
noastră românească pentru poporul de la ţară e foarte explicabilă această
nemulţumire.
În Judeţul Sătmar, cu populaţie amestecată unguri şi români,
nemulţumirea e foarte mare între ţărani, făcându-li-se nedreptăţi la
împărţirea cerealelor. Afară de aceasta, elemente străine îi aţâţă în
continuu, că nu vor primi pământ şi că reforma agrară e numai o amăgire
pentru ei. Deşi în multe comune e mare lipsă de alimente. Temere de
răscoale ţărăneşti nu e deocamdată.
În Judeţul Sighetul Marmaţiei, cu o populaţie compusă din români,
ruteni, evrei, ţărănimea până în prezent e liniştită şi suferă cu cea mai mare
resemnare. Aşteaptă reforma agrară în linişte şi cu destulă încredere. În
primăvară însă se pot manifesta nemulţumiri, dacă nu se vor începe
lucrările pentru această reformă. Apoi lipsa de porumb şi alte articole de
primă necesitate e îngrozitoare, ţăranii în unele părţi au ajuns să mănânce
coaja copacilor. Şi tac. Zona între linia vamală şi frontieră e periclitată de
foamete, împiedicând oficiile vamale trecerea alimentelor peste linia
vamală.
În Judeţul Bihor, cu populaţie amestecată, români şi unguri, starea
ţăranilor e foarte deplorabilă. Sunt lipsiţi completamente de mijloacele
strict necesare traiului. În acest judeţ sunt proprietari care au sute şi mii de
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jughere de pământ şi sunt ţărani care n-au nici să semene un strat de ceapă.
Şi cu toate acestea nu se aude vorbindu-se de o eventuală răscoală, zace în
firea lui răbdarea şi încă nu şi-au pierdut speranţa că se va împărţi pământ.
Dar trebuie să se ştie că starea spiritelor ţăranilor din acest sector e strâns
legată de starea materială. Sunt, de fapt, ici-acolo elemente care ar fi gata în
tot momentul la răscoală, mai ales fiind aţâţaţi de agenţi străini, care orice
neajuns al ţăranilor îl pun în sarcina României Mari, dar aceste elemente
sunt disparente şi putem zice că ţăranii sunt liniştiţi şi aşteaptă cu răbdare
vremuri mai bune.
În Judeţul Arad, populaţia e mixtă: români, majoritatea absolută, şi
unguri, mai puţini. Starea spiritelor e cam agitată în contra ,,domnilor”,
care au în mână trebile conducerii. Fiecare se îngrijeşte de sine, iar de ţăran
nimenea. Pentru ca un ţăran să-şi poată procura articolele de primă
necesitate, ca: zahăr, petrol, sare, trebuie să cheltuiască de 10 ori mai mult
decât costă, şi asta o aruncă în spatele administraţiei româneşti. Este o stare
de nemulţumire generală, care, având în vedere conştiinţa naţională, mult
mai dezvoltată ca în alte părţi, şi situaţia materială mai bună, nu sunt semne
că ar putea degenera într-o răscoală.
Reforma agrară nu şi-a început încă activitatea, dar în schimb s-au
dat moşiile în arendă.
În Judeţul Timiş, populaţia, români, şvabi şi sârbi. Ţăranii – foarte
bine situaţi materialiceşte, cu mai multă carte ca ori şi unde, cu mult suflet
românesc, sunt liniştiţi. Singura nemulţumire e contra organelor de la
conducere, care nu s-au gândit la integritatea banatului, şi au făcut pungăşii
cu articolele de primă necesitate, trimiţând prin contrabandă, în Serbia,
ceea ce era destinat pentru populaţia din Judeţ.
În Judeţul Caraş-Severin, populaţia română şi puţini şvabi, ţăranii
aşteaptă în linişte împărţirea pământului. S-a întâmplat un caz în comuna
Satul-mic, că o comisie de expropriere a fost ameninţată. Lucrurile s-au
liniştit, instigatorii au fost arestaţi. Nemulţumiri sunt mai ales din cauza
lipsei articolelor de primă necesitate (zahăr, petrol, sare), cu care afirmă că
conducătorii şi administraţia ar fi făcut împreună cu jidanii speculă. Ici,
colea se face propagandă socialistă printre ţăranii muncitori, care numai le
tulbură liniştea şi îi scoate din obârşia cinstită ţărănească, părăsindu-şi cu
desăvârşire prin internaţionalele astea toată frumuseţea obiceiurilor şi
sufletului românesc, rupând cu trecutul istoric al frumoaselor tradiţii,
amestecându-se în borşurile internaţionale.
În Judeţul Hunedoara, populaţia – curat românească. Ţărănimea e
foarte lipsită şi săracă. Nemulţumiri sunt mai cu seamă din cauza lipsei de
alimentaţie şi a articolelor de primă necesitate. Tendinţe de revolte nu s-au
observat. Se aşteaptă împărţirea pământului, cu răbdarea şi liniştea
obişnuită a ţăranului român.
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În timpul din urmă, deputatul Dunca, din Petroşani, scoate pe ţăranul
muncitor din cârdăşia socialiştilor internaţionali şi pune baze socialismului
românesc, nemailăsând ca ungurii ascunşi sub masca socialismului să-şi
facă mendrele lor, ducându-şi planurile lor la îndeplinire, după cum le dă
instrucţii Horty, care e tot aşa de socialist ca orişicare ungur din
Transilvania.
În Judeţul Alba Inferioară, reforma agrară s-a făcut. Populaţia e
liniştită, aşa că deocamdată – cu toată lipsa multor articole de primă
necesitate – nu se observă agitaţii care ar provoca răscoale ţărăneşti. Înainte
de a se începe reforma agrară, de fapt s-au semnalat mai multe cazuri de
nemulţumiri. Moţii care locuiesc în partea nord-vestică a judeţului suferă
îngrozitor de lipsa de alimente.
În Judeţul Turda – Arieş, moţii sunt lipsiţi de alimente şi de tot felul
de articole de primă necesitate. Dar sentimentele naţionale îşi imprimă
vieţii ţărăneşti nota caracteristică, care face ca Moţul să sufere cu
resemnare orice lipsuri şi să reziste uneltirilor tendenţioase ale agitatorilor
străini.
În Judeţul Cojocna, cu populaţie română şi ungurească, ţărănimea,
puţin neliniştită, nevăzând realizată reforma agrară şi în nemulţumirea
aceasta e dispusă a crede veştile false, lansate de către agitatorii unguri, că
în Ungaria au ajuns deja ţăranii la pământ. Şi această nemulţumire e
întreţinută şi de împrejurarea că populaţia este lipsită de tot felul de
alimente.
Tendinţe de răscoale ţărăneşti încă nu s-au observat.
În general, vorbind chestiunea ţărănească în Transilvania deocamdată
nu prezintă multă îngrijorare, dacă vom înţelege rostul vremurilor în care
trăim. Sunt pe ici-colea cazuri izolate de nemulţumiri, fără însă de a se
manifesta în altă formă nemulţumirile.
Şi cauzele care produc nemulţumiri sunt multe:
1. Cea mai cardinală, pe care însuşi ţăranul o spune este: ,,De la
ţărani se cere totul, dar în schimb nu li se dă nimic”.
2. Lipsa de alimente şi alte articole de primă necesitate, cu care se
fac afaceri rentabile, şi ţăranul suferă. Iar când pe la Direcţia Aprovizionării
îi ţin zile întregi.
3. Rechiziţiile care se fac de armată în unele părţi cu forţa, iar peste
tot purtarea unor soldaţi prin trenuri măresc nemulţumirile. Exemplu: Nişte
negustori din plasa Abrudului au primit permise să aducă bucate pentru
ţărani. Au mers în Judeţul Arad şi Bichiş, au cumpărat şi încărcat bucatele.
Când să plece spre casă cu ele au fost rechiziţionate de armată.
Într-un tren care venea de la Arad la Cluj, în gara Arad nişte soldaţi
au dat jos pasagerii dintr-un vagon, pentru a călători ei mai comod.
4. Călătoria, mizeriile şi greutăţile pe care le îndură pe C.F.R. din
Transilvania, intenţionat fiind puse la cale, ca să producă şi să mărească
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nemulţumirile în populaţie, pentru a putea spune că nu e nici o rânduială în
ţara asta, micşorând încrederea ce ar trebui câştigată administraţiei
româneşti.
5. Lipsa de interes a administraţiei româneşti în multe locuri, faţă de
nevoile ţăranului român. Şi faţă de acest dezinteres să nu ne mirăm dacă
prinde agitaţiile şi propaganda care se face bine înţeles pusă la cale de
agenţii străini contra ,,Domnilor” români.
6. Mersul prea încet al procedării la împărţirea pământului.
7. Tot felul de nereguli, afaceri, pungăşii, despre care ţăranii află şi
citesc că se fac de cei de la cârma ţării, pierzându-şi astfel încrederea în toţi
conducătorii, care e primul pas spre anarhie.
Având în vedere toate acestea, precum lipsa de orientare cu situaţia
actuală şi mentalitatea ţăranului nostru, care s-ar putea zice că sunt efectele
oricărei revoluţii, se impune o propagandă cinstită şi sănătoasă la ţară, prin
ziare cu tendinţe româneşti, conferinţe şi prelegeri, pentru a nu lăsa să se
infecteze şi aceste suflete – singure curate până acuma de otrava
propagandelor şi agitaţiilor internaţionale.
Toată ordinea la ţară în vremurile acestea tulburi şi în haosul acesta a
fost menţinută şi susţinută graţie numai jandarmeriei din Transilvania şi
armatei să ne închipuim ce atitudine favorabilă ar fi avut populaţia din
secuime faţă de statul român fără jandarmeria română, sau ce ar fi făcut
peste tot populaţia de la munte, unde jafurile, furturile, omorurile, în timp
de pace nu acum, erau la ordinea zilei, fără jandarmerie, sau cine ar fi
împiedicat propaganda agenţilor străini la sate, garantând liniştea populaţiei
şi a statului.
Două instituţii curat româneşti de administraţie au existat şi există
până acum în Transilvania, Jandarmeria şi Serviciile de Siguranţă, care au
lucrat şi lucră mână în mână, apărând ordinea internă a statului şi ferindu-l
de toate subminările, atât dinăuntru, cât şi din afară.
Sub-Inspector General.
Şeful Serviciului.
Sursa: Arhiva Naţională Istorică Centrală, fond Direcţia Generală a
Poliţiei, dosar 7/1919, f. 32-38
* * *
The Union of Bessarabia, Bukovina and Transylvania with Romania
made in 1918 was followed by an extensive effort to unify internal
economic, political, legal, legislative and culture. The study analyzes the
mood and how the national minorities have integrated into Romanian
society after First World War.
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ALEXANDRU BORZA – PE URMELE ROMANILOR ÎN
BANAT
Constantin C.Gomboş - Astra Elena Gomboş
I.SCURT ITINERAR ÎN VIAŢA ŞI ACTIVITATEA DE
CERCETARE ISTORICĂ A ACADEMICIANULUI ALEXANDRU
BORZA
Intervenţia noastră se vrea ca un act de dreptate făcut savantului
român Alexandru Borza care a adus contribuţii importante la studierea
istoriei antice a locuitorilor de pe meleagurile Banatului ,mărturii omise de
Academia Română(1 dar şi de cei care au întocmit la vremea
respectivă,,Enciclopedia istoriografiei româneşti”(2
Alexandru Borza s-a născut la 21 mai 1887 ,la Alba Iulia. A urmat
şcoala săsească şi liceul din localitate. Acesta regăseşte dimensiunea
istorică a aşezării , cunoaşte amănunţit Cetatea construită pe ruinele
fostului castru roman al Legiunii a XIII-a Gemina, Colegiul,cazarma,locul
de detenţie a lui Horea, Cloşca şi Crişan, monetăria veche, reşedinţa
Episcopiei Romano-Catolice şi cea a Principilor transilvani unde locuise
Mihai Viteazul în 1600,fosta Mănăstire paulină ,,Bathyaneum” cu
observatorul astronomic şi biblioteca vestită. Îl va ajuta în cunoaşterea
tainelor arheologiei ,în special al celei romane, dr.Adalbert
Czerny,directorul primului muzeu de istorie din Alba Iulia( 1893),un
împătimit arheolog.Va mărturisi: ,,Ruinele intinse,sălile frumos
pardosite,cu mozaicuri felurite şi încălzite hypocausturile minunate,erau
impresionate pentru orice vizitator şi cu atât mai vârtos pentru un liceean
de 12 ani”.(3 În străvechiul Apulum i s-a cimentat pasiunea de arheolog
amator.Călătorind la Roma în anul 1900 va lega imaginile locurilor natale
cu cele din Cetatea Eternă,mândru de înaintaşi.Deşi activitatea sa
fundamentală a fost axată pe studiul botanic ,ajungând savant cu reputaţie
mondială,pe timpul deselor călătorii de studii a acordat atenţie şi
cunoaşterii vestigiilor istorice ,îndeosebi a celor antice.Microbul înoculat
de mentorul său,dr.A.Czerny, nu l-a părăsit nici o clipă a vieţii.
În timpul când Universitatea din Cluj ,din cauza Dictatului de la
Viena din 30 august 1940 şi-a mutat facultăţile la Sibiu şi Timişoara
(sept.1940-octombrie 1944) profesorul Alexandru Borza a găsit în Banat un
climat propice studiului istoriei dacilor şi romanilor care au locuit pe aceste
meleaguri. În demersul său a fost ajutat de prof.Cornel
Grofşorean,preşedintele Institutului Social Banat Crişana,de prof.univ.dr
Constantin
Daicoviciu,dr.Victor
Motogna,dr.Ioachim
Miloia,
dr.I.Boroş,M.Moga ş.a. În cercetarea sa n-a omis studiul lucrărilor,,Istoria
Banatului Timişan”( Francisc Griselini-1780) ,”Anticele Romanilor”
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(Damaschin Bojincă,I,1832 şi II,1833,Buda) ,,,un adevărat curs complet de
antichităţi romane” (4 dar şi însemnările arheologilor amatori bănăţeni :
Ioanescu ( Berzovia-1855),Nemoianu ( Slatina-1881),Diaconovici(
Bocşa),generalii Cena,Domăşneanu şi Dragalina ( în primele decenii ale
sec.XX) dar şi a celor profesionişti de talia lui G.G.Mateescu,Ioachim
Miloia,Traian Simu,Adam Cucu,Al.Bărăcilă, R.Paribeni şi Constantin
Daicoviciu( toţi după Marea Unire) .Va consemna: ,,Aş dori să nu se ia în
nume de rău ,că un ardelean refugiat pe aceste plaiuri se ocupă ocazional de
probleme arheologice bănăţene,când este pe deasupra de profesie şi
botanist.Chiar această specialitate a mea ştiinţifică şi preocuparea continuă
de a cerceta flora acestei provincii mi-a dat toiagul de drumeţ în mână şi
mi-a oferit ocazia unică ,de a cerceta întregul Banat cu toate muzeele lui
bogate,de a mă opri la ruinele sau urmele fiecărui castru roman,de a vedea
drumurile romane şi acele enigmatice,,valuri” sau ,,iarcuri”,cum puţini
arheologi de profesie au avut norocul să le cerceteze.” ( 5 Şi va continua:
,,Mi-am putut în plin satisface pasiunea mea ,din copilărie ,pentru
arheologie ,câştigată la casa părintească din Alba Iulia ,unde am asistat ani
de-a rîndul ,zi cu zi,la săpăturile arheologice ale oraşului Apulum făcute de
dr.Cserny într-o vastă grădină erarială de sub Cetate,pe care o administra
tatăl meu şi unde locuiam.Am crescut deci în atmosfera sfântă a urmelor
civilizaţiei romane şi îndrăznesc pentru aceea a mă socoti printre puţinii
arheologi amatori,” născuţi” iar nu ,,făcuţi” prin situaţii oficiale”.Alexandru
Borza avea o temeinică cultură istorică,în special pe probleme
antice.Studiase Tabula Peutingeriană ( redactată de Castorius şi
redescoperită de Peutinger la Viena),opera lui Claudius Ptolemaeus
referitoare la geografia Daciei, lucrările geografului Ravennat,Istoria
Banatului Timişan ( Francesco Griselini),Das Wetreich der Caesaren (
Theodor Mommsen),Der Kamph um den Donauraum unter Domiţian und
Trajan( Karl Patsch), Historisch-kartographische Darstelungen der,,RomerSchanzen” im Banat( E.Nischer),Drumuri şi cetăţi romane în Banat( Traian
Simu),La Transylvanie dans l antiquitè (Constantin Daicoviciu) ,Cercetări
arheologice în Banatul de sud( Ioachim Miloia),Tibiscum.Date referitoare
la trecutul lui şi îndemn la căutarea rămăşiţelor istorice ale acestuia( Elemer
Jakabffy) , Getica( Vasile Pârvan) ,Oltenia Romană( Dumitru Tudor ) şi
multe altele.A redactat studii de istorie antică: ,,Dr.Adalbert Cserny(schiţă
biografică) ,Apulum,Buletinul Muzeului Regional Alba Iulia,I,19391942,pag.251-354, ” Valul roman de la Timişoara” în revista Institutului
Social Banat-Crişana,vol.X,( 1942) pag.373-380,” Descoperiri arheologice
în Banat din timpul dacilor” serial publicat în ,,Dacia” ,anul IV,
1942,nr.213-215,” Sanctuarul dacilor Kogaionon” în revista Institutului
Social Banat-Crişana,vol.X, 1942,pag.649-672
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II.PE URMELE ROMANILOR ÎN BANAT
Alexandru Borza consideră că urmele romanilor în Banat se găsesc în
primul rând în siturile arheologice,în drumurile,valurile şi ruinele castrelor
şi localităţilor romane care se întâlnesc pretutindeni şi care,, ne vorbesc atât
de viu despre timpurile de glorie romană”.(6 Apoi muzeele din
Timişoara,Lugoj,Caransebeş,Reşiţa,Băile Herculane sunt pline de obiecte
romane de la pietre funerare,altare votive, statui,sarcofage, cărămizi cu
inscripţii ale legiunilor,fibule,vase şi obiecte de podoabă ş.a.
Cunoscător al epigrafiei romane Alexandru Borza va descifra multe
din inscripţiile lăsate de romani în piatră sau argilă.La Vârşeţ ,se va întâlni
în anul 1941,cu prof. nonagenar Bodog Milleker,directorul muzeului şi
autorul multor lucrări despre perioada antică a istoriei Banatului.Va vizita
castrul Arcidava ( Vărădia) considerat unul din cele mai mari din Banat
,fost centru militar puternic pentru apărarea şoselei militare şi a districtului
minier din răsărit ,cu centrele Oraviţa şi Ciclova iar spre nord
Dognecea.Alexandru Borza considera că pe acest castru se rezima apărarea
de vest a Banatului,la linia unui ,,val roman”.La Surducul Mare va cerceta
castrul Centum Putea,cel de la Berzovia( Jidovin) unde arheologii Borlea
Sigismund şi ing.Diaconovici Adrian din Bocşa au executat cercetări cu
încuviinţarea Academiei Române. La Fârliug va urca pe dealul,,Gruiu cu
cremene”unde se presupune că ar fi fost castrul Aizi(Azizis).
La Valea Denii va vedea ruinele unui mic castel de pământ presupus a
fi Caput Bubali. Se va opri mai mult timp la Tibiscum (Jupa).Aici va afla
rezultatele cercetărilor metodice executate de prof.dr.G.G.Mateescu ,cu
concursul preşedintelui Comisiunii Monumentelor Istorice din Banat, dr.J.
Boroş,vicarul Episcopiei unite din Lugoj.Cu amărăciune va consemna:
,,Rezultatele acestei merituoase opere, trimise la Bucureşti,n-au fost tipărite
nici azi( 1943 n.n.) spre paguba ştiinţei româneşti”.(7 Pe întinsul câmp de
ruine de la Jupa-Tibiscum ,savantul va constata că aici a fost nu numai un
centru militar puternic ci şi un însemnat oraş,care ţinea întâi de teritoriul
Sarmisegetuzei Ulpiei Traiana,dar pe urmă a obţinut statutul de
municipiu,însă abia sub Gallienus spre sfârşitul stăpânirii romane.Însoţit de
asistenţii P.Pteancu şi Gh.Popa,va vizita castrul de lângă comuna Zăvoi
înspre Cireşu.Va considera că acesta ,ridicat din valuri de pământ, a trebuit
să servească în anii 101-102 pentru adăpostirea ori hibernarea oastei lui
Traian care luptase la Tapae.Lângă comuna Voislova a cercetat urmele
castrului Ponce Augusti descoperit la 1881,de J.Nemoianu,prof.la Şcoala
normală din Caransebeş.
A străbătut şi a doua şosea militară romană din Banat ce pleca de la
Dierna ( Orşova) spre Tibiscum.Aici s-au găsit ziduri ,cărămizi cu sigiliul
Ardiana,DRP Dierna( cărămidăria oraşului Dierna) şi Leg.V M,pietre
funerare cu inscripţii,coloane,statui,vase,un basorelief cu Mithras,opaiţe cu
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sigilii,monete,sarcofage.Multe obiecte au luat calea Budapestei şi
Vienei.Borza considera că şoseaua militară cea mai importantă şi mai mult
utilizată pe timpul romanilor în Banat pleca spre nord la Mehadia ,lăsând în
dreapta Băile Herculane ,importantă staţiune balneară şi pe timpul
romanilor( altarele votive ,,Numinibus Aquarum”,Aesculapio et Hygiae”,”
Herculi invincito” amintesc de acest loc) .La Mehadia-Ad Mediam va
cerceta castrul şi va constata că multe din obiectele de artă descoperite au
întrat în colecţiile generalilor Cena şi Domăşneanu.
La Plugova va trece pe la Praetorium cercetat de Constantin
Daicoviciu şi Ioachim Miloia în 1930 apoi de Marius Moga de la Institutul
de Studii Clasice.A achiziţionat două monete ,piese imperiale,unde a
staţionat Cohorta I Ubiorum şi Cohorta III Dalmatarum.A trecut şi pe la
Dalboşeţ în locul numit,,Dragomirna” unde Constantin Daicoviciu şi
I.Miloia au semnalat în anul 1930 urmele unei aşezări militare romane de
dimensiuni mai mici. La Teregova găseşte urmele castrului Gaganis,la
Slatina ,lângă valea Sadovei va cerceta cetatea Masclianas.
Va urma şi drumul roman paralel cu valea Mureşului poposind la
Cenad,unde mai exista ruinele unui castru al Leg.XIII-a Gemina, la Bulci(
plasa Birchiş) a văzut cărămizi cu sigiliul aceleiaşi legiuni,la Aradul Nou
,cărămizi cu sigiliul Leg.V Macedonica.La Vârşeţ ,în Banatul Sârbesc este
convins că pe Dealul Viilor ,Cula a fost ridicată în evul mediu pe temeliile
unei ,,specule ” romane.Între Deta şi Denta crede că ar fi existat aşezarea
Potula găsindu-se cărămizi cu ştampila Leg.IV Flavia.Vizitând ,pe vechiul
drum roman, Clisura Dunării, a trecut pe la castrul de la Pojejena
Sârbească,cu ruinele termelor romane şi cărămizi cu ştampila Cohortei V
Gallorum.La Moldova Veche a identificat urmele exploatării romane de
fier,aramă şi argint şi drumul roman spre Sasca Montană.Consideră că
districtul roman minier principal din Banat era în regiunea Oraviţa-Ocna de
Fier-Dognecea-Ciclova-Bocşa Montană,cu vestitele mine de la ,,Cracu de
aur”.Castrele romane de la Arcidava,Centum Putea,Berzobis şi Aizis
păzeau acest centru important.Spălatul aurului se făcea în regiunea
Caransebeşului ( Vârciorova-Bolovaşniţa-Borlova-Turnu Ruieni,Valea
Mare şi de la Ohaba – Bistra până la Marga.Dar şi la Dubova,Valea
Marconia precum şi în nisipurile Văii Nerei.
Alexandru Borza va cerceta şi urmele ,,valurilor romane” din Banat
considerând că acestea au fost construite în zonele : Igriş-Saravale –
Satchinez, Arad-Bărăteaz-BecichereculMic-Cenei,Şag-Jadani,SâmbăteniAlioş-Fibiş-Cerneteaz-Timişoara-Pădureni-Dejani,Alibunar-DeliblataCuvin,Gruni-Remetea Mică-Bencecu de Sus-Ianova-Remetea MareSacoşul Turcesc-Berecuţa-Butin-Jamu Mare-Vârşeţ-Grebenaţ.A studiat
pentru o mai bună orientare în teren vechile ridicări topografice militare
executate în sec.XVIII, de E.Nischer.
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Peste tot ,pe unde l-au purtat paşii ,savantul a executat sute de
fotografii cu mărturii arheologice ,a întocmit schiţe de castre şi aşezări
romane,cu valuri de apărare iar în final,a realizat o hartă color cu Banatul în
timpul stăpânirii romane.În legenda acesteia va trece: castre şi castele
romane,oraşe romane întărite,aşezări romane ( cu numele moderne) ,valuri
romane şi preromane,drumuri romane certe şi presupuse, mine şi staţiuni
balneare romane.
III.ARMATA ROMANĂ ÎN BANAT
Alexandru Borza considera că Banatul n-a servit ca teritoriu de
colonizare intensivă romană.” Banatul- scria acesta- a fost numai o regiune
de pază militară ,o anticameră fortificată a Daciei interioare(
Transilvania)”.(8 Unităţile militare constructoare,de luptă şi pază a acestei
zone militare de vest a Daciei,atestate prin sigiliile cărămizilor fabricate de
detaşamentele lor de lucru ,de inscripţiile stelelor funerare sau altarelor
votive şi tabelele de aramă ale diplomelor militare sunt numeroase în
Banat.Acesta consideră că în Banat au fost următoarele trupe romane,fie ca
garnizoane ,fie construind castre sau clădiri militare.
LEGIUNI: Leg.XIII Gemina ( la Jupa-Caransebeş,Berzovia,Orşova
,Băile Herculane,Bulci şi Cenad).Leg.V Macedonica( la Băile Herculane,
Palanca,Orşova şi Aradul Nou).Leg.I Minervia( la Pojejena Sârbească).
Leg.IIII Flavia Felix (la Surduc, Denta, Berzovia, Jupa, Caransebeş,
Palanca,Mehadia,Panciova şi Pojejena Sârbească).Leg.VII Claudia
(Panciova, Cuvin,Palanca,Pojejena).
TRUPE AUXILIARE:
În garnizoane mai mici existau cohortele trupelor auxiliare,
independente ,comandante de câte un praefectus.” Cohortes
quinquaginariae” erau compuse din 500 oameni ,numai pedestraşi sau şi
călăreţi iar ,,cohortes miliariae” din 1000 ostaşi.Unităţile călări erau ,,alae”
compuse din 16 ,, turmae” cu 480 şi altele din 24 ,,turmae” cu 960 călăreţi.
Pe cărămizi cu sigiliu sau monumente epigrafice s-au găsit în Banat
următoarele unităţi:
Cohors I Ubiorum ( la Jupa,Băile Herculane şi la Plugova).Cohors II
Hispanorum
(la Palanca şi Vârşeţ). Coh.I Brittonum Miliaria (la
Palanca).Coh.I Cretulorum ( Palanca). Coh.III Delmatorum ( Plugova şi
Moldova Veche). Coh.V Gallorum
(Pojejena Sârbească),Coh.I
Vindelicorum Miliaria Civium Romanorum ( Vărădia, Veţel).Ala I
Tungrorum Frontoniana ( Vârşeţ). Ala II Pannoniorum ( Palanca).
Unităţi mici autohtone neregulate sunt cunoscute din înscripţii ,numite
Milites,Numerus şi Vexillatio.MID, MILITES I,DECURIAE( Jupa şi
Zăvoi),NCR ( Numerus Civium Romannorum ( Moldova Veche),Numerus
Mauretanorum Tibicensium( Jupa) .
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Alexandru Borza considera că aproape toate urmele de civilizaţie
romană din Banat se datorează prezenţei şi activităţii acestor unităţi
militare.Ele au produs desigur şi lenta romanizare a populaţiei dacice ,ceea
ce s-a păstrat tot atât de trainic în toponimia locală ,ca şi ruinele de castre şi
aşezări . Deşi sunt numai un bun spiritual ,păstrarea şi transmiterea acestora
presupune o continuitate în prezenţa urmaşilor acelei populaţii romanizate.
În încheiere se cuvine să apreciem strădania savantului Alexandru
Borza de a cerceta urmele strămoşilor noştri în Banat şi de ai determina pe
contemporani şi urmaşi să fie mândri cu asemenea înaintaşi .Iar celor ce
studiază trecutul,în special arheologii, să continue cu mijloace moderne,
activitatea de cercetare istorică.Banatul mai are multe surprize pentru
cercetători.
NOTE:
1.Dorina
N.Rusu
:
Membrii
Academiei
Române
-18662003,Dicţionar,Ed.Academiei Române,Buc,
2003,pag.128-129.În lucrare se specifică doar activitatea lui Alexandru Borza pe
tărâm ştiinţific,de botanist renumit pe plan naţional şi mondial,devenit membru postmortem al Academiei Române la 13 nov.1990.A fost licenţiat în teologie( Univ.din
Budapesta) şi în Ştiinţele naturale cu geografie( tot acolo). Doctor în ştiinţe naturale
(Budapesta) ,studii de specialitate în botanică ( Breslau şi Berlin) .Profesor la Blaj (
1911-1919).A participat ca delegat al ,,Casinei” din Blaj al cărui secretar a fost,la Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918.Prof.univ.la Cluj unde
organizează noua Grădină botanică şi clădeşte Muzeul botanic.Întemeiază ,,Buletinul
Grădinii şi Muzeului Botanic de la Universitatea din Cluj( şi în limba franceză,23 volume) şi ,,Flora Romaniae Exicata( 25
centurii) amândouă pentru a intensifica cercetarea florei şi vegetaţiei României.A
organizat excursiunea fitogeografică internaţională din România( 1931) .A întemeiat
şcoala românească de geobotanică având în vedere ocrotirea unor specii rare şi asociaţii
vegetale decretate monumente ale naturii: Cheile Turzii,Pădurea de castani de la
Tismana,Scărişoara-Gheţarul,Râpa Roşie-Lancrăm şi Fâneţele Blajului.Ca preşedinte al
Comisiei Monumentelor Naturii a creat numeroase rezervaţii naturale din România.A
fost membru al Academiei de Ştiinţe din România ,membru corespondent al unor
societăţi ştiinţifice din Franţa,Cehoslovacia,Finlanda,China ,a participat la congrese
internaţionale în SUA,Anglia,Praga,Beijing,a predat la Universităţi din
Germania,Elveţia,Italia,Croaţia ,China ş.a.
A colaborat la : Apulum, Gazeta Transilvaniei, Transilvania, Unirea, Poporul,
Gazeta Poporului,Românul,Vestul, Dacia, Convorbiri Ştiinţifice, Revista ştiinţifică şi
literară,Pagini Literare, Revista Institutului Social Banat-Crişana ş.a A trecut la cele
veşnice la 3 sept.1971,la Cluj.
2.xxx
,,Enciclopedia
istoriografiei
româneşti”(
sub coordonarea
prof.univ.dr.Ştefan Ştefănescu-membru corespondent al Academiei Române) ,
Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică,Buc. 1978.
3.Alexandru Borza: Amintiri despre arheologul A.Czerny şi săpăturile de la
Apulum” ,Tipografia Naţională S.A.Cluj,1936,pag.9
4.Constantin Moisil: Cronica numismatică,vol.XIII,nr.110-111,pag.62
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5.Alexandru
Borza:
Banatul
în
timpul
romanilor,Ed.Fund.Oliviero
Varzi,Timişoara,1943,pag.12-13.
Va mai sublinia : ,,Şi este poate chiar bine,că se ocupă de probleme istorice şi
cineva ,care are contactul
intensiv şi permanent cu realităţile din natură,din spaţiul geografic,în care se
petrec evenimentele istorice ,după norme naturale şi ele ; căci istoricii de cabinet uneori
prea se bizue pe fetişul slovelor,jurând pe principiul fals: ,,Quod non in libris,non est in
mundo”.
6.În aducerea la zi a cercetărilor arheologice din perioada ocupaţiei romane a se
studia rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate de echipele conduse de
prof.univ.dr.Doina Benea.Aceasta a condus cercetările sistematice de pe şantierele
arheologice şcoală de la Tibiscum ( Jupa) din 1977 până în prezent,de la Praetorium (
Mehadia) ,Dalboşeţ şi de cercetare preventivă de la Criciova,Cioreni-Freidorf,
Timişoara,Hodoni şi Dumbrăviţa.
7.Alexandru Borza: Banatul în timpul romanilor,op.cit.pag.67.
8.Idem ,pag.87
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* * *
His study is intended as an act of justice for the fruitful work on the
realm of the Roman vestiges in Banat made by a great botanist ,the
academician Alexandru Borza ( May21,1887,Alba Iulia, sept,3, 1971,
Cluj). Since early childhood under guidance of prof.dr. Adalbert Cserny,a
passionate archaeologist ,founder of the Museum of History in Alba Iulia(
1893) took part in the research of the roman trace of the old Apulum. The
passion for ancient history will guide him throughout his entire life in his
travels around the country and and abroad. Regugee with the University
from Cluj to Timişoara( 1940-1944) he will sek to walk with the camera up
the archaeological sites of Banat to discover and explore with Constantin
Daicoviciu, Joachim Miloia, Marius Moga, I.Boroş ,the Toman traces. He
will identify roads, fortresses, settlements, coins, votive altars, bronze
tablets and brrricks with Roman signs,particularly of those in the roman
military units. He meticulously drew up maps of the spread of ,,waves” and
Roman roads in Banat.
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PROPAGANDA REVIZIONISTĂ UNGARĂ ÎN MASSMEDIA ŞI CONTRAPROPAGANDA ROMÂNEASCĂ ÎN
ANALIZA SECŢIEI a II-a
(iulie – august 1941)
Dr. Alin Spânu (Bucureşti)

După Dictatul de la Viena (30 august 1940) mass-media din România
a fost drastic cenzurată faţă de criticile care puneau în discuţie pierderea
teritorială din nord-estul ţării. Generalul Ion Antonescu, numit primministru la 4 septembrie 1940, a păstrat, în prima fază, interdicţia presei de
a critica agresiv şi violent actul de la Viena. Motivaţia sa a fost aceea că, pe
de o parte, nu era în interesul României să irite Germania prin luări de
poziţie acide şi vehemente, iar pe de altă parte Ion Antonescu a considerat
că starea de spirit a populaţiei nu trebuia inflamată prin articole vitriolante,
care să accentueze suferinţele fizice şi morale ale celor rămaşi sub
stăpânirea ungară.
În conformitate cu sarcinile şi misiunile sale, printre alte obiective,
Secţia a II-a Informaţii din Marele Stat Major, prin Biroul 1 Informaţii,
Frontul de Vest, a monitorizat atent mass-media din Ungaria pentru a
constata în ce măsură acest «gentlemen agreement» este respectat.
Rezultatul a fost elaborat lunar şi înaintat către Preşedinţia Consiliului de
Miniştri. În paralel, au fost trecute şi punctele de vedere, mai exact
scăpările cenzurii, care apăreau în presa românească. Simpla statistică
lunară atestă o amploare cantitativă şi calitativă net în favoarea Ungariei,
care nu a ratat nicio ocazie de a se prezenta ca un lider regional şi, pe de
altă parte, de a denigra România prin critici faţă de administraţia din
perioada 1918-1940, prin promovarea neadevărului istoric şi prin
propaganda de a prelua întreaga Transilvanie. Atacurile «sub centură» la
adresa României au avut la bază conferinţe, anchete de presă, articole de
fond semnate de jurnalişti renumiţi, prezentarea unor cărţi/volume privind
suferinţele îndurate în perioada interbelică, toate acestea vizând menţinerea
unei psihoze a drepturilor asupra Transilvaniei şi o presiune constantă
asupra opiniei publice internaţionale pentru obţinerea teritoriului
revendicat.
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Presa română nu a rămas datoare şi, prin diferite mijloace şi tertipuri,
folosind ca pretexte diverse aniversări şi comemorări, a reuşit să publice
câteva articole în care analiştii militari de surse publice au descoperit
referiri la Transilvania.
Cele opt articole evidenţiate de analiştii militari din presa ungară (din
care trei în Pest), în iulie 1941 (Anexa 1), au avut ca temă principală
revizuirea graniţelor şi drepturile istorice asupra Ardealului. Cotidianul 8
órai Ujság a afirmat că, în Cluj, administraţia românească „a înstrăinat”1
toate bunurile oraşului, prin exproprieri abuzive ale maghiarilor şi
împroprietărirea românilor cu loturi de case. A Nép a promovat afilierea
liderilor unguri din fostele teritorii iugoslave la partidul guvernamental de
la Budapesta, deoarece cabinetul avea în vedere „extinderea spaţiului vital
naţional”2 şi refacerea regatului Sfântului Ştefan. Nagy Magyarország (15
iulie) a reluat tema primilor locuitori din Ardeal care, evident, au fost
ungurii, saşii şi „numai în urmă”3 românii. Volumul „Spaţiu vital” de
Ludovic Bázeki a fost recenzat în Magyarság (18 iulie), care a publicat şi
câteva fragmente. Printre acestea se proclama revizuirea necondiţionată a
graniţelor, „din care Ungaria a şi primit un acont”4, aceasta fiind o condiţie
obligatorie pentru armonia europeană.
La 23 iulie 1941 Pest a prezentat repunerea în funcţiune a minei de
aramă de la Rodna Veche, abandonată de români. Minerii s-au declarat
fericiţi că pot vorbi „în limba ungurească şi să mănânce pâine
ungurească”5. Un reportaj comparativ între casele ungureşti şi cele
româneşti din Transilvania a fost publicat în Pesti Hirlap (30 iulie). Casele
românilor au fost prezentate ca fiind murdare, dezordonate şi populate cu
8-10 copii, în timp ce maghiarii şi-au construit locuinţe „frumoase şi cu
gust”6. Cotidianul a afirmat că în regiunea Someşului, în urmă cu 200 de
ani, populaţia era alcătuită 80% din unguri şi restul români, în timp ce în
1941 proporţia era inversată. Cauza modificării o reprezenta „corectările”7
românilor făcute în timp. Revista Katolikus Szmele a criticat asuprirea
catolicismului în România, care a avut ca efect întărirea conştiinţei pentru
1

Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare se va cita ANIC), fond Preşedinţia
Consiliului de Miniştri (în continuare se va cita PCM), dosar 565/1941, f. 17.
2
Ibidem, f. 19.
3
Ibidem, f. 21.
4
Ibidem.
5
Ibidem, f. 22.
6
Ibidem, f. 23.
7
Ibidem.
230

enoriaşi. Pentru întărirea credinţei, revista a propus introducerea limbii
ungare la predicile din bisericile greco-catolice şi la orele de religie predate
elevilor români.
Presa din România a evocat în nouă articole regiunea cedată, din care
patru au apărut în Ţara, câte două în Curentul şi Universul, iar unul în
Viaţa. În prima zi a lunii iulie 1941 Ţara a publicat pastorala IPS Nicolae,
mitropolitul Ardealului, care i-a felicitat pe rege şi Conducătorul Statului
pentru „putinţa de a spăla ruşinea care rămăsese înaintea lumii”1, în 1940 şi
pentru refacerea graniţelor din est. Aurel Cosma jr.2 a semnat în Curentul
articolul „România în noua ordine europeană”, unde şi-a exprimat
optimismul în reîntregirea ţării „pe cale amiabilă”3, bazat pe principiile
enunţate de Adolf Hitler. Editorialul lui Pan M. Vizirescu4 din Ţara a fost
selectat de analiştii militari pentru credinţa în refacerea graniţelor României
Mari. Acesta, cu măiestrie, l-a poziţionat pe mareşalul Antonescu în viitor,
unde privea „din creştetul istoriei la plaiurile lungi şi ondulate ale României
eterne”5, o subtilă figură de stil la adresa reîntregirii naţionale. Interviul
acordat de Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri şi
ministrul de externe, presei italiene a fost preluat de Universul. Cu privire
la românii din afara graniţelor, şeful diplomaţiei a spus că această problemă
„va trebui soluţionată”6, deoarece milioane de conaţionali trăiesc „dincolo
de fruntariile actuale”7.
1

Ibidem, f. 17.
Aurel Cosma jr. (n. 25 martie 1901, Timişoara-d. 1982, Timişoara) avocat, ziarist şi
scriitor, a fost nepot de frate al mult mai cunoscutului Aurel Cosma (n. 1867-d. 1931),
membru PNR şi PNL, luptător pentru unirea Transilvaniei cu România şi primul prefect
român al judeţului Timiş-Torontal. A. C. jr. a absolvit Facultatea de Drept la Bucureşti
(1922), a obţinut doctoratul în ştiinţe economice şi politice la Paris (1926) şi a fondat
revista literară Luceafărul din Timişoara (1925-1943). Pentru mai multe detalii, a se
consulta: Aurel Cosma jr., Memorii (ediţie, studiu introductiv şi note de Carmen
Albert), Editura Mirton, Timişoara, 2010.
3
ANIC, fond PCM, dosar 565/1941, f. 18.
4
Pan M. Vizirescu (n. 16 august 1903, Brăneţ, Olt-d. 31 ianuarie 2000, Bucureşti) a
absolvit Facultatea de Litere în Bucureşti (1929) şi a obţinut doctoratul în litere şi
filozofie în Germania (1938). A fost director de cabinet al ministrului Propagandei,
Alexandru Marcu (1941-1944), fapt care i-a adus inculparea şi condamnarea la muncă
silnică pe viaţă în procesul ziariştilor (1945), însă a reuşit să se ascundă timp de 23 de
ani. Pentru mai multe detalii a se consulta: Vasile Dima, Gheorghe Atanasescu, In
memoriam Pan Vizirescu, la adresa:
http://revista.memoria.ro/?location=view_article&id=399.
5
ANIC, fond PCM, dosar 565/1941, f. 18.
6
Ibidem, f. 19.
7
Ibidem.
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La 14 iulie 1941 Universul a analizat declaraţiile lui Kövér Gustáv,
şeful Biroului central al minorităţilor de la Geneva, care încerca să
găsească aliaţi influenţi pentru a susţine, la viitoarea conferinţă de pace,
câştigurile şi revendicările teritoriale ale Budapestei. Kövér Gustáv a luat în
calcul că Ungaria „nu va avea niciodată atâţia prieteni încât să nu aibă
nevoie de câţi mai mulţi”1. Cotidianul de la Bucureşti a evidenţiat politica
duplicitară a Ungariei, care a trimis alţi agenţi de propagandă în SUA şi
Marea Britanie cu aceeaşi misiune – recunoaşterea şi acceptarea pretenţiilor
teritoriale.
Comemorarea regelui Ferdinand a reprezentat un alt prilej de aducere
aminte a luptelor care au dus la alipirea provinciilor locuite de români, în
1918, o luptă care continuă pentru „dezrobirea pământului românesc, întreg
şi de totdeauna”2, a menţionat Universul (21 iulie). Conferinţa rostită la
radio de Mihai Antonescu a fost evidenţiată de Ţara (22 iulie) sub titlul „De
la Bug şi până la Tisa”, deoarece a scos în relief întinderea limbii şi a
neamului românesc între cele două fluvii. În ultima zi a lunii acelaşi ziar a
publicat poezia „Rugăciune”, de Malin Bogoe, probabil un pseudonim, dar
reţinută de analiştii militari
Cele şapte articole din august 1941(Anexa 2) apărute în presa ungară
au fost disipate în şase cotidiene şi au abordat aceleaşi două teme
predilecte. Reorganizarea bazinului dunărean a fost subiectul principal din
Peste Lloyd (23 august), acesta abordând tema într-un stil interogativ
autoapreciativ. Astfel, unitatea sud-estului european s-a efectuat, în timp,
de-a lungul Dunării, iar „o regină”3 care să domine regiunea nu putea fi
decât Budapesta. La 30 august 1941 Pesti Hirlap a reluat critica faţă de
prevederile tratatului de la Trianon, care a creat „o situaţie imposibilă”4 în
sud-estul continentului. Aniversarea Dictatului de la Viena a fost primită cu
speranţa de implinire/realizare a tuturor doleanţelor teritoriale, dar, în
acelaşi timp, cu recunoaşterea faptului că „teritorii însemnate”5 au fost
integrate în graniţele ungare.
Pesti Ujság (7 august) a continuat polemica cu Universul afirmând că
migrarea „în masă”6 a românilor în Transilvania a început în secolul al
1

Ibidem, f. 20.
Ibidem, f. 22.
3
Ibidem, f. 28.
4
Ibidem, f. 29.
5
Ibidem, f. 30.
6
Ibidem, f. 25.
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XIII-lea, de frica tătarilor şi s-a prelungit până în secolul al XVIII-lea, ceea
ce a dus la ocuparea regiunii considerată integrată Ungariei de la regele
Arpad. Serbările dedicate Sfântului Ştefan au produs articole în Pest (19
august), 8 órai Ujság (19 august) şi Szövetkezés (21 august). Primul dintre
acestea a menţionat ridicarea unei statui de 9 metri a Sfântului Ştefan în
Munţii Rodnei, la 2 km de graniţă, cu rolul de a păzi „hotarele milenare”1
ale regatului.
În România au apărut doar cinci articole, în Ţara (două), Universul,
Curentul şi Viaţa. Onisifor Ghibu2 a deschis seria în Ţara (5 august) cu o
analiză – „O formulă depăşită: de la Nistru până la Tisa” – în care a afirmat
că trebuie să privim spre Bug, dar fără să uităm „hotarul vestic, năruit
vremelnic”3.
Universul (11 august) a răspuns polemicii deschise de omologul ungar
Pesti Ujság printr-un eminent jurnalist, Romulus Seişanu4, care şi-a folosit
din plin talentul literar, umorul fin şi profund pentru a răspunde alegaţiilor.
A răspuns, în primul rând, că în 1240 românii au luptat cu tătarii, în timp ce
ungurii nu sunt menţionaţi în cronici deoarece „erau pe pustă”5 şi nu în
Ardeal. Apoi a urmat enumerarea istoricilor unguri care în lucrările lor au
atestat trecerile românilor din Transilvania în Muntenia şi Moldova, nu
invers, aşa cum se vehiculează în propaganda oficială. În final, Seişanu l-a
citat chiar pe premierul László Bárdossy, care a afirmat că Transilvania are
o populaţie „băştinaşă majoritar românească”6, ceea ce a închis polemica
dintre cele două cotidiene.
Gheorghe Sofronie7 este autorul articolului „Dreptul nostru la frontiera
etnică”, publicat în Viaţa (21 august), care conchide că pe unitatea
1

Ibidem, f. 27.
Onisifor Ghibu (n. 31 mai 1883, Sălişte, Sibiu-d. 31 octombrie 1972, Cluj), luptător
pentru unirea Basarabiei cu Românie, doctor în filozofie, pedagogie şi istorie universală
la Universitatea din Jena (1909), membru corespondent al Academiei Române (1919),
arestat (1945) şi condamnat la închisoare (1956-1958).
3
ANIC, fond PCM, dosar 565/1941, f. 25.
4
Romulus Seişanu (n. 14 octombrie 1887, Tecuci-d.?) jurnalist din 1902, redactor la
Acţiunea şi Acţiunea română (1917-1918), iar din 1920 la Universul. Ales deputat în
1933. La 1 iunie 1945, în «procesul ziariştilor», a fost condamnat la 20 de ani detenţie
grea.
5
ANIC, fond PCM, dosar 565/1941, f. 26.
6
Ibidem.
7
Gheorghe Sofronie a fost profesor de drept internaţional la Universitatea din Cluj,
refugiat apoi la Sibiu. A publicat: Principiul naţionalităţilor în Tratatele de pace din
1919-1920, Editura Universul, Bucureşti, 1936 şi Contribuţii la teoria şi practica
frontierei, Sibiu, 1941.
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naţională şi lingvistică „se reazimă speranţa”1 în dreptate a românilor la o
viitoare dezbatere a problemelor continentale. A doua zi, Pamfil Şeicaru2,
unul din greii jurnalismului autohton, a semnat în ziarul său, Curentul,
editorialul „Misiunea noastră europeană: Faţa la Est”, în care a făcut o
predicţie care s-a dovedit corectă: „Pentru România Mare de mâine
pledează marile necesităţi ale Europei...”3. Avansarea lui Ion Antonescu la
gradul de mareşal a oferit cotidianului Ţara (26 august) prilejul să afirme că
acesta va fi „în curând, dezrobitorul întregului pământ românesc”4, cu
referire clară la Transilvania de nord-est, deoarece Basarabia şi Bucovina
de nord erau deja eliberate de trupele româno-germane.
Presa ungară a continuat să fie monitorizată de specialiştii militari în
surse publice care, constant, au elaborat materiale direcţionate către
beneficiarii legali. În ansamblu, Secţia a II-a şi-a îndeplinit cu
profesionalism sarcinile şi misiunile clasice şi cele asimetrice, pe timp de
război, consacrându-se ca una din cele mai solide instituţii ale sistemului de
securitate naţională.
Anexa 1
Iulie Mass-media din Ungaria
1

4

Mass-media din România
Ziarul Ţara publică pastorala IPS Sale
Mitropolitului Nicolae al Ardealului, din
care cităm: „Să fim recunoscători M.S.
Regele şi viteazului general I.
Antonescu pentru fapta plină de
înţelepciune şi curaj. Ei au dat Neamului
nostru putinţa de a spăla ruşinea care
rămăsese înaintea lumii pe obrazul lui în
urma întâmplărilor din vara trecută şi săşi refacă, deocamdată, hotarele dinspre
răsărit ale Ţării”.

Ziarul Pest evidenţiază intensificarea

1

ANIC, fond PCM, dosar 565/1941, f. 27.
Pamfil Şeicaru (n. 1894, Beciu, Bacău – d. 1980, Germania), ziarist, publicist şi om
politic. Redactor-şef al cotidianului Cuvântul (1923), director şi redactor-şef la Curentul
(1927-1944), ales de trei ori deputat independent, a părăsit România cu destinaţia
Spania (august 1944) şi apoi Germania (1974). În 1945, la Bucureşti, a fost condamnat
la moarte pentru crime de război şi crime împotriva păcii şi umanităţii, în «procesul
ziariştilor». Din 1978 a publicat, lunar, revista Curentul. Mai multe despre viaţa şi
activitatea sa, în: Victor Frunză, Destinul unui condamnat la moarte Pamfil Şeicaru,
EVF, Bucureşti, 2001.
3
ANIC, fond PCM, dosar 565/1941, f. 28.
4
Ibidem, f. 29.
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legăturilor sufleteşti între Ungaria şi
Ardeal. Fiecare şcoală din Ungaria îşi
alege câte o şcoală din Ardeal, cu care
intră în corespondenţă. În vacanţe îşi fac
vizite reciproc, atât profesorii cât şi elevii.
8 órai Ujság comentează împroprietăririle
făcute de oraşul Cluj sub stăpânirea
românească cu loturi de case, afirmând că
regimul românesc a înstrăinat toate
bunurile comunei.
7

Ziarul Curentul publică un articol
intitulat „România în noua ordine
europeană”, semnat de dl Aurel Cosma,
din care extragem următoarele: „Noi nu
vrem să ne luptăm împotriva nimănui
pentru ca să redobândim ceea ce am
avut sau ceea ce ni se cuvine nouă prin
incontestabilele motive de echitate şi
justiţie. Noi nu urmărim să luăm
drepturile sau pământurile altora, dar
pretutindeni să ni se dea tot ce-a fost al
nostru şi tot ce ne aparţine prin tradiţie
etnică şi prin existenţă românească.
Gândul nostru este curat, iar dorinţa
noastră nu caută şi nici nu umblă pe căi
de compromisuri sau de răfuieli. Cauza
noastră e prea evidentă şi prea dreaptă.
Ea n-are nevoie de târguieli sau de
intervenţia unor măsuri coercitive.
Avem credinţa că ni se va face dreptate
pe cale amiabilă, fiindcă nu vrem decât
realizarea aceluiaşi principiu de unitate
naţională pe care l-a preconizat şi l-a
înfăptuit cancelarul Reichului german,
marele Adolf Hitler, prin lozinca: «Ein
Volk, ein Reich, ein Führer». O dată cu
reorganizarea Europei se va face şi ţara
noastră în hotarele ei etnice”.
Acelaşi ziar publică poezia „Rugăciunea
lui Ştefan-vodă”, de Volbură Poiană
Năsturaş, din care reproducem strofa:
„Împărăţia mânei Tale sfinte/Hotarul săşi întindă cât suflarea/Cea românească-şi
are aşezarea;/Să te slăvim în veci şi din
morminte...”.
Ziarul Ţara publică un editorial semnat
de Pan M. Vizirescu, sfârşitul căruia

9
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este o mărturisire de credinţă în
mareşalul Antonescu şi în hotarele
României Mari: „Şi peste ani şi ani,
când rănile toate se vor fi închis, când
noaptea trecutului ce ne-a durut atâta va
fi îngropată sub lespezile uitării, târziu,
într-un amurg frumos ca o poemă,
Generalul, nins de mângâierile anilor, va
privi din creştetul istoriei la plaiurile
lungi şi ondulate ale României eterne, la
hotarele întinse până la semnele lor din
primul început şi va privi înseninat de
bucuria celor săvârşite de dragul
tânărului rege Mihai I, care va scruta cu
ochi de vultur zările, ca să ducă mai
departe gloria sfintei ctitorii”.
Universul
publică:
„Ducele,
Conducătorul şi Noua Românie văzute
de dl Mihai Antonescu, vicepreşedintele
Consiliului de Miniştri”. Cuprinde
partea a III-a a interviului acordat de dl
prof. Mihai Antonescu presei italiene,
apărut în ziarele Popolo di Friuli,
Giornale di Genova, Roma di Napoli şi
altele:
„- Excelenţă, puteţi să-mi vorbiţi ceva
despre marile mase ale ţăranilor? Puteţi
să-mi spuneţi ceva despre posibilităţile
de transferare a populaţiilor rămase
afară de hotarele româneşti?
- Aţi atins o mare problemă - mi-a
răspuns dl. Antonescu cu privirea dintro dată însufleţită şi cu cuvinte şi gesturi
mai repezi - o mare problemă, care va
trebui soluţionată fiind vorba de
milioanele de români care astăzi trăiesc
dincolo de fruntariile actuale. Am citit şi
meditat de mai multe ori, după ce l-am
ascultat cu bucurie, cu entuziasm şi
recunoştinţă, discursul din urmă al
Ducelui, care afirmă că statul nou
trebuie să se ridice pe rasă şi pe naţiune
şi că acolo unde geografia va trebui să
organizeze elementele fundamentale ale
statului, destinul geografic va ajuta
destinul naţiunii. Aceste cuvinte ale
Ducelui sunt pentru poporul român o
înaltă alinare şi o speranţă”.

10
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Ziarul A Nép din Ujvidák, comentând
înscrierea în partidul guvernamental a
organizaţiei maghiare din teritoriile răpite
Iugoslaviei, scrie că şefii acestei
organizaţii „au avut în vedere politica
hotărâtă şi energică a guvernului, care
urmăreşte extinderea spaţiului vital
naţional şi refacerea Ungariei Sfântului
Ştefan”.

14

Sub titlul „Un propagandist maghiar la
Geneva. Două atitudini, două politici?”,
ziarul Universul publică, după ziarul
Nagyvárad, declaraţiile refugiatului
politic Kövér Gustáv: „La sfârşitul lunii
curente voi pleca din nou la Geneva, ca
să reiau conducerea Biroului central al
minorităţilor şi spre a menţine adânci
legăturile prin care se pot păstra şi spori
simpatiile faţă de Ungaria. Convingerea
mea este că interesul actual al Ungariei
este să câştige cât mai mulţi prieteni
influenţi, în vederea conferinţei de pace
şi a hotărârilor definitive privitoare la
viitorul Ungariei. Sunt convins că
Ungaria nu va avea niciodată atâţia
prieteni încât să nu aibă nevoie de câţi
mai mulţi”.
Universul mai reproduce şi o altă
declaraţie a lui Kövér Gustáv, din Uj
Magyarság, în care spune: „În timp de
război pacea trebuie pregătită în mod
serios, iar în această luptă Biroul din
Geneva constituie un exemplu”.
„Aceste declaraţii ale unui personaj
politic
maghiar,
cunoscut
prin
activitatea sa de propagandist în
străinătate - scrie Universul - sunt cu
atât mai ciudate şi semnificative cu cât
ele au fost făcute pe calea publicisticii în
împrejurările actuale, când Ungaria, în
calitate de stat aderent la Pactul
Tripartit, nu poate urmări decât o
politică strânsă de colaborare cu puterile
Axei, în acord cu scopurile lor de război
şi de pace, cu principiile şi interesele lor
comune. Misiunea dlui Kövér Gustáv la
Geneva în actuala stare de război, cu
scopul mărturisit de d-sa, dezvăluie o
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altă politică ce nu se acordă cu aceea
impusă de obligaţiile ce decurg pentru
Ungaria în urma aderării sale la Pactul
Tripartit. De ce ar avea nevoie Ungaria
de legături cu puterile anglo-saxone,
prin Biroul de la Geneva, când ea aderă
la Pactul Tripartit? Ungaria contează pe
aceste puteri pentru a-şi satisface
pretenţiile. Ciudat este că, pe lângă
Kövér Gustáv, Ungaria a mai expediat
în ţările anglo-saxone şi americane
numeroşi agenţi propagandişti cu
aceeaşi misiune. Presa din Budapesta,
cel puţin până acum, n-a clarificat cazul
ciudat al dlui Kövér Gustáv şi a
celorlalţi agenţi maghiari propagandişti,
lăsând astfel să se înţeleagă că ar fi
vorba de două atitudini şi, deci, de două
politici impuse de interesele speciale ale
Ungariei”.
15
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Ziarul Nagy Magyarország publică un
articol în care afirmă că primii locuitori ai
Ardealului au fost ungurii, urmaţi de saşi
şi numai în urmă au venit şi românii.
Magyarság reproduce pasaje din volumul
„Spaţiul vital”, tipărit recent de către dr.
Ludovic
Bozéki.
Reproducem
următoarele: „Delimitarea dreaptă a
hotarelor,
care
se
va
produce
necondiţionat după terminarea războiului
şi din care Ungaria a şi primit un acont,
care oferă speranţe îndreptăţite, va crea
armonia între popoarele europene, iar
planul economic raţional, o colaborare
folositoare pentru toţi”.
Ziarul Pest publică un reportaj asupra
repatrierii ceangăilor din Bucovina,
afirmând că, o dată cu ceangăii, ar fi voit
să plece din România şi foarte mulţi
unguri, pentru a trăi în Ungaria.
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Ziarul Curentul publică un articol
închinat regelui Întregitor de Ţară,
Ferdinand I, în care se scriu
următoarele:
„Iminenţa
dreptăţii
dumnezeieşti n-a lăsat să treacă şi
această comemorare fără a reda ţării
rotunjite de Ferdinand I provinciile
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alipite de el. Jertfa ostaşilor lui se
prelungeşte astăzi în fiii vitejilor de
atunci. Se prelungeşte în lupta pentru
dezrobirea pământului românesc, întreg
şi de totdeauna”.
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Sub titlul „De la Bug şi până la Tisa”
ziarul Ţara reproduce o conferinţă ţinută
la radio de către dl prof Mihai
Antonescu, în care se fixează limitele
întinderii limbii şi neamului românesc
între aceste două ape frământate de
istorie.
Ziarul Pest anunţă că guvernul maghiar a
repus în funcţiune baia de aramă de la
Rodna-Veche, pe care românii ar fi
abandonat-o. Minerii ar fi declarat că sunt
foarte fericiţi că pot iarăşi să vorbească în
limba ungurească şi să mănânce pâine
ungurească.
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Ziarul Viaţa scrie următoarele rânduri
despre
dezrobirea
Basarabiei:
„Basarabia revine roasă de cangrena
bolşevică la Ţara-mamă ca, prin
martirajul ei, să ne dea din nou semnal
prevestitor de reîntregire totală”.
Pesti Hirlap publică un articol intitulat
„Viaţă nouă pe ruinele vechi”, din care
reţinem: „În sate (e vorba de satele din
Transilvania) casele alternează, o casă
maghiară,
una
românească.
Cea
ungurească este curată, de cărămidă,
acoperită cu ţiglă sau, dacă e din lemn,
este frumuşică şi cu gust. Casa
românească este acoperită cu stuf sau
trestie şi ţuguiată. În cele mai multe
cazuri sunt vopsite într-un albastru
supărător pentru ochi. Dezordinea şi
neglijenţa sunt izbitoare de la distanţă.
Curtea ei este murdară, grajdul, dacă este,
se prezintă dărăpănat sau distrus. Şi mai
este un semn distinctiv: în faţa casei
româneşti câte 8-10 copii stau şi cască
gura, curioşi. În faţa casei maghiare sunt
cel mult 2-3 copii, în cele mai multe
cazuri unul sau nici unul. Este un semn
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distinctiv, dar sigur. Majoritatea caselor
româneşti
este
copleşitoare”.
În
continuare ziarul susţine că în regiunea
Someşului, acum 200 de ani, proporţia
dintre români şi unguri era de 80% în
favoarea acestora din urmă, în timp ce
astăzi proporţia este împotriva ungurilor,
exprimată prin aceleaşi procente, din
cauza „corectărilor” săvârşite de români şi
cele două decenii din urmă.

31

Revista Katolikus Szmele afirmă că sub
regimul românesc catolicismul a fost
supus unor grele încercări. Toate
vexaţiunile n-au făcut însă altceva decât
au întărit conştiinţa catolică maghiară.
Lupta trebuie continuată. Pentru ca în
Ardeal catolicismul să fie şi mai mult
întărit, revista propune ca în bisericile
greco-catolice (unite) să se rostească şi
predici în ungureşte, iar copiii acestor
români să înveţe religia în ungureşte.

Ziarul Ţara publică poezia „Rugăciune”,
de Malin Bogoe. Reproducem strofele:
„Şi-acum, cerescule Părinte/Nalţi rugi în
loc de mănăstire/Du ţara mea, te rog
fierbinte/De azi ’nainte spre mărire./Din
Tisa până-n Bugul mare/O Doamne,
ochii cât rotesc/Să se ridice mândru-n
soare/Doar tricolorul românesc”.

(Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar 565/1941,
f. 17-23)
Anexa 2
Aug.
5

Mass-media din Ungaria

Mass-media din România
Sub titlul „O formulă
depăşită: de la Nistru până
la Tisa”, dl Onisifor Ghibu
publică în ziarul Ţara un
articol, din care extragem:
„Iată-ne azi, după mai
puţin de un sfert de veac,
în pragul realizării visului
de odinioară. Astăzi putem
spune fără nici o teamă că
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formula eminesciană «de
la Nistru pân’ la Tisa» a
fost depăşită. Neamul
nostru trebuie să privească
spre Bug. Dar, în clipele
acestea mari şi grele, nu
trebuie să uităm câtuşi de
puţin hotarul vestic, năruit
vremelnic”.
7

Pesti Ujság scrie: „În polemica dintre ziarul
Universul
şi
primul-ministru
Bárdossy,
argumentarea Universului, în privinţa migrării
ardelenilor în Principatele Române, nu este
concludentă. Universul nu aminteşte deloc migrarea
în masă a românilor în Ardeal în sec. XVIII, când ei
nemaiavând loc în Muntenia şi Moldova, s-au
folosit de toleranţa Habsburgilor şi au cotropit
Ardealul, adică pământurile care de la Arpad
încoace fac parte din Ungaria. Universul nu
aminteşte nici de ce românii din Moldova şi
Muntenia s-au refugiat în masă în Ardeal de frica
tătarilor”.

11

Ziarul Universul publică
următorul articol: „Istoria
Transilvaniei – răspuns
ziarului Pesti Ujság”, de R.
Seişanu, în care se afirmă:
„Ziarul Pesti Ujság scrie
că, de teama tătarilor,
românii din Principate s-au
refugiat în Transilvania, de
unde n-au voit să se mai
întoarcă în ţara lor.
Adevărul este că românii
n-au fugit ci, după cum
atestă o cronică persană,
au înfruntat pe mongoli
sub Basarab la 1240. De
unguri nu se face menţiune
în documentul străin,
deoarece erau pe pustă şi
nu în Transilvania.
Trecerile în masă ale
românilor din Transilvania
în Principate sunt atestate
de Benkö József, care
recunoaşte descălecarea lui
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Negru-Vodă. Emigrările
ulterioare sunt atestate de o
sumedenie de istorici, după
cum s-a arătat în răspunsul
anterior. Ele au fost atât de
masive,
încât
bieţii
moldoveni se plângeau de
imigraţia
năvalnică
a
ardelenilor ca şi când «tot
Ardealul românesc vine în
Moldova». În afară de
descălecatul
voievozilor
din Făgăraş şi Maramureş,
confirmat prin plângerea
saşilor şi ungurilor din
1485
către
Báthory,
strămutările
românilor
ardeleni peste Carpaţi au
continuat. În 1773 românii
uniţi din Transilvania se
plâng
împăratului
că
românii fug dincolo, iar
istoricul Sulzer arată că în
timpul său au trecut 8000
fugari.
Raicevici
evaluează,
la
1788,
numărul refugiaţilor la
13000. În timpul lui Mihail
Şuţu s-au numit chiar
ispravnici ai ungurenilor
străini. Dovezi mai aduc
şi
Ecaterina
Vâlsan
Zaharescu, care dovedesc
prin
date
trecerile
numeroase
ale
transilvănenilor
în
România. Transilvania –
încheie ziarul – a avut
întotdeauna, precum are şi
astăzi,
o
populaţie
băştinaşă
majoritar
românească,
care
reprezintă
elementul
naţional cel mai puternic,
după cum recunoaşte în
articolul său dl Bárdossy,
primul-ministru
al
Ungariei”.
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14

19

21

Ziarul Ţara, în editorialul
„Datoria noastră de azi,
fericirea ţării de mâine”,
făcând
apel
pentru
subscrieri la împrumutul
reîntregirii,
scrie:
„Conducătorul biruitor va
şti să conducă la bun
sfârşit, în toate cele patru
zări ale pământului, opera
naţională de refacere pe
toate tărâmurile şi faima
unei noi Românii, mai
mari şi mai tari decât a fost
vreodată”.
Ziarul Pest relatează într-un reportaj aşezarea în
munţii Rodnei a unei statui a Sfântului Ştefan la 2
km de frontiera românească, având misiunea de a
păzi „hotarele milenare ale Ungariei”. Statuia,
sculptată în piatră, are o înălţime de 9 metri.
8 órai Ujság, în legătură cu sărbătorirea zilei Sf.
Ştefan, scrie: „În afară de importanţa religioasă, ziua
aceasta este serbarea imperiului maghiar al Sf.
Ştefan. Această sărbătoare ne mişcă azi mai mult
decât oricând, armata maghiară, cu arma în mână,
apără graniţele Ungariei Sfântului Ştefan – încă
neîntregite”.
Szövetkezés, vorbind despre comemorările de
odinioară ale regelui Sf. Ştefan, scrie: „Astăzi
muncim pentru ţara noastră şi pentru „poporul
nostru. Şi dacă astăzi, în ziua Sf. Ştefan, ne rugăm
iarăşi pentru libertatea, pentru eliberarea fraţilor
noştri, dovedim în faţa lui Dumnezeu că suntem
uniţi sufleteşte şi unirea aceasta nu poate fi
sfărâmată de nici o graniţă, de nici o decizie”:
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În ziarul Viaţa dl prof. Gh.
Sofronie publică un articol
despre „Dreptul nostru la
frontiera etnică”. După ce
arată
principiile
care
legitimizează
aspiraţiile
noastre naţionale, conchide
că: „Naţiunea română are
în structura ei toţi factorii
morali şi materiali ai
conceptului de naţiune:
rasa,
limba,
religia,
comunitatea de interese,
conştiinţa naţională, voinţa
comună. Pe voinţa comună
şi pe unitatea de limbă «de
la Tisa dincolo de Nistru,
din Carpaţi dincolo de
Dunăre»,
se
reazimă
speranţa
în
dreptatea

neamului românesc la
viitoarea
dezbatere
a
problemelor europene”.
Dl
Pamfil
Şeicaru
semnează în Curentul un
articol de fond intitulat
„Misiunea
noastră
europeană: Faţa la Est”,
din care reproducem:
„România va fi din nou
mare. Să nu se sperie cei
ce nu au respiraţia pe
măsura destinelor Naţiei,
dar vom fi aşa cum am
fost, adică 20 milioane de
români
în
cuprinsul
aceluiaşi
stat.
Pentru
România Mare de ieri
pledau doar sacrele noastre
drepturi naţionale, pentru
România Mare de mâine
pledează marile necesităţi
ale
Europei.
Sectorul
supravegherii ce ni se va
încredinţa ne va condiţiona
şi hotarele unei noi
Românii Mari”.

22
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Pester Lloyd, vorbind despre reorganizarea
bazinului dunărean, scrie: „Trăsătura de unire cea
mai caracteristică a sud-estului este Dunărea. De
altfel, această regiune se numeşte şi spaţiul Dunării.
Ce este, deci, mai firesc decât să existe aici o regină
a Dunării care, cu farmecul ei, dar şi cu posibilităţile
ei economice, să lumineze toată această regiune.
Regina Dunării, oraşul Budapesta, există. Nu
lipseşte decât realizarea Europei noi pentru ca el săşi poată îndeplini misiunea: a deveni centru creator
de viaţă în sud-est”.
Pesti Hirlap publică declaraţiile primarului din Cluj,
adăugând că în Cluj înfloreşte iarăşi viaţa maghiară:
spiritul maghiar a triumfat, Universitatea s-a
populat, fabricile lucrează iarăşi intens şi muncitorii
specialişti nu mai sunt şomeri. Mulţi ardeleni au
început să se ocupe cu comerţul. Numărul
prăvăliilor ungureşti este în creştere, iar vitrinele au
reluat frumosul aspect european. În Cluj, la
retrocedare, erau 4000 şomeri. Am plasat pe toţi
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aceştia. În prezent, peste 1000 şomeri lucrează în
interes obştesc. Problema grea a fost aprovizionarea
populaţiei, căci la preluarea administraţiei civile
aproape că nu mai existau rezerve alimentare în
oraş. Cu o muncă încordată toate exigenţele au fost
satisfăcute. În şcolile primare 7300 elevi învăţau
ungureşte. În domeniul sanitar au fost multe de
făcut. Caracteristic este cum a văzut stăpânirea
străină problema sanitară: românii aşezaseră orfanii
şi vagabonzii în aceeaşi clădire”.
26

30

Ţara, cu ocazia înălţării dlui General Ion Antonescu
la gradul de Mareşal, scrie
că d-sa va fi în curând
dezrobitorul
întregului
pământ românesc.
Pesti Hirlap scrie: „Tratatele de pace din jurul
Parisului au creat o situaţie imposibilă din punct de
vedere economic şi politic şi sud-estul european.
Gravele nedreptăţi legate de ele au creat aici o
încordare
permanentă.
Izbucnirea
acestor
nemulţumiri dacă a putut fi amânată sau tăinuită,
totuşi, nimeni n-a putut să împiedice descompunerea
Europei nenorocite prin tratatele de la Paris. Faţă de
tratatele de la Paris, Ungaria a fost totdeauna în
flagrantă opoziţie şi nici o clipă n-a ascuns că va
face tot ce-i stă în putere pentru schimbarea situaţiei
la care a fost aducă prin silnicie. Bărbaţii de stat
unguri şi politicienii care vizitau străinătatea au
făcut tot ce le-a stat în putinţă ca să convingă opinia
publică internaţională de nedreptatea făcută
Ungariei şi să arate consecinţele funeste ale acestei
nedreptăţi pentru Europa. Redeşteptând conştiinţa
lumii, aceştia au dovedit că nerezolvarea problemei
maghiare ar fi o nenorocire pentru Europa. Nimeni
nu poate spune că munca aceasta clarificatoare nu ar
fi dat rezultate deoarece, în ultimii ani de pace,
foarte mulţi factori cu răspundere ai politicii
mondiale şi-au manifestat clar convingerea că
condiţiile de pace draconice dictate la Paris au creat
o situaţie insuportabilă în centrul Europei şi, deci,
tratatele de pace trebuie revizuite dacă se urmăreşte
o dezvoltare paşnică în viitor în această regiune.
Este o pagubă eternă pentru omenire că
recunoaşterea aceasta n-a dus la dezlegarea pe care
conducătorii Europei ar fi găsit-o împreună sau
printr-o voinţă comună. Deşi au fost vremuri când
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se spera că revizuirea paşnică ar fi posibilă. Astăzi
am ajuns la o aniversare importantă: acum un an s-a
întrunit, sub conducerea miniştrilor de externe
german şi italian, comisia de arbitraj din Palatul
Belvedere din Viena care, după consimţământul
prealabil al guvernelor român şi ungar, a fixat noile
graniţe ale României şi Ungariei. Hotărârea aceasta,
deşi nu a adus împlinirea tuturor speranţelor
maghiare, a realipit la Ungaria teritorii însemnate.
Am împlinit cu cinste ce ne-am asumat atunci. În
urma muncii maghiare în Ardealul neglijai şi
paralizat a început să palpite o viaţă nouă, vechile
instituţii culturale au reînviat şi a început
dezvoltarea pe calea unui viitor mai frumos”.
(Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri,
dosar 565/1941,

*
*
*
La propagande hongroie révisionniste dans les médias et la
contrepropagande roumaine dans l’analyse de la Section d’information
II (juillet-août 1941)
Conformément à ses tâches et missions, entre autres objectifs, la
Section II des Informations du Grand Etat Majeur, à travers le Bureau 1 des
Informations, le Front de l'Ouest, a suivi de près les médias hongrois et les
résultats mensuels a été présentés à la présidence du Conseil des Ministres.
En parallèle, ont été mentionnés les points de vue parus dans la
presse roumaine. De simples statistiques montrent un net avantage
quantitatif et qualitatif pour l’Hongrie, qui n'a pas manqué une occasion de
se présenter comme un leader régional et, d'autre part, de dénigrer la
Roumanie par des critiques de l'administration de la période 1918-1940 et
par promouvoir des mensonges historiques et soutenir la propagande de
prendre la Transylvanie.
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DEMNITATEA NAŢIONALĂ
Dr. Elena Cobianu (Bucureşti)
În epoca globalizării, care mai este statutul demnităţii naţionale? Este la
fel de precar ca acela al suveranităţii naţionale, al managementului
naţional, al statului naţional. Precaritatea provine din transgresia unor
funcţii, altădată, fundamentale ale statului, către organisme, instituţii
regionale, europene sau internaţionale. Apărarea demnităţii naţionale
presupune spirit patriotic, apărarea cuceririlor trecutului, chiar cu riscul
unor relaţii mai tensionate, uneori.
În România postdecembristă, politicienii au urmărit propria căpătuire,
ignorând interesul naţional, protejarea a ceea ce a realizat un întreg popor,
fie şi în ultima jumătate de secol, cu renunţări şi privaţiuni. Am avut o
economie cu ramuri industriale concurente ale firmelor occidentale, o
agricultură cu milioane de hectare irigate, bogăţii ale subsolului. Mai avem
foarte puţin dintre toate acestea. Suntem dependenţi de capitalul străin,
perlele economiei au fost vândute, privatizate, desigur, şi la presiunea
Uniunii Europene, a FMI, a condiţiilor de aderare la NATO. Cu politicieni
interesaţi de comisionul cu care se vindea un obiectiv, cu oameni de afaceri
români care, din foşti directori de întreprinderi, au devenit patronii
acestora, după ce le-au falimentat, cu o societate civilă fără voce, ţara este,
la mai mult de două decenii de la revoluţie, una dintre cele mai sărace din
UE. Subsolul, cu bogăţiile lui, a fost concesionat firmelor străine, sistemul
bancar străin câştigă sute de milioane de euro, în anul de criză, 2009, iar
românii, cei mai mulţi, nu-şi mai pot plăti creditele de la bănci, oferite
cândva cu prea multă uşurinţă. Puţinul patrimoniu, care a scăpat vinderii,
este aşteptat să intre în proprietatea unor firme străine, afaceri în care sunt
implicaţi politicieni de la vârful ţării.
La acest trist bilanţ economic, la care se adaugă o controversată şi
incompetentă guvernare a ţării, cu un trist ecou în afară, este dificil să se
vorbească de demnitate naţională sau de mândria de a fi român.
Intelectualii, cercetătorii, puţinii oameni politici, care mai apără interesul
naţional, sunt etichetaţi extremişti. Ne mişcăm într-o atmosferă în care
media, în marea lor majoritate, fac jocul altor interese nu, în primul rând,
ale ţării. Tuturor acestor condiţii, li se adaugă, în ţară, o continuă tulburare,
din partea UDMR.
Precipitarea, pe scena politică a ţării, a aprobării de către parlament a
unor legi, sub presiunea UDMR, ne obligă la câteva reflecţii asupra
conceptului de demnitate naţională. Ne referim la Proiectul de Lege
privind statutul minorităţilor naţionale din România, la Proiectul de Lege
privind reorganizarea regiunilor de dezvoltare, ambele elaborate de
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UDMR, ultima, aprobată tacit de Senat, la 10 febuarie 2010, urmând să fie
supusă dezbaterii în Camera deputaţilor, cameră decizională şi la recenta
provocare a UDMR, cu contribuţia Ungariei, de instalare la Bruxelles a
reprezentanţei aşa-zisului Ţinut Secuiesc, entitate nerecunoscută politic.
Modul cum a decurs şi se prefigurează cursul evenimentelor, îngrijorează
pe români, mai ales, după ce a fost, deja, adoptată Legea educaţiei
Naţionale-Legea învăţământului. Este mai mult decât evident că UDMR,
membră a coaliţiei de guvernare, este „campioană” la iniţiative legislative,
care privesc, prioritar, aşteptările şi interesele grupului etnic pe care îl
reprezintă, mai puţin viitorul ţării.
Unde este punctul de vedere românesc în promovarea acestor iniţiative?
Setea de putere, voinţa rămânerii la putere cu orice preţ, au determinat şi
determină actuala coaliţie guvernamentală (PDL, UNPR, UDMR şi grupul
minorităţilor naţionale, altele decât cea maghiară) de a se lăsa trasă în jocul
periculos al UDMR, care şantajează, ameninţând cu ieşirea de la guvernare,
dacă nu-i sunt satisfăcute pretenţiile. Aşa a obţinut UDMR, nedreapta,
pentru români şi învăţământul românesc, Lege a educaţiei. Partidele din
opoziţie apar covârşite de guvernul, care îşi asumă legi organice, prin
asumarea răspunderii, şi de majoritatea parlamentară, ţintuită de scaune,
prin ordin interior de partid, ca votul să iasă „cum trebuie”, cu toate că şi
ele aşteaptă, dacă va fi nevoie, după viitoare alegeri, să realizeze
majoritatea parlamentară, tot cu UDMR. Aici, putem să ne întrebăm: de ce
nu se încearcă alianţe şi cu partide neparlamentare, unde se găsesc oameni
politici cu simţ patriotic, cinstiţi, care să servească interesul naţional?
Când se dau legi care lovesc legea fundamentală a ţării, statul „naţional,
suveran şi independent, unitar şi indivizibil” (art. 1 din Constituţie), când
statului i se propune să delege atribuţii esenţiale către organizaţiile şi
organele minorităţii maghiare, când sunt încălcate, flagrant, drepturile
cetăţenilor români, minoritari numeric, la păstrarea identităţii, naţionale, a
limbii, la un loc de muncă, în zonele unde populaţia maghiară este
majoritară, problema apărării demnităţii naţionale devine esenţială.
Ce este demnitatea naţională? Este conştiinţa valorii de sine a unei
naţiuni, valoare dată de trecutul ei istoric, de patrimoniul material şi
cultural moştenit, de ceea ce reprezintă originalitatea ei, de realizările şi
calitatea umană a membrilor ei. La conştiinţa valorii de sine naţionale, la
demnitatea naţională, se ajunge prin efort de cunoaştere de sine, ca naţiune,
prin autoevaluare onestă, fără supraevaluare, dar şi fără subevaluare. Un
scrutin realist arată limitele ca şi măsura puterii de afirmare a demnităţii
naţionale, în concurenţa cu celelalte naţiuni.
Demnitatea naţională implică respectul de sine al naţiunii, respectul
datoriei faţă de sine ca naţiune al conducătorilor, ca şi al cetăţenilor ei. Ea
cere respect, recunoaştere din partea altora cu demnitate naţională.
Demnitatea naţională, sub forma valorii moştenirii primite de la înaintaşi
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este un dat, dar şi o construcţie care, pentru a se menţine la un standard
înalt, pentru a conserva pecetea distincţiei, trebuie, continuu, îmbogăţită
prin contribuţia de creaţie a contemporanilor. Cu alte cuvinte, meritul,
superioritatea, care se asociază demnităţii naţionale, înseamnă efortul
pentru excelenţă, lupta cu delăsarea şi cu mediocrităţile ambiţioase,
responsabilitate morală la toate nivelurile.
Demnitatea naţională cere conştiinţă naţională şi conştiinţă morală,
capabile să sacrifice interese de putere, meschine, înguste, de moment, în
favoarea unor interese majore ale comunităţii naţionale. Naţiune demnă,
conducători demni, înseamnă merit adăugat acestora, adică valoare,
comportament cinstit, curajos, îndreptat împotriva nedreptăţii, cer edificare
asupra intereselor şi demnităţii conaţionalilor. Demnitatea guvernanţilor
înalţă demnitatea naţiunii, pe când, trădarea, laşitatea, tăcerea vinovată, o
coboară, uneori, mai mult decât merită naţiunea. Se întâmplă ca o naţiune
să nu aibă, totdeauna, conducătorii pe care îi merită, ca aceia care consideră
dreptate ceea ce îi preocupă pe ei în dauna dreptăţii celor guvernaţi.
Demnitatea naţională se răsfrânge în demnitatea cetăţeanului, aşa cum
umilirea naţională este trăită, cu suferinţă, de către cei care simt cu ţara, cu
prezentul şi viitorul ei. Ca şi demnitatea individului, demnitatea naţională
se corelează cu drepturi ca libertatea, independenţa, egalitatea de tratament.
Restrângeri ale libertăţii, ale independenţei statului naţional, aduc atingere
demnităţii naţionale. Construcţie realizată de-a lungul istoriei, cu victorii şi
înfrângeri, cu jertfe şi suferinţe, demnitatea naţională trebuie apărată,
responsabilitate ce revine conducătorilor statului, dar şi întregii substructuri
ierarhice a societăţii. Lipsa de respect a demnităţii naţionale, ignorarea ei,
în anumite împrejurări, pot declanşa reacţii cu efecte imprevizibile.
Respectul demnităţii conferă un sens major acesteia, fiind opusul umilirii,
al sfidării.
Cele câteva aprecieri asupra modului concret cum sunt în primejdie
Statul român şi demnitatea naţională se bazează pe o lectură a Proiectului
de lege privind statutul naţionalităţilor în România şi pe o serie de de
documente primite de la Forumul Civic al Românilor din Covasna,
Harghita şi Mureş (FCRCHM)1, cu specificaţia că analizele efectuate au
1

Consideraţii generale şi aprecieri(observaţii) punctuale referitoare la Proiectul de
lege privind statutul minorităţilor naţionale din România; Memorandum ( înaintat la 1
noiembrie 2005 de către reprezentanţii organizaţiilor civice şi formaţiunile politice, din
judeţele Covasna şi Harghita, Anexa nr. 1); Concluziile cercetării sociologice
întreprinse de Centrul European de Studii în Probleme Etnice (CESPE), din cadrul
Academiei Române, publicate în iunie 2006, în studiul Aprecieri asupra proiectului de
lege privind statutul minorităţilor naţionale din România (Anexa nr. 2); Comunicatul de
presă al Forumului Civic al Românilor din Harghita şi Covasna, din 7 septembrie 2006
(Anexa nr. 3); Apelul pentru apărarea demnităţii naţionale al ForumuluiCivic al
Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, din 2 aprilie 2011 (Anexa nr. 4); vezi şi
www.forumharghitacovasna.ro
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avut la bază studiul legislaţiei europene în materie, concluziile unor
cercetări sociologice şi poziţia principalelor segmente ale societăţii civice
româneşti şi ale partidelor politice din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş.
Înainte de orice analiză, trebuie subliniat faptul că statul nostru, prin
Constituţie, şi prin afiliere la diverse acte internaţionale, garantează
egalitatea în drepturi a tuturor cetăţenilor săi, indiferent de naţionalitate,
recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale
dreptul la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice,
culturale, lingvistice şi religioase. În privinţa maghiarilor, drepturile lor, în
general, dar, mai ales, în educaţie, chiar exced pe cele ale românilor, graţie
legii respective, fapt contravenind Constituţiei, care arată că măsurile de
protecţie a identităţii minoritarilor „trebuie să fie conforme cu principiile de
egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni români” [Art. 6
(2)].
Fără a fi jurist, specialitate la care maghiarii sunt deosebit de buni, nu
poţi să nu constaţi cât de direct, dar şi subtil, „lucrează” maghiarii la
transformarea statului naţional unitar român în stat multinaţional. Pentru
aceasta, inventează concepte, exagerează în ceea ce priveşte istoria lor,
denaturează istoria ţării noastre.
Aşa cum se subliniază în toate documentele menţionate, scopul
proiectului de lege este, în esenţă, destructurarea statului unitar român, a
ordinii constituţionale şi a capacităţii statului de a-şi exercita puterea
suverană asupra întregului teritoriu, asupra tuturor cetăţenilor şi a tuturor
domeniilor şi serviciilor, prin delegare de competenţe ale acestuia către
organe alese pe criterii etnice. Cercetătorii problemei atrag atenţia asupra
necesităţii dezbaterii publice, largi, a proiectului, discordant cu
recomandările şi practica europene, ca şi asupra analizei profunde a
consecinţelor sociale pe care le implică aplicarea dispoziţiilor sale, cu
deosebire, pentru zona sensibilă a Ardealului, la relaţiile cu maghiarii. În
aceste condiţii, românii se percep abandonaţi de către stat, comunitatea
românească şi cultura ei nesprijinite, apărând pericolul asimilării celor care
nu se gândesc să părăsească zona.
Autorii proiectului nu se sfiesc să introducă în text concepte inventate
de ei, care nu se găsesc în niciun document european, precum: „drepturi
colective”,
„comunitate
naţională”,
„autonomie
culturală”,
„descentralizare” a învăţământului, în care sunt importante teritoriul,
raportul numeric majoritate-minoritate, favorabil lor. Acestor „invenţii
teoretice” li se adaugă mersul la instanţe ca UE, cu neadevăruri despre
pretinsa lor oprimare, deşi sunt de peste 15 ani la guvernare, sau apelul la
ONU, cu „Raportul din umbră” etc. Toate acestea pentru a justifica
autonomia teritorială a aşa-zisului „Ţinut Secuiesc”.
Având în vedere precondiţii esenţiale ale proiectatei legi - concentrarea
numerică şi teritorialitatea - devine evident că o bună parte din text capătă
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caracter formal, doar maghiarii răspunzând unei arii geografice relativ
determinate. Dincolo de ceea ce au afirmat cercetătorii de la Centrul
European de Studii în Probleme Etnice, nouă ni se pare că maghiarii şi-au
făcut o lege, mai degrabă pentru ei, celelalte minorităţi fiind aşteptate să-i
susţină. Bunăoară, romii, după statistici neoficiale, chiar mai numeroşi
decât maghiarii şi răspândiţi neuniform, nu s-ar putea încadra în
precondiţiile de mai sus, ceea ce duce la concluzia, la care au ajuns
analiştii, că, în proiect, reglementarea propusă, de fapt, vizează mai puţin
cadrul naţional al «problemei».
În continuare, vom spicui câteva articole din proiect, care contrazic
legislaţia română şi europeană şi care insultă demnitatea noastră. Mai întâi,
Constituţia ţării prevede drepturi şi măsuri pentru protejarea şi dezvoltarea
identităţii naţionale a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, pe
când proiectul de statut vorbeşte despre identitatea comunităţilor
minorităţilor naţionale, concept ce contravine normelor dreptului
internaţional.
Cu articolul 14 (2), din Proiectul legii, încep interdicţiile, după părerea
noastră, grave, la adresa drepturilor inalienabile ale statului român: „Sunt
interzise măsurile normative sau administrative, directe sau indirecte care
pot duce la modificarea componentei etnice a unor regiuni locuite în mod
tradiţional de anumite comunităţi etnice”; (3) „Este interzisă modificarea
limitelor unităţilor administrativ teritoriale, respectiv a circumscripţiilor
electorale, în defavoarea ponderii minorităţilor naţionale care locuiesc în
mod tradiţional în acestea”. Evident, parlamentului, calificat de Constituţie,
ca „organul reprezentativ suprem al poporului român, unică autoritate
legiuitoare a ţării”(Art. 61), îi este restrâns domeniul de competenţă. Legea
privind împărţirea ţării, în regiuni economice, potrivit unei asemenea
dispoziţii, nu s-ar putea realiza fără „avizul” reprezentanţilor minorităţilor.
Un şir de alte articole, care urmează, obligă statul român la costuri
enorme privind învăţământul în limba maternă a tuturor celor 20 de
minorităţi naţionale, de la preşcolari la învăţământul universitar şi
postuniversitar, la care se adaugă posibilitatea ca şi învăţământul particular
să fie subvenţionat de la bugetul de stat sau local. În tot ceea ce înseamnă
organizarea învăţământului şi a culturii în limba maternă, conducerile
redacţiilor în limba minorităţilor naţionale de la posturile publice de radio
şi televiziune, înfiinţarea/desfiinţarea de instituţii, funcţionare, concursuri,
acela care decide, în cazul fiecărei minorităţi naţionale, este Consiliul
Naţional al Autonomiei Culturale, un organ cu multiple competenţe
decizionale, un fel de „guvern” şi „parlament”, totodată, referitor la tot ceea
ce priveşte identitatea culturală, lingvistică, religioasă a unei minorităţi.
Deşi se cere statului „să asigure programele şcolare adecvate şi manuale
elaborate cu scopul însuşirii eficiente a limbii române pe tot parcursul
învăţământului preuniversitar..” [Art. 16 (6)], totuşi, la concursuri, la
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examene de promovare, pentru titluri ştiinţifice, pentru permis auto, se are
în vedere, dacă „e necesar”, asigurarea traducerii. Problema este că pare
imposibilă, dacă nu aberantă o asemenea prevedere, dacă ne referim la
numărul necesar de traducători autorizaţi, de pe lângă numeroasele comisii,
înfiinţate pentru rezolvarea diferitelor probleme. De asemenea, ne putem
întreba cât de interesaţi au fost candidaţii să înveţe limba română, dacă au
nevoie de traducător.
Folosirea limbii materne de către toate minorităţile naţionale va obliga
statul român ca, la cererea unei organizaţii reprezentative a acesteia
(CNAC), să publice acte cu caracter normativ de interes naţional şi în limba
minorităţii respective. Actele de stare civilă vor fi întocmite cu folosirea
numelor şi prenumelor persoanei în limba de care aceasta aparţine, cu
respectarea regulilor ortografice, fiind interzisă transcrierea sau traducerea
cu altă ortografie a numelui şi prenumelui, fără aprobarea persoanei
respective. În acest caz, oare cum se va „negocia” transcrierea numelor şi
prenumele celor din familiile mixte?
Alte articole ale proiectului de lege prevăd obligaţia cunoaşterii limbii
minorităţii naţionale, de către funcţionarii publici, ofiţeri, agenţi de poliţie,
personal medico-sanitar, în zonele unde minorităţile au o pondere
semnificativă. Aşa cum arată şi cercetătorii amintiţi ai problemei, nu se
specifică înţelesul expresiei „pondere semnificativă”, care, după noi, se
referă, exclusiv, la maghiari. De aici, urmează şi obligarea respectivilor
angajaţi de a şti limba maghiară, dacă vor să lucreze acolo. Acelaşi criteiu
al „ponderii semnificative” este reclamat şi la promovarea, în străinătate, a
culturii minorităţilor naţionale, dar eronat şi inechitabil, adică „la nivel cel
puţin egal cu ponderea fiecărei minorităţi” [Art. 24 (2)], principiu care
anulează ideea sprijinirii egale a culturilor minorităţilor naţionale.
La seria „noutăţilor”, adaugăm dispoziţia ca acte, înscrisuri, în limba
maternă, emise de instituţii ale minorităţilor naţionale, să fie recunoscute
ca valabile de către organe competente, fără să se specifice tipurile de
activităţi care pot fi certificate. Considerarea organizaţiilor cetăţeneşti,
asimilate partidelor politice, cum este şi UDMR, ca „subiect de drept
privat”, cu dreptul de a participa la alegeri, le face incontrolabile de către
Curtea de Conturi, deşi statul este obligat să le subvenţioneze (dar nu să le
controleze!).
Considerăm suficiente elementele care demonstrează scopul acestui
proiect: crearea unui „stat în stat” în inima României şi destructurarea
statului naţional, cu o aroganţă sfidătoare.
Revenind la situaţia din judeţele Covasna şi Harghita, cercetarea la care
ne referim remarcă defavorizarea românilor în privinţa gestionării spaţiului
simbolic local, întrucât fiecare dintre cele două părţi apelează la
comunitatea largă cu care se identifică şi la tradiţiile ei. Ori, se ştie că
românii, minoritari numeric, în contextul istoric cunoscut, trăitori mai
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degrabă în mediul rural, care n-a excelat în cultura scrisă şi administraţie şi
care a fost lipsit de simboluri administrative, proprii mediului urban, sunt
dezavantajaţi în a-şi proba legitimitatea istorică prin acte, simboluri etc.
Limba folosită, în relaţiile interindividuale particulare şi în administraţie, este dominant maghiară, datorită disproporţiei dintre români şi
maghiari. Numărul angajaţilor români, în instituţiile publice, este extrem de
redus, iar limba română este vorbită doar de către cei care nu cunosc limba
maghiară. Această situaţie este percepută ca inacceptabilă de către românii,
care, necunoscând limba maghiară, nu pot ocupa un post în administraţia
publică şi în societăţile comerciale private. În acest fel, pentru maghiari, se
permanentizeză dezinteresul pentru cunoaşterea limbii române.
Aceeaşi cercetare şi date mai recente, aduse de presa din zonă, confirmă
că segregarea etnică, comandată deschis, se adânceşte în privinţa ocupării
unui loc de muncă de către români, în administraţie sau afaceri. În mod
deliberat, este împiedicată venirea investitorilor români în aceste judeţe,
pentru a nu se schimba componenta lor etnică. Într-un ziar, era redată
justificarea în acest sens a unui primar: „Nu vreau ca Municipiul Sf.
Gheorghe să fie un oraş industrial, ci vreau să aibă identitate proprie pentru
Ţinutul Secuiesc, pentru a-şi atinge scopurile”.
Respingerea unui proiect de hotărâre, prin care o organizaţie nonguvernamentală din Bucureşti urma să înfiinţeze, în Sf. Gheorghe, un sediu
pentru servicii sociale acordate persoanelor cu risc de excludere pe piaţa
muncii, finanţat de UE cu 4 milioane de euro, se justifica prin aceea că
românii din Bucureşti nu trebuie să deschidă sedii în aşa numitul Ţinut
Secuiesc. O subdezvoltare „programată”, a economiei şi suprastructurii
judeţelor este menită să alimenteze „mitul” autoadministrării taxelor şi
impozitelor, benefică, chipurile, pentru zonă, în condiţiile autonomiei
teritoriale.
Conducătorii UDMR, mai vechi sau mai noi, au acelaşi scop:
autonomia aşa numitului Ţinut Secuiesc. Kelemen Hunor, ministru al
culturii şi preşedinte al UDMR afirma, în martie 2011, că interesul lor este
de a slăbi Statul Român din toate punctele de vedere, pentru a-şi atinge
dezideratele în obţinerea independenţei. Şi pare că reuşesc, după modul
cum gestionează ministere, care, logic, firesc, ar fi trebuit să revină
românilor, precum: Ministerul Culturii, Ministerul Sănătăţii, în care au fost
urcaţi de o coaliţie, fără responsabilitate şi simţ naţional.
Referitor la dispoziţiile Proiectului privind statutul minorităţilor
naţionale din România se poate spune că ele, cum observă cercetătorii,
construiesc o realitate dominată de separarea minorităţilor naţionale de
majoritatea românească, segregare, după părerea noastră, periculoasă,
pentru convieţuirea armonioasă, cu veche tradiţie în istoria relaţiilor
interetnice, în ţara noastră.
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Proiectului de lege privind statutul minorităţilor naţionale, i se adaugă
un alt Proiect de lege privind reorganizarea regiunilor de dezvoltare, de
asemenea, „creaţie” a UDMR, care, deja, a fost aprobat de senat, în
februarie, 2011. Este vorba despre o re-regionalizare a ţării, când, în
memoria multor români, nu s-a şters fosta regionalizare, cu „regiunea
autonomă maghiară”(RAM), făcută sub presiune sovietică, anulată printrun act de reparaţie istorică, naţională şi morală, din 1968. Atunci, teritorial
şi administrativ, s-a revenit la împărţirea tradiţional-specifică în judeţe.
Proiectul de lege al UDMR urmăreşte, prin delimitarea graniţelor celei de a
V-a macro-regiuni, refacerea zonei care a reprezentat raptul asupra
României, înfăptuit prin Dictatul de la Viena, din august 1940, aşa cum au
demonstrat, cu hartă şi explicaţii istorice, la un post de televiziune, istoricii
academicieni, Dinu C. Giurescu şi Dan Berindei.
Unde mai este suveranitatea Statului Român, îndeplinirea de către el a
dispoziţiilor sale legale, în aceste condiţii? Cine le de dreptul guvernanţilor,
adăugăm noi, efemeri, de azi, să răstoarne istoria ţării, ne întrebăm şi se
întreba, din nou, academicianul Dinu C. Giurescu. Constituţia, demnitatea
ţării, evident, sunt grav lovite. La acestea se adaugă recentele derapaje
autonomist-secuieşti, când un extremist maghiar a spânzurat efigia lui
Avram Iancu, cel mai iubit fiu al Apusenilor, adevărată icoană, pentru
ardeleni, fapt ce reflectă ura, ce mocneşte şi este întreţinută întreţinută, faţă
de români.
Răspunsul la o practică arogantă, discriminatorie şi segregaţionistă, ca şi
la astfel de proiecte cu iz medieval, dincolo de legile ţării, de practica
instituită în Uniunea Europeană şi de convenţiile internaţionale, trebuie să
fie respingerea lor hotărâtă, de către Parlamentul României, de către toţi
Românii. De altfel, preşedintele ţării, referindu-se la acest proiect de
reorganizare a regiunilor de dezvoltare, a subliniat că aceasta nu trebuie să
se bazeze pe criterii etnice, ci pe criterii sociale şi economice, prin care să
se creeze echilibre economice şi sociale.
Instalarea la Bruxelles, la începutul lui iunie 2011, a reprezentanţei aşanumitului „Ţinut Secuiesc” (secuii declarându-se ca atare în număr de 260
de persoane), arată cât de departe merge îndrăzneala maghiarilor, sprijiniţi
de Budapesta, dar şi susţinuţi, de o coaliţie antinaţională. Totuşi, ne mai
punem o întrebare: Uniunea Europeană de ce a tăcut şi a admis aceasta,
cunoscând opinia europarlamentarilor români ai opoziţiei, neparticipanţi la
sus-amintitul eveniment? Cu acesta, demnitatea Naţiunii Române a fost,
încă o dată, grav afectată.
Potrivit opiniei noastre, demnitatea naţională, ca expresie a conştiinţei
propriei valori, ca popor, istorie, cultură şi tradiţii, libertatea şi drepturile
Statului, puternic lovite de cele două proiecte de legi, impun ca demnitatea
naţională şi prerogativele Statului Român, nenegociabile, să fie apărate de
către parlamentarii şi guvernanţii români.
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The paper is indignant point of view of author at the permanent claims of
the Magyar minority, „legislative champion”, în Romania Parlament, with
a lot of legislative initiatives and the other facts, which insult our dignity. I
refer at The Project of Law on The Minority Statute in Romania, according
to the Romanian state loses its
authority, withdraws itself from its
functions and responsability in the zones where the magyars are in the
majority. The National Council of Cultural Authonomy is a paralel
gouvernment of national magyar Minority. The main consequence of this
project is that Romania is not a national, sovereign and independent,
unitary and indivisible state (art. 1 of our Constitution), but a multinational
one. The Project of Law on the Reorganization of Development Regions
vises to rewrite the bounds of an
old region, with sad memories for
Romanian people, appeared after Viena Dictate. The instalation at
Bruxellesof unrecognized, so-named „Ţinut Secuiesc” representativeness
is an encroachment of our sovereigniti.The many provocations of magyar
organizations (UDMR, PCM etc) offend our dignity. But what is national
dignity? It is the Consciousniss of itself value of a nation, given by its
historical past, its Material and cultural legacy, its originality between
nations. National dignity needs tobe defended by a firm reject of those
projects and actions, it is not negotiate.
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UN TSUNAMII UNGURESC PE PÂMÂNT ROMÂNESC
Dr. Maria Cobianu-Băcanu (Bucureşti)
Într-o perioadă când lumea este frământată de o multitudine de crize
grave, criza economică încă nedepăşită total, criză financiară, criză de
energie şi materii prime, o posibilă criză de alimente, boli la nivel global,
când terorismul, conflictele popoarelor islamiste, saturate de dictatură şi de
subdezvoltare umană şi politică, schimbă harta politică a continentelor,
maghiarii din ţara noastră vin în Uniunea Europeană cu „cadoul”
autonomiei teritoriale pe criterii etnice, al dezorganizării juridice, al
descompunerii statului naţional român, eventual, şi al altor state cu
minoritate maghiară din Arcul Carpatic. Această stare de lucruri
conflictuală în esenţa ei şi de extremă urgenţă pentru autorii ei, pare să fie
un fel de ultimatum, de declaraţie de război, din partea lor, bizuindu-se şi
pe deţinerea în UE a două funcţii fundamentale, Laszlo Tokes,
vicepreşedinte al Parlamentului European (PE) şi Victor Orban preşedinte
al Consiliului UE.
La acestea se adaugă realizările nebănuit de mari obţinute de liderii
maghiari din UDMR, în cei 21 de ani de participare la gestionarea
problemelor ţării, alături de toate guvernele care s-au perindat la putere şi
le-au conferit o asemenea forţă că au ajuns să decidă, nici mai mult, nici
mai puţin decât destinele întregii Românii. Luăm în consideraţie faptul că
actualul regim politic, nefast pentru poporul român, redus la nivelul de
subzistenţă şi înfometare cronică, s-a menţinut la putere predominant cu
voturile lor, ale etnicilor maghiari, ale celor ne-maghiari, urmate de cele ale
traseiştilor politici, onoraţi cu multiple şi variate stimulente: politice
(funcţii de vârf în stat şi în toate instituţiile judeţene şi locale), economice
(fonduri financiare ce i-au transformat în latifundiari şi grofi de tip
capitalist), stimulente morale (titluri şi ranguri onorifice, în stat şi armată –
UNPR), etc.
Vreau să-mi precizez de la început atitudinea faţă de maghiari.
Personal nu am nici o problemă sau rezervă, să fie aleşi şi să se bucure de
toate drepturile, ca şi românii. Dar ei insistă fără limite legale şi morale,
luptă prin toate mijloacele să aibă nu drepturi, ci privilegii şi supraprivilegii, cu care să ne umilească şi să decidă destinul tuturor cetăţenilor
ţării, în numele unei „istorice” superiorităţi de fostă clasă nobiliară,
aspiraţie vetustă şi imorală, în deceniul întâi al mileniului III.
Dacă alianţa cu maghiarii ar fi condus la consolidarea statului român,
la creşterea coeziunii sociale şi interetnice, nu ar fi nimic de reproşat. Dar,
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din păcate, această etnie are în sânge nevoia de revanşă pentru aşa-zisa
„nedreptate a Trianonului”, manifestă agresivitate, dorinţă de dominare şi
de stăpânire, care o transformă într-o forţă malefică, într-un mediu ostil şi
generator de instabilitate socială şi politică. Ţelul absurd şi inacceptabil de
către majoritatea românilor de a destrăma ţara, de a submina unitatea
Statului Român, prin declararea autonomiei teritoriale pe criterii etnice a
ţinutului secuiesc poate declanşa consecinţe nefaste pentru întreaga ţară.
Ambiţia oarbă, chiar paranoică, cu care toţi liderii ei, vechi şi nou-aleşi,
afirmă că marea lor ţintă este obţinerea autonomiei etnice, culturale,
educaţionale, politice şi economice, are drept consecinţă pentru români,
nimic altceva, decât realizarea unui ministat maghiar în inima ţării. Acesta
va avea toate instituţiile şi atribuţiile unui stat, adică guvern, parlament,
poliţie, forţe paramilitare, administraţie, instituţii culturale, educaţionale
prin care care să trateze de la egal la egal cu Statul Român. Şi nu într-un
viitor oarecare, ci cât se poate de curând, în luna iunie 2011, în această
sesiune parlamentară, cât mai ţine alianţa PDL, UDMR, UNPR, susţinută
de guvernanţii trădători Băsescu-Boc şi dirijată financiar şi logistic de
oficialii din Ungaria. Folosind ca mijloc şantajul politic, ei chiar cred că
acest popor de circa 22 milioane, mult încercat în lipsuri, sărăcie şi dispreţ
din partea lor şi a guvernanţilor pe care îi perpetuează la putere, va accepta
o asemenea încălcare din partea unei etnii de un milion şi jumătate,
arogantă, profitoare, imorală şi ilegală în viaţa politică a ţării? De ce nu sau înregistrat la tribunal liderii ei? Din prea multă moralitate ? Sau pentru
că vor să obţină fonduri, posturi, beneficii din toate părţile, ca partid
politic, ca organizaţie culturală şi ca grup etnic ?
Violenţa cu care impun o asemenea aberaţie guvernului BăsescuBoc, pentru a-i prelungi existenţa, atât de lipsită de suport uman, social şi
economic, seamănă cu o înfruntare deschisă a poporului român. Deci,
guvernul şi liderii etnici maghiari intră în conflict cu idealurile corifeilor lui
care au avut ca stea polară, de-a lungul întregii istorii, independenţa,
suveranitatea şi unitatea sa ca popor şi naţiune.
Maghiarii vor să ocupe Arcul Carpatic şi, în primul rând, Ardealul,
coridor către Ungaria, creându-şi propria enclavă, mizând pe trădarea ţării
de către actuala coaliţie în frunte cu preşedintele Traian Băsescu şi
guvernul Boc, care, de dragul puterii, al nenumăratelor privilegii şi
beneficii dobândite până acum, renunţă la apărarea intereselor ţării, ale
celor ce i-au ales, sfidând voinţa poporului şi dorinţa sa istorică de unitate
şi neatârnare.
În fapt, Ardealul a fost cedat cedat fizic, social-economic, politic şi
simbolic maghiarilor prin odioasele înţelegeri politice ale tuturor
guvernelor care s-au aliat cu ei. A fost predat pas cu pas, prin metoda
paşilor mărunţi, prin tenacitatea şi solidaritatea lor intra-etnică fără egal,
faţă de români, în decursul a două decenii.
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Cauzele au fost cel puţin două. 1. Imoralitatea, lipsa de cultură
istorică şi slăbiciunea guvernanţilor, parlamentarilor şi politicienilor
români din anii ’90 şi din toţi anii care au urmat, până în prezent, puşi pe
căpătuială, orientaţi, în primul rând, spre interesele personale, care au
permis intrarea în Parlament a unei organizaţii etnice, culturale, cu falsa
impresie că „dă bine în faţa Europei”, dar şi din lipsa de verticalitate,
lipsa de sentiment naţional şi patriotic şi de empatie la problemele grave
cu care se confruntă în menţinerea identităţii naţionale, lingvistice şi
culturale, românii minoritari din Covasna, Harghita şi Mureş;
2. tupeul, neobrăzarea, neruşinarea fără limite a maghiarilor, care
se consideră îndreptăţiţi să aibă numai privilegii, dar niciun fel de
obligaţii. Ei nu ştiu sau nu vor să ştie că o Cartă a Drepturilor omului,
presupune cu necesitate şi o Cartă a Obligaţiilor omulului, ce-i revin ca
beneficiar de drepturi. În schimb, maghiarii pretind nu numai drepturi, pe
care le au din plin, cum nu există în alte ţări ale UE, în care sunt şi alte
etnii, ci privilegii şi situarea deasupra legii, a Constituţiei, pe care vor
neapărat s-o modifice, tot în favoarea lor.
Urmărind, succesele obţinute de maghiari în ultimii 2 ani, avem, în
acelaşi timp, imaginea multiplelor cedări pe care le-a acceptat guvernarea
Băsescu-Boc, aflată în deficit de qvorum şi de încredere, pentru a se
menţine la putere; avem imaginea costurilor excesiv de scumpe, pe care
trebuie să le plătească întreg poporul român în viitorii ani.
Legea educaţiei
Mijlocul de a-şi realiza interesele etnice revendicate, dar ne-realizate
de-a lungul celor două decenii de democraţie, sunt uşor de descifrat, pentru
cine le ştie „stilul” de lucru, având în vedere agilitatea şi minuţiozitatea cu
care maghiarii speculează tarele guvernanţilor români în general, ale
actualilor guvernanţi, în special. Acela a fost să păstreze la conducere un
guvern incapabil, incompetent, ineficient şi lipsit de o concepţie strategică
de dezvoltare durabilă, pe termen lung, pe care să-l poată manevra uşor, ca
ei să-şi realizeze în tihnă obsesiile autonomiste. Obiectivul lor de
enclavizare a presupus realizarea unor etape succesive, anume, să se voteze
Legea educaţiei, ceea ce s-a realizat, ea fiind votată prin asumarea
răspunderii ministeriale şi promulgată de preşedintele Traian Băsescu
imediat. Acum, guvernanţii, dirijaţi de UDMR şi cu aportul neprecupeţit al
preşedintelui Traian Băsescu, ce joacă rolul de mare jucător, promovează şi
accelerează, pe toate posturile mass-media, ideea schimbării Constituţiei,
pentru ca, în cadrul ei, să se poată introduce modificarea împărţirii
administrativ-teritoriale a ţării, în vederea creării propriei Euro-regiuni
maghiare; să se renunţe la sintagma de Stat naţional unitar şi la articolul
privind limba română, ca limbă unică oficială în Statul Român. În fapt,
obiectivul privind limba a fost realizat deja prin Legea educaţiei, în care a
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fost acceptată predarea, de-acum înainte, în limba maghiară şi a singurelor
discipline ce erau predate în limba română, Istoria şi Geografia. În acest fel,
limba română a fost detronată de pe piedestalul ei, de limbă oficială unică
în stat. Şantajul şi ameninţarea liderilor români cu ieşirea de la guvernare
dacă nu este votată Legea educaţiei a reuşit.
Ceea ce se poate spune fără teama de a greşi este că primul document
care le-a adus cele mai mari satisfacţii a fost Legea educaţiei, chintesenţă a
aspiraţiilor politice, culturale şi educaţionale ale liderilor maghiari de toate
culorile politice sau orientările ideologice, în fapt, toţi fiind adepţi ai
aceleaşi ideologii, pentru a-şi atinge ţelul final, autonomia teritorială şi
etnică. Au mare satisfacţie că au dobândit prin lege dreptul de a se folosi,
pentru elevii aparţinând minorităţilor, un indice mai mare la stabilirea
finanţării de stat, deci, de a primi o cotă mai mare la finanţarea
cheltuielilor per / elev faţă de elevii români. Cum se poate accepta o
asemenea sfruntată nedreptate faţă de copiii români? Ei nu au aceleaşi
nevoi ca cei ai minoritarilor? În ce ţară elevii etniei majoritare, ai poporului
denominator de stat sunt atât de desconsideraţi şi umiliţi de elevii
minoritarilor, ai celor care au găsit loc de casă, de masă, pe acest pământ
ospitalier, dar se bucură şi de “daruri” în plus, deşi participă la genocidul
lor?
Câştigurile sau reuşitele, dobândite prin Legea educaţiei,
menţionate de înşişi deputaţii şi liderii maghiari, constituie „piatră de
hotar” pentru alte noi cerinţe pe care le vor avansa în activitatea
politică viitoare celor ce vor vrea să guverneze cu sprijinul lor.
Adoptarea legii educaţiei, respectiv, elaborarea legii minorităţilor, recunosc
ei, reglementează convenabil învăţământul în limba maternă, coloană de
bază a politicii faţă de minorităţi. Prin intermediul ei, a fost realizat cel mai
important capitol pentru menţinerea minorităţii.
În concepţia noastră, legea a introdus inegalitatea de şanse a elevilor
români în raport cu cei ai minorităţilor nu numai din perspectivă financiară,
dar şi ca pondere pentru a-şi păstra statutul juridic şcoala. „În localităţile
mici trebuie păstrate grădiniţele şi şcolile primare, (deci, numai ale lor! n.
ns. MCB) ) ca să nu dispară comunitatea, (pe când comunitatea de români
poate şi trebuie să dispară, în mentalul lor de cuceritori). Legea prevede
că în diasporă îşi pot păstra statutul juridic acele şcoli unde învaţă elevi
aparţinând minorităţii, indiferent de numărul acestora (la români, nu, ca
să parcurgă 5-6 km. pe jos)!), respectiv clasele de aici pot funcţiona şi
dacă sunt mai puţini copii. S-a mai discutat şi despre faptul că acesta este
primul act normativ care conţine dreptul de înfiinţare a şcolilor
confesionale, respectiv, faptul că, de cota per capita beneficiază elevii care
frecventează şcolile de stat, confesionale, private, de la clasa I până la
bacalaureat”.
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„Adoptarea legii educaţiei e o piatră de hotar în lupta pentru drepturi
a comunităţii maghiare din Transilvani. Pentru UDMR şi maghiarimea din
Transilvania, este una din principalele pietre de hotar în lupta noastră
pentru drepturi din ultimele două decenii, deoarece, astfel, s-a putut
desăvârşi dreptul de folosire a limbii materne minoritare; totodată, legea ne
conduce într-o nouă luptă care se duce pentru drepturile colective şi pentru
drepturile de decizie.
Succesul votării Legii educaţiei a dus la întărirea relaţiior de
prietenie dintre Parlamentul României şi Parlamentul Ungariei, reflectată în
schimbul de vizite reciproce al Robertei Anastase, Preşedinta Camerei
Deputaţilor în Ungaria şi al lui Kover Laszlo, Preşedintele Parlamentului
Ungar, în România. La Conferinţa de presă, din Ungaria acesta şi-a
exprimat speranţa, „că până în vară şi Legea minorităţilor va fi dezbătută în
Parlamentul României”, iar ajuns în Ţinutul secuiesc cu câteva zile înainte
de sărbătorirea Zilei naţionale a Ungariei, 15 Martie, şi-a continuat
discursul cu privire la susţinerea dezideratului autonomiei etnicilor
maghiari din România, spunând că, în concepţia sa, „autonomia
maghiarilor este voinţa divinităţii. Este legală, este dreaptă, iar
referendumul pentru autonomie este dreptul maghiarilor”, afirmaţii
care au stârnit un val de critici şi reproşuri din partea opoziţiei româneşti şi
a unor ziarişti şi analişti.
În consecinţă, este limpede de înţeles că la nivelul oficialităţilor de
vârf ale Ungariei, Victor Orban şi Kover Laszlo, etnicii maghiari din
România au puternici susţinători ai obţinerii autonomiei etnice.
Ce deosebeşte pe liderii unguri de cei români este faptul că ungurii
sunt strâns uniţi, consecvenţi în susţinerea propriei lor agende de lucru, pe
când românii se pretează la tot felul de târguieli şi concesii cu ei, sunt lipsiţi
de demnitate şi mândrie naţională, ceea ce decepţionează pe cei care cred în
verticalitate şi onestitate. O astfel de neîmplinire şi nemulţumire am avut şi
eu din partea liderilor opoziţiei USL, (PSD, PNL şi PC) care s-au lăsat
umiliţi de maghiari şi s-au dus la al 10-lea Congres al UDMR, cerşind
alianţa cu ei. Atunci, am trăit cel mai profund sentiment de jignire din
partea românilor. Ei s-au dus la congresul lor să le ridice osanale, ca
„factori de stabilitate în guvernare”, trecând cu vederea deprinderea lor de a
trece, de fiecare dată, în barca celor care dau mai mult şi le asigură
împlinirea celor mai abjecte proiecte antiromâneşti.
Majoritatea populaţiei îi percepe, alături de guvernanţii actuali, ca
mari specialişti în genocidul poporului român, prin măsurile luate în
asistenţa noastră medicală, (Cseke Attila), reducând numărul spitalelor, al
staţiunilor balneare, compensaţiilor la medicamente; în educaţie, prin
reducerea şcolilor şi prin excluderea predării geografiei şi istoriei în limba
română; în cultură, ministrul Kelemen Hunor, ocupat cu campania pentru
propria-i candidatură la preşedinţia UDMR, a uitat total sau nu l-a interesat
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deloc sărbătorirea lui Constantin Brâncuşi, cu ocazia împlinirii a 135 de ani
de la naşterea lui. Pentru ministrul culturii, Brâncuşi era prea mare român şi
prea mondial recunoscut, ca să aibă puterea morală şi culturală să
pregătească aniversarea lui cu activităţi culturale pe măsură, la nivel
naţional şi internaţional. Nu a antrenat nici pe „mult prea patrioţii salariaţi
români”, prea bine plătiţi de noi toţi ai Institutului Cultural Român, condus
de Roman Patapievici, la o expoziţie cu operele lui, unicat în stil şi inovaţie
în arta secolului XX. Culturiştii institutului român au fost foarte dibaci, cu
ceva timp în urmă, în a oferi americanilor, la New York, o expoziţie cu cele
mai ruşinoase piese ale „culturii lor de dezaxaţi şi rătăciţi” în cultura unui
popor mare creator, dar nu de piese cu zvastică şi alte mizerii. Tot
maghiarii, prin Laszlo Borbely, ministrul mediului şi al pădurilor, sunt
promotori ai vânzării site-ului Roşia Montana, patrimoniu naţional şi
mondial, Companiei canadiene „Roşia Montana, Gold Corporation”
(RMGC), în care sunt foarte interesaţi maghiarii, prin miliardarul George
Soros, cu cele mai mari plasamente în aur, în investiţii şi Cecilia Szentesy,
director tehnic al companiei Roşia Montană Gold Corporation, care oferă
pe internet varianta în limba maghiară a site-ului pentru a fi uşor accesată,
atât de pe website-ul general al companiei canadiene www.rmgc.ro,
selectând limba maghiară, cât şi direct, la adresa www.rmgc.hu.
Odele făcute UDMR-iştilor la congresul lor acestor etnici care ne
urăsc atât de mult, care speculează prostia românilor şi neînţelegerile dintre
ei, au fost un moment de batjocorire pe internet a românilor, etichetaţi ca
slugarnici şi o mare deziluzie pentru românii oneşti şi cu adevărat spirit
naţional, care au sperat că această mai tânără generaţie de lideri politici se
poate debarasa de “serviciile ultra-scumpe şi extrem de periculoase” ale
politicienilor maghiari.
Ceea ce se recunoaşte de înseşi cadrele didactice maghiare este faptul
că Legea educaţiei a fost votată din constrângere politică. Fără îndoială,
că numai din interesul cel mai abject, de a se menţine la guvernare o clică
de politicieni români incompetenţi, lipsiţi de pregătire profesională, de
cultură istorică şi politică, a putut accepta şi vota o asemenea lege, care a
dus la absurda stare de lucruri menţionată mai sus privind „grija” pentru
elevii români.
În protocolul încheiat de UDMR cu PDL, au fost cuprinse deziderate
ce au devenit deja priorităţi, în zilele noastre, atât pentru cei din arcul
puterii, dar şi pentru opoziţie, care încearcă fie respingerea ei, fie amânarea
ei sine die. Acestea sunt: adoptarea legii statutului minorităţilor,
modificarea legilor electorale, reorganizarea regiunilor de dezvoltare şi
măsuri privind stimularea economiei. În măsura în care raportul dintre
guvernanţi şi opoziţie este destul de fragil, diferenţa fiind de câteva
procente, aceste priorităţi pot deveni realităţi împlinite pentru maghiari sau
pot fi respinse de opoziţie ca neconstituţionale sau nevalidate de
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documentele europene şi internaţionale, spre satisfacţia românilor şi a
parlamentarilor rămaşi încă patrioţi, dacă se mai poate vorbi de un
asemenea nobil sentiment. Oricum, lupta pentru adoptarea ei de către
parlament sau prin asumarea răspunderii ministeriale, este foarte strânsă.
Reuşita demersurilor opoziţiei depinde şi de verdictul Curţii
Constituţionale, care balează, adesea, în favoarea guvernanţilor, ceea ce îi
aduce grave aprecieri din partea populaţiei şi a organismelor europene.
Adoptarea sau respingerea Legii statutului minorităţilor naţionale
este piatra de încercare pentru destructurarea juridică a statului român şi
crearea cadrului legal pentru realizarea enclavei maghiare în judeţele
Covasna, Harghita şi parţial Mureş sau pentru permanenţa statului naţional
suveran, independent, unitar şi indivizibil în evoluţia viitoare a ţării.
Realitatea confirmată de autorităţile şi locuitorii din aceast zonă este
că în prezent există, în fapt, un avansat stadiu de realizare a autonomiei pe
criterii etnice, dar liderii maghiari vor legalizarea ei care ar reglementa
drepturile colective, teritorialitatea ca element fundamental al exercitării
drepturilor colective şi definirea statului român ca stat multinaţional, în
cadrul căruia minoritatea naţională maghiară, devine persoană juridică de
drept public şi îşi organizează organisme proprii, investite cu autoritate de
stat, la rândul lor persoane juridice de drept public. În aceste condiţii, cei
mai grav afectaţi sunt cei 400.000 de români minoritari care suportă
abuzurile comportamentului ostentativ faţă de ei al autorităţilor şi
„autoguvernărilor” maghiare locale, deja funcţionale, care îi
marginalizează, le condiţionează ocuparea posturilor din administraţia
publică de necunoaşterea limbii maghiare, le refuză fondurile necesare
pentru păstrarea identităţii etnice, culturale, exclud istoria şi cultura lor din
lucrările cu caracter local, monografii, albume cu elemente ale
patrimoniului cultural local, schimbă numele ultimelor străzi care mai
poartă numele unor personalităţi ale istoriei şi culturii naţionale,
batjocoresc simbolurile naţionale, restrâng aria de utilizare a limbii române
în simbolistica locală, în care inscripţiile, afişele şi programele
manifestărilor culturale, civice, ştiinţifice sunt redactate exclusiv în limba
maghiară. În acest context neprielnic, în cele din urmă, abandonaţi de
instituţiile statului de drept, ( parlament, guvern şi preşedinţie), românii
sunt asimilaţi de maghiari.
În concluzie la cele afirmate mai sus, putem afirma că în lupta pentru
menţinerea şi dezvoltarea identităţii naţionale, maghiarii, minoritari în ţară,
dar majoritari în centrul Arcului Carpatic, au câştigat bătălia, ce-i drept, nu
prin mijloace oneste, nu prin forţa dreptului, pentru că ei se bucură de fapt,
în ţara noastră, de toate drepturile, la care grupurile minoritare din ţările
Uniunii Europene, nici nu gândesc, ci prin şantaje, presiuni şi abilitatea de
a exploata slăbiciunile românilor. Profită de lupta dintre români din
societatea noastră, care, stăpâniţi de orgolii iraţionale şi absurde, nu reuşesc
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să se unească pentru realizarea unui ideal politic comun, cu un proiect
naţional amplu, capabil să coaguleze întreaga naţiune. Se pierd în lupte
fratricide, în afirmarea de false ideologii politice care, chipurile, i-ar
caracteriza şi lasă teren liber afirmării maghiarilor, care atât aşteaptă, să-şi
pună în lucru întreaga maşinărie de tertipuri, acte de şantaj, chichiţe
avocăţeşti, ameninţări şi târguieli, specifice lor ca grup etnic, pentru a-şi
face loc la guvernare şi la deciziile macro-sociale din societatea noastră.
Liderii maghiari stăpânesc excelent arta presiunii, a şantajului,
intimidării şi strecurării prin fisurile comportamentului politic manifestat în
dezbinarea şi neînţelegerea dintre români şi îşi realizează cu tenacitate şi
consecvenţă de fier cele mai agresive şi dure proiecte etnice. Nu-şi pun
probleme de morală, nici de imagine, pentru că, în mentalul lor scopul
scuză mijloacele, fie ele, oricât de odioase, reprobabile. În jocul nefast al
democraţiei prost înţelese de către cea mai mare parte a politicienilor
români, se impune prin forţă o minoritate etnică abilă, gata de luptă,
pregătită până ’n dinţi de atac, mental, ideologic şi organizatoric.
Politicienii români, împrăştiaţi într-o multitudine de partide politice, după
afinităţi clientelare, de afaceri sau de cumetrie, fără un ţel naţional clar
formulat, fără conştiinţa că reprezintă populaţia majoritară a ţării, dar avizi
după obţinerea puterii, pe care o pot câştiga sau menţine numai cu prezenţa
lor în coaliţie, se lasă şantajaţi şi forţaţi să joace ceardaşul după muzica ceo comandă ei. În acest context, românii minoritari din Covasna, Harghita şi
Mureş intră în categoria „pierderilor colaterale”, inerente oricărui război,
neglijaţi şi abandonaţi de puterea politică, incapabilă să unească forţele
politice şi civice în jurul unui ideal social, economic, cultural şi naţional de
anvergură. Acest lucru este vizibil în regimul actual Băsescu-Boc,
caracterizat prin stimularea a tot felul de conflicte între diferitele categorii
socio-profesionale, de vârstă şi de gen, prin declanşarea a tot felul de
diversiuni, cu teme, adeseori, aiuritoare, dar care să distragă atenţia
populaţiei de la problemele grave cu care se confruntă: foametea, boala,
şomajul, sărăcia endemică, corupţia, demagogia, minciuna şi lipsa oricărui
orizont de aşteptare, într-o societate gestionată haotic, neprofesionist şi
necompetitiv.
Meritul maghiarilor constă în puternica lor solidaritate de grup,
specifică tuturor grupurilor etnice mici, ce trăiesc într-o societate cu o etnie
majoritară. Faptul că noi formăm un grup etnic majoritar în populaţia ţării,
nu ne ajută prea mult, în contextul unui climat conflictual, dirijat de sus şi
apărat cu instituţiile de ordine şi de securitate ale statului. Ceea ce s-ar
impune este formarea conştiinţei de neam, de apărători ai bogatului
patrimoniu naţional, exclus în discuţie în zona majoritar maghiară, de patrie
comună, la a cărei prosperitate şi dezvoltare civilizatorie să contribuim cu
toţii. Însă acestea se învaţă din primii ani ai vieţii în familie, în şcoală, la
locul de muncă, în societate, prin lectură, participare onestă şi directă la
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viaţa socială, la buna gospodărire a comunităţii apropiate, ca şi a celei largi,
comunitatea naţională. Or, în cei 21 de ani de tranziţie de la socialism la
capitalism, tranziţie nefinalizată nici acum, s-a degradat totul în societatea
noastră: familia înregistrează un număr crescând de divorţuri, şcoala şi-a
pierdut menirea, faima şi mândria de care se bucura cu ani în urmă, din
cauza dispreţului şi a lipsei de respect a guvernelor post-decembriste faţă
de slujitorii ei, munca s-a degradat şi ea, nu mai oferă statut şi demnitate
oamenilor, care sunt şomeri sau asistaţi social.
Principalele iniţiative şi acţiuni ale maghiarilor care se prăbuşesc ca
un tzunami asupra ţării riscând să-i schimbe direcţia de pe traiectoria
progresului social şi istoric, sunt următoarele: 1.legea educaţiei – votată şi
intrată în aplicare; 2. Legea statutului minorităţilor naţionale, pe cale de
a fi votată în parlament sau, la limită, de a fi votată prin asumarea
răspunderii ministeriale sau guvernamentale; 3.Proiectul de modificare a
Constituţiei, cu obiectivul: schimbării actualei împărţiri administrative şi
crearea a 8 regiuni de dezvoltare europeană, ce ar favoriza crearea regiunii
autonome maghiare sau a Ţinutului Secuiesc şi eliminarea Art. 1 din
Constituţie, în care se afirmă că România este stat naţional suveran şi
independent, unitar şi indivizibil, atribute ce displac maghiarilor, care
afirmă că România este stat multinaţional; 4. Deschiderea la Bruxelles a
Reprezentanţei Ţinutului secuiesc în Casa regiunilor Ungariei, ca un fel
de amabasadă a acestuia, prin care să stabilească relaţii şi activităţi comune
cu alte state, ca de la stat la stat; 5. Interesul exacerbat pentru
simbolistică, pentru a-şi crea o istorie bogată în evenimente cu
semnificaţie,
Deci, la Legea educaţiei, ne înscriem cu o bilă neagră, determinată
de incapacitatea guvernanţilor români de a realiza o lege de înnoire şi
modernizare reală a învăţământului românesc, care să ofere învăţătură şi
instituţii de educaţie de înaltă ţinută intelectuală şi educaţională, de care să
beneficieze, în egală măsură şi fără niciun fel de discriminare, toţi membrii
societăţii noastre. Ţinând cu orice preţ să rămână la putere, bazându-se pe o
alianţă fragilă, formată din microgrupuri disparate, adunate de ici-de colo,
adică, traseiştii de la alte partide, minoritarii maghiari recunoscuţi ca antiromâni până în măduva oaselor, celelalte minorităţi, care au slabe legături
cu problemele ţării în care trăiesc, ci doar interesele lor reduse de a se
afirma ca etnie, bravii şi incompetenţii noştri guvernanţi s-au lăsat pe
seama liderilor maghiari, dirijori de orchestră, care au înclinat balanţa
numai în interesul lor, excesiv etnic, dispreţuind şi umilind mândria
naţională a tuturor românilor şi, în special a celor din Covasna, Harghita şi
Mureş, al căror viitor este împrevizibil. Iar amintindu-şi perioada 19401945, în niciun caz, plin de speranţă.
Alături de aceste iniţiative-acţiuni ale UDMR la adresa statului
român, se manifestă interesul exacerbat pentru simbolistică. Această
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problemă urmărită cu asiduitate şi tenacitate fără cusur de către liderii
maghiari are o ţintă extrem de clară, fermă şi uşor de descifrat. Prin această
formulare trebuie să se înţeleagă preocuparea de o mare intensitate şi
anvergură a lor şi a maghiarilor de rând de a-şi marca teritoriul cu propriile
lor însemne, expresii, simboluri, monumente, statui, sigle de instituţii,
activităţi culturale, artistice, sociale, religioase, prin care să-şi valideze
aserţiunea că ei au fost, sunt şi vor rămâne primii şi cei mai îndreptăţiţi
locuitori ai acestor minunate locuri din arealul Carpaţilor Răsăriteni.
Trecerea în revistă a acestei activităţi mi-a demonstrat încă o dată, dacă mai
era nevoie, aroganţa, agresivitatea şi lipsa de respect cu care maghiarii
tratează pe concetăţenii lor minoritari de etnie română din zona în care sunt
majoritari, dar şi pe toţi românii din ţară, prezentând cu atâta lipsă de
măsură şi infatuare, până la detalii, aspecte din viaţa cultural-istorică şi de
toate zilele, pe care le trăiesc şi le consemnează, de parcă ar fi singuri pe
acest pământ, refuzând cu ostentaţie orice înscriere a vreunui simbol al
străvechii culturi române în istoria culturală a ariei naturale în care trăiesc
împreună de la sosirea lor pe aceste locuri. Multitudinea de activităţi pe
care le organizează în cadrul zecilor şi sutelor de organizaţii etnice şi
culturale din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş îţi dau impresia că te afli
într-o comunitate umană în care sensul vieţii se consumă numai în activităţi
simbolice, care să aducă aminte tuturor că aici ei sunt stăpânii atotcreatori
de istorie şi cultură, că trăiesc într-o continuă comemorare şi aniversare de
sărbători, din care răsare în fiecare moment o personalitate istorică,
politică, socială sau culturală, care a lăsat urme de neşters în memoria
colectivă a coetnicilor.
Încercând să inventariezi această prea-ocupare de a umple spaţiul cu
simboluri specifice, ajungi să te întrebi: Oare, când mai şi muncesc aceşti
oameni? Cine le asigură traiul de toate zilele, dacă în fiecare zi sau
săptămâna se organizează o manifestare cu participare umană consistentă,
care necesită timp de organizare, de mobilizare şi timp de participare fizică
propriu zisă. Cine îi subvenţionează să realizeze numai activitate etnică, ce
nu este creatoare de bunuri materiale, necesare vieţii, dar le consolidează
identitatea etnică? Desigur, politicienii români care îi gratifică cu milioane
de Euro pentru menţinerea la guvernare, statul ungar şi diaspora lor. Însă,
mai înainte de toate, să menţionăm că etnia maghiară excelează prin
supraorganizare, puţini fiind, în raport cu majoritarii, ei şi-au înfiinţat o
puzderie de organizaţii, încât cred că nu este maghiar care sa nu fie înrolat
în câteva, iar în cadrul lor activităţile de comemorare domină. Legat de
cuvântul „comemorare”, mi-am amintit că în interviurile cu românii despre
numeroasele monumente şi statui ale maghiarilor, ei îmi spuneau că,
înainte de 1989 acestea nu existau. Dar „după această dată, au început să
apară ca ciupercile după ploaie. A avut loc o adevărată campanie de
realizare şi expunere în tot locul de statui şi monumente, încât sunt în stare
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să se adune şi în jurul unei pietre oarecare, numai să spună că, acolo, se
<comemorează> o personalitate din istoria lor”.
Pretenţiile lor de a cuceri şi stăpâni tot spaţiul public vor să
contrazică afirmaţiile lui Milton G Lehrer care, făcând o călătorie de studii
în Ardeal, în vara anului 1940, puţin înainte de „Dictatul de la Viena”, şi-a
amintit toate fantasmagoriile şi elucrubaţiile fanteziilor şovine ale
defăimătorilor unei realităţi incontestabile şi le-a spus: „Discutaţi cât veti
vroi, Domnilor, dar cine oare a creat aspectul eminamente românesc al
acestui pământ, cine altul decât poporul românesc?”(„Ardealul”, Pământ
românesc / Problema Ardealului văzută de un american, Milton G. Lehrer,
1944, Bucureşti, p, 17)
Concluzie
Analiza realizată aici ne oferă argumentele imbatabile care ne duc la
concluzia că suntem în faţa unui dezastruos tsunami unguresc în Ardealul
românesc, sub „auspiciile” guvernului Băsescu-Boc care, abuzând de
asumarea răspunderii ministeriale şi guvernamentale, a eliminat
parlamentul din jocul politic, a anihilat democraţia, a întronat dictatura şi a
votat toate pretenţiile aberante - antiromâneşti, şovine, iredentiste şi
iresponsabile - ale liderilor maghiari, parte statornică a monstruoasei
coaliţii împotriva Poporului Român şi a Statului Român.
România şi românii se află în momentul de faţă într-o conjunctură
cât se poate de dramatică din istoria noastră, aceea de destrămare a statului
naţional, a graniţelor sale şi a ţesutului social, economic, politic, cultural al
ţării, determinată de prea multa democraţie de care s-au bucurat şi se
bucură maghiarii şi celelalte minorităţi care deţin doar 10% din populaţia
ţării, pe care acum o folosesc agresiv împotriva românilor. Excesul de
democraţie, acordat de către tinerii şi nepregătiţii politicieni români să
realizeze trecerea de la socialism la capitalism în anii 1990, nepregătiţi în
cunoaşterea şi aplicarea regulilor jocului democratic a unei etnii, ca cea
maghiară, obişnuită secole să domine, au condus la actualul posibil
scenariu, ca România să dispară ca stat naţional unitar, de pe harta Europei
şi a lumii, transformându-se într-o constelaţie de etnii răspândite pe
întreaga sa suprafaţă.
Cele relatate confirmă titlul propus. Un distrugător tsunami unguresc
se prăbuşeşte pe Ardealul românesc şi pe întreaga ţară, consecinţă a
guvernării dezastruoase a actualului regim Băsescu-Boc. Că maghiarii au
ajuns la acest inacceptabil nivel de a pretinde privilegii de la români, aşa
cum spun mulţi români oneşti, nu ei sunt de vină, ci partidele politice care
au fost la guvernare în cei 21 de ani şi s-au aliat cu ei, pentru a se menţine
la putere. Abili, cu răbdare şi consecvenţi fiind, maghiarii au învins cu brio
slăbiciunea, incompetenţa şi lipsa de simţ naţional a politicienilor români,
reuşind să-i supună voinţei lor şi să-şi impună cele mai absurde proiecte. Să
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sperăm că la viitoarele alegeri vom vota conducători competenţi, adevăraţi
patrioţi, care vor face din România un stat suveran, independent, indivizibil
şi respectat în Uniunea Europeană şi în întreaga lume, aşa cum aspiră
poporul român.
Întâmplarea ce a premers Sărbătoririi Zilei Maghiarilor de
pretutindeni, 15 Martie 2011, din piaţa Miercurea Ciuc, unde Csibi Barna a
simulat în faţa unui grup de copii maghiari spânzurarea efigiei lui Avram
Iancu, este cea mai de netăgăduit dovadă a şovinismului maghiar inoculat
cu laptele mamei tuturor generaţiilor.
*

*

*

In this paper, the author tried to describe the many demands of
Magyar minority from Romania to obtain territorial autonomy on the ethnic
criterion. Though this minority was and still is in the political leading
coalition for 15 years with all political parties and enjoyed of political and
social rights, it elaborated all kind of projects of law: for education policy,
cultural, administrative, political and financial autonomy. They concern
projects of Szekelyfold autonomy to create a Magyar mini state in the heart
of Romania which was rejected by parliament, because could disorganize
Romanian law state, economic and social structure of country; law of
education which avoid parliament and was already voted by governmental
responsibility. It created a lot of discriminations among Magyar and
Romanian pupils in the schools; law of statute of national minorities is
under discussion nowadays and proposes a hole pyramid of cultural
institutions sustained from state budget to preserve national identity of
Magyars threatened by nobody in Romania.
All these projects are unconstitutionally, unconfirmed by European
and international legislation and focuses on a single idea: to create a
Hungarian stat separated by Romanian state and equal with it in the way of
function. These actions and laws the author considers a Hungarian tzunami
on the Romanian land.
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MIHAIL MORUZOV - PERSONALITATE DE MARCĂ A
SERVICIILOR DE INFORMAŢII ROMÂNEŞTI
Dr. Chindea Traian (Braşov)
.

1. CÂTEVA ASPECTE INTRODUCTIVE

Nimic în aceasta lume nu este mai bine înrădăcinat în practica
naţiunilor, a epocilor şi a civilizaţiilor decât spionajul. După prostituţie,
spionajul este cea mai veche meserie din lume. Vechimea acestei profesii
este dată chiar de Biblie. Din Sfânta Scriptură, afăm că Dumnezeu i-a spus
lui Moise: “Să chemi 12 oameni din cele 12 triburi si să-i trimiţi să
recunoască Ţara Canaan pe care ţi-o dăruiesc ţie”. Astfel cei 12 au fost
primii spioni biblici, cărora Creatorul le-a dat misiunea să meargă pentru “a
privi oamenii şi a afla de sânt mari, puternici sau slabi, de pamântul e
roditor sau sărac”.
Politologi şi istorici renumiţi au demonstrat că serviciile secrete sunt
vitale pentru un stat, însă atunci când aceste instituţii de tras cu urechea şi
spionat până în cele mai adânci colţuri ale societăţii şi sufletului omenesc
se pun în slujba politicului, rezultatele sunt dezastruoase. Inregimentate, ele
devin surse de teroare, represiune, şantaj, răfuieli pătimaşe, corupţie, poliţie
politică, generând regimuri totalitare.
Primele structuri informative instituţionalizate, cu caracter militar, au
apărut o dată cu organizarea armatei române moderne, după Unirea
Principatelor. Data de referinţă este 12 noiembrie 1859, când Alexandru
Ioan Cuza, prin Înalt ordin de zi nr. 83, a înfiinţat Statul Major General al
Armatei, în componenţa căruia se afla şi Secţia a II-a, primul serviciu de
informatii al armatei române, condus de sublocotenentul Gheorghe
Slăniceanu. A.I. Cuza a avut si propriul său serviciu secret condus de
maiorul Cezar Librecht, director general al posştelor si telegrafelor.
Războiul de Independenţă a demonstrat că activităţile de culegere a datelor
şi informaţiilor nu au corespuns aşteptărilor, astfel că, o dată cu înfiinţarea
Şcolii Superioare de Război, în 1889 s-a introdus şi un curs de specialitate “Serviciul informatiilor”.
In timpul Războiului Balcanic (1912 – 1913), armata română a
resimţit acut lipsa unui organism specializat care să asigure Marelui Cartier
General datele şi informaţiile necesare pentru bunul mers al operaţiunilor
militare. Cu toate acestea, până la Războiul Balcanic, Armata Romană nu a
dispus de un serviciu de informaţii propriu-zis. La începutul anului 1913
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Parlamentul României a interzis şi pedepsit spionajul printr-o lege
promulgată de regale Carol I1
Legea spionajului, adoptată în ianuarie 1913, nu 1-a împiedicat pe
generalul A. Zottu, şeful Marelui Stat Major al Armatei Române, să trădeze
secrete de importanţă vitală serviciului de spionaj german, dar trădarea
colonelului Alexandru Sturdza, din ianuarie 1917, a fost picătura care a
umplut paharul, conducerea armatei luând decizia de a reorganiza
activitatea informativă în unităţile proprii. Cu această ocazie a fost creată o
primă structură, care şi-a dovedit eficienţa atât în anii războiului cât şi în
perioada următoare, cunoscută mai ales sub denumirea de Serviciul Special
de Informaţii.
In perioada Primului Război Mondial, serviciile de informţii
româneşti au demonstrat mari carenţe, iar “patriotismul nu a exclus
slăbiciunile sau vulnerabilităţile”2,. Palavrageala tipic românească,
timiditatea şi ineficienţa serviciilor de informaţii au făcut din România un
rai al agenţilor trimişi de Puterile Centrale. Lucid, Nicolae Iorga a încercat
să tragă un semnal de alarmă, publicând în 1915 articolul “Cum ne luptăm
cu spionii”. Un agent austro-ungar, nota în memoriile sale: “discutii asupra
chestiunilor cu caracter strict secret se iscau în tramvaie, trenuri, locuri
publice, se strigau în gura mare, peste tot locul, informţii la adresa armatei,
armamentului, dotării”.
În perioada Primului Război Mondial structurile informative ale
statului român erau compuse din: Serviciul de Informaţii al Armatei ca
structură informativă a Ministerului Apărării Naţionale, Siguranţa Generală
a Statului, ca structură informativă a Ministerului de Interne, Serviciul de
Informaţii şi Siguranţă al Deltei/Serviciul de Siguranţă al Dobrogei precum
şi alte structuri informative precum: Secţia Militară Secretă din
Transilvania, Serviciul Supravegherii Ştirilor precum şi Biroul de Cercetări
Informative de pe lângă Ministerul Justiţiei3.
Necesităţile războiului au impus, de asemenea, şi existenţa unor
structuri de cooperare în domeniul informaţiilor precum, Serviciul de
Informaţii şi Contrainformaţii româno-rus, şi Structura de informaţii care
colabora cu experţii francezi din cadrul unei misiuni speciale. În contextul
frământat al epocii, context dominat de pregătirea, desfăşurarea şi
1 Parlamentul Romaniei a elaborat, în ianuarie 1913, Legea Spionajului in timp de
pace, promulgată imediat de regele Carol I, lege care stabilea însă sancţiuni extrem de
blânde pentru spioni: inchisoarea corecţională de la 1 la 5 ani sau amenda de la 500 la
5.000 lei;
2
Dupa cum observa dr. Cristian Troncota, unul dintre cei mai avizati istorici ai
serviciilor de informatii.
3
Tiberiu Tănase – Înfiinţarea Serviciului de Informaţii şi Siguranţă al Deltei în Revista
Intelligence nr. 19 martie-mai 2011, publicaţie editată de Serviciul Român de
Informaţii, pag. 63;
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consecinţele Primului Război Mondial, crearea Serviciului Secret de
Informaţii a Armatei Române, care să servească atât instituţia militară cât şi
ţara în ansamblul său, a fost o necesitate absolută. În general, un serviciu
de informaţii creat în înteriorul Marelui Stat Major are un rol capital în
conducerea războiului, pentru că aşa cum spunea Gheorghe Buzatu1 „dacă
nu primeşti ştiri în momentul oportun, Comandamentul poate fi redus la
neputinţă din cauza greutăţilor de a mişca armate de un efectiv mare”.
2. CÂTEVA DATE DESPRE ÎNTEMEIETORULSERVICIULUI
SECRET DE INFORMAŢII ROMÂN MODERN
Întemeietorul Serviciului Secret de Informaţii al Armatei Române,
omul care a conceput organizarea lui la nivelul celor mai înalte cerinţe ale
vremii şi cre i-a imprimat un sistem de lucru modern a fost Mihail
Moruzov, care prin personalitatea sa copleşitoare a dominat indiscutabil
istoria serviciilor secrete române2. De fapt, cine era acest Mihail Moruzov
şi ce calităţi l-au recomandat să alcătuiască Serviciul Secret de Informaţii,
dar mai ales ce calităţi l-au făcut să fie considerat părintele serviciilor
secrete române?. Despre Mihail Moruzov s-au scris mai multe cărţi şi
articole ce au apărut în mai multe publicaţii. Din toate cărţile şi studiile ce
i-au fost dedicate, rezultă că în timpul carierei sale a obţinut un număr
impresionant de succese, de realizări de anvergură, atât pe linie de spionaj
cât şi pe linie de informaţii interne3.
Mihail Moruzov, descedent al cazacilor zaporojeni refugiaţi în
România, nu a fost militar de carieră ci un funcţionar civil, care s-a născut
la 26.07 1887 în com Zebil, jud. Tulcea, într-o famile numeroasă cu 7
copii, 5 băieţi şi 2 fete a lui Nicolae şi Maria Moruzov. Tatăl său Nicolae
Moruzov a lucrat 40 de ani ca preot la Biserica rusă din Tulcea. Ceilalţi 4
fraţi şi 2 surori se numeau: Teodor, Simion, Ivan, Afanasie, Pelaghia şi
Teodosia4 A fost căsătorit de două ori .Din prima căsătorie cu Vărara a avut
o singură fică, Aurora-Florina, iar din a doua căsătorie cu Teodora
Săndulescu, profesoară la Silisrra, de care a divorţat la scurt timp, nu a avut
nici un descendent. De alt fel acest om, nu a avut niciodată nici o atenţie
sau slăbiciune faţă de vreo femeie, dispreţuia femeia, în sensul că o
1

Gheorghe Buzatu – Din istoria secretă al celui de-al doilea război mondial, Vol. II,
Edit. Enciclopedică, Bucureşti, 1995, pag. 90;
2
Cristian Troncotă – Mihail Moruzov şi frontul secret, Edit. Elion, Bucureşti 2004,
pag. 82;
3
Paul Carpen – Mihail Moruzov, părintele serviciilor secrete române, în Lumini şi
umbre, Revista Veteranilor din Serviciile Române de informaţii nr. 6 din martie 2011,
pag. 70.
4
Cristian Troncotă – Mihail Moruzov şi frontul secret, Edit. Elion, Bucureşti 2004,
pag. 25;
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considera un impediment în viaţa şi activitatea unui bărbat. De fapt chiar el
spunea că nu cunoscuse niciodată ce este sentimentul de afecţiune pentru o
femeie1 Vorbea mai multe limbi respectiv: rusa din familie, ucraineana,
bulgara, turca şi tătara.
O descriere a lui Moruzov ne-a lăsat Nicolae. D. Stănescu un
apropiat şi colaborator al său: „Ca înfăţişare fizică, Mihail Moruzov era de
statură potrivită, lat în umeri şi îndesat, ceea ce determina impresia că era
mai scund decât era în realitate, cu nasul puţin turtit şi cu o faţă aducând
într-o măsură cu tipul melancolic, Deşi avea extremităţile membrelor mici,
era dotat cu o forţă fizică superioară şi cu toate că nu părea suplu, putea fugi cu
mare viteză. Ca înfăţişare generală, aducea uneori şi într-o măsură cu
Mussolini. Avea ochii verzi, cu reflecţii metalice, umbriţi de sprâncene
stufoase şi cu putere de pătrundere magnetizantă, iar când te privea cu
încordare, simţeai că te pătrund în străfunduri, ceea ce cred că a contribuit
la succesele sale profesionale. Se îmbrăca sobru şi fără variaţie, purtând
acelaşi costum cenuşiu închis, cu un desen discret”2.
Studiile primare şi cele secundare le-a făcut în comuna sa natală şi în
Tulcea. Tot Nicolae D. Stănescu susţinea că de fapt Mihail Moruzov nu a
reuşit să-şi termine clasa a III-a liceală din cauza limbii latine, dar că
poseda totuşi o diplomă de bacalaureat aparent autentică ce a obţinut-o mai
târziu se pare prin mijloace tehnice de care dispunea prin natura instituţiei
ce o conducea. Poate părea curios cum cu această pregătire teoretică
oficială destul de sumară, Mihail Moruzov cunoştea în amănunt analitic şi
sintetic problemele interne şi internaţionale ale vremii.
Gheorghe Cristescu un alt apropiat şi collaborator de al său îl descrie
ca fiind: „Scund, vânjos, pleşuv, dinamic şi foarte inteligent, poseda într-un
grad intens abilitatea profesională detectivă... Ambiţios până la orgoliu,
poseda un spirit de dominare despotică, neadmiţând replici sau corectări,
fapt ce constituia un mare defect pentru flexibilitatea care se cere şefului
unui asemenea serviciu în raporturile cu subalternii săi“. Se mai spunea
despre Moruzov că avea nervi de oţel şi o ca- pacitate de concentrare ieşită
din comun. Secretarul său personal Ştefan Enescu susţinea că Moruzov
dispunea de o extraordinară energie şi voinţă şi îl ajuta uimitoarea sa
capacitate naturală şi de pătrundere în diferite medii.
Moruzov era născut pentru munca de informaţii. Autodidact şi cu
personalitate complxă şi-a început activitatea în domeniul informativ la
vârsta de 22 de ani, in 1909, ca agent special în Direcţia Generală a
Poliţiilor şi a trecut prin toate treptele ierarhice, ajungând în 1917, la 30 de
ani, în fruntea “Serviciului de Siguranţă al Deltei”, iar apoi din data de 1
1

Cristian Troncotă – Mihail Moruzov şi frontul secret, Edit. Elion, Bucureşti 2004,
pag. 26;
2
Cristian Troncotă – Mihail Moruzov şi frontul secret, Edit. Elion, Bucureşti 2004,
pag. 27;
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mai 1925, in fruntea “Serviciului Secret de Informatii”, pe care l-a condus
15 ani, până la arestarea sa la 05.09.1940.
3. CÂTEVA DIN ACTIVITĂŢILE LUI MIHAIL MORUZOV ÎN
CADRUL SERVICIULUI SE SIGURANŢĂ AL DELTEI/SERVICIUL
DE SIGURNANŢĂ AL DOGROGEI 1917-1925
In pofida întăririi numerice şi perfecţionării pregătirii profesionale a
structurilor care se ocupau de asigurarea siguranţei statului, România a fost
în perioada neutralităţii din timpul Primului Război Mondial, un teren de
confruntare între puternicele servicii de spionaj ale marilor puteri angrenate
în conflict. Pentru a suplini aceaste carenţe, Ministerul de Război a alocat,
după terminarea conflictului, o sumă de 600 000 lei, care i-au fost
încredinţaţi, după propria mărturisire, lui Mihail Moruzov, cu scopul de a
crea un serviciu de informaţii. Părea omul cel mai indicat pentru o astfel de
misiune deoarece organizase şi condusese, din însărcinarea Direcţiei
Siguranţei Generale şi a Marelui Stat Major, în perioada noiembrie 1908 –
aprilie 1914, mai multe astfel de structuri.
Dar, după scurtă vreme, Secţia a II-a a Marelui Stat Major a preluat
atribuţiile în domeniul informativ. S-a încercat şi crearea unui birou mixt,
format din angajaţi ai Secţiei a II-a şi ai Siguranţei Generale a Statului, în
care au fost încadrate elemente “fără pregătire şi fără experienţă în
domeniu”, fapt care, coroborat cu fricţiunile existente la nivelul conducerii
celor două instituţii, a determinat un eşec rapid. Au existat însă şi
organisme informative eficiente, precum Brigada de siguranţă de la
Constanţa, condusă de comisarul special Constantin Duca, care, din
ianuarie 1916, a creat o reţea în zona de nord-est a Bulgariei, furnizând
constant informaţii despre concentrările masive de trupe bulgaro-germane
în zona de graniţă cu România.
După retragerea armatei şi administraţiei în Moldova, concomitent
cu activităţile destinate refacerii Armatei Române, s-a acordat o atenţie
deosebită şi culegerii de informaţii despre inamic. In acest sens au fost
mobilizaţi câte un agent de siguranţă pe lângă fiecare unitate militară,
precum şi delegaţi ai Siguranţei Generale pe lângă serviciile de informaţii
ruse de pe front. S-a insistat în mod deosebit pentru întărirea frontului de
Sud, deoarece gurile Dunării aveau o importanţă strategică deosebită.
Sarcina organizării unei structuri informative eficiente i-a revenit lui Mihail
Moruzov.
Astfel, din însărcinarea Direcţiei Siguranţei Generale şi a Marelui
Cartier General, Moruzov a descins la Ismail în martie 1917, punând bazele
Serviciului de Siguranţă al Deltei Dunării, creat ca o structură informativă
şi contrainformativă. Această organizaţie formată din 15 profesionişti ai
informaţiilor, utiliza un număr variabil de “informatori cercetaşi”, care erau
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angajaţi “după necesitate”. In scopul acoperirii depline a labirintului
acvatic de care răspundea. Moruzov a hotărât delimitarea zonelor de
acţiune în sectoare (Sulina – 3 cadre, Vâlcov – 4 cadre, Ismail – 7 cadre),
centrul fiind la Ismail.
Situaţia operativă din primăvara lui 1917 era deosebit de complexă.
In Deltă, Armata a 6-a rusă îşi avea propriul serviciu de informaţii, cu
sediul tot la Ismail, serviciu condus de agentul Al. Escholtz, protejat al
viceamiralului Visolkin, care acţionase încă din anul 1915 la Reni ca
“agent corupător”, având sarcina de a determina dezertarea la ruşi a unor
cadre militare române. In afara sarcinilor specifice contraspionajului,
echipa lui Moruzov a fost obligată de realităţi să acţioneze ofensiv, pentru a
culege cât mai multe informaţii despre intenţiile inamicului. Realizarea
acestui obiectiv presupunea însă crearea unei reţele de agenţi care să
acţioneze pe teritoriul inamic. In lunile martie şi aprilie 1917, Moruzov a
contactat 12 persoane din rândul pescarilor localnici, pe care le cunoştea
din perioada anterioară războiului şi ale căror rude se aflau în sudul
Dunării.
Pregătirea pentru misiune era realizată de Moruzov şi dura între 5 şi
10 zile. Agenţilor le era strict interzis să-şi noteze sarcinile primite sau
datele aflate în cursul misiunii, atât timp cât se aflau pe teritoriul inamic,
fiind obligaţi să memoreze totul. Una din etapele cele mai dificile consta în
trecerea liniei frontului fără a fi descoperiţi. Prin intermediul dezertorilor
sau al spionilor capturaţi, au fost obţinute informaţii precise privind
măsurile de pază şi de control la frontieră, adoptate de trupele inamice.
Informaţii privind modul în care a luat fiinţă Serviciul de Siguranţă al
Deltei rezultă dintr-un raport înaintat de Moruzov directorului Siguranţei I.
Panaitescu la data de 18.06.1918 din care cităm: „ca rezultat al delegaţiunei
ce mi-aţi dat pentru organizarea şi conducerea Serviciului contrasionaj din
Delta Dunării am onoarea de a vă raporta următoarele: în ziua de 14 martie
a.c., împrerună cu personalul ce mi s-a încredinţat, am plecat spre Deltă”1.
Într-un document din 25.09.1917 Serviciul de Siguranţă al Deltei
apare sub denumirea de Echipa de Siguranţă din Delta Dunării, iar apoi în
alt document din 31.01.1918, sub denumirea de Brigada de Siguranţă din
Delta Dunării2. Serviciul de Siguranţă al Deltei sub denumirile arătate,
condus de Mihail Moruzov, colabora cu agenţi ce cunoşteau limba
lipovenilor, unii vorbind bulgara şi chiar germana. Zona de acţiune a fost

1

Florin Pintilie, Nevian Tunăreanu, Ştefan Mariţiu, Corneliu Beldiman – Istoria
Serviciului Secret de Informaţii România, 1917-1940, pag . 133-140;
2
Florin Pintilie, Nevian Tunăreanu, Ştefan Mariţiu, Corneliu Beldiman – Istoria
Serviciului Secret de Informaţii România, 1917-1940, pe larg capitolul Serviciul Special
de Siguranţă din Delta Dunării, pag. 16-65;
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împărţită de Moruzov în 3 sectoare1 respectiv: Sulina, Vâlcov şi Ismail
unde-şi avea centrul şi Serviciul de Informaţii al Armatei Ruse2. Atmosfera
era tulbure, România abia intrată în război primea lovitură după lovitură.
Bulgaria. aliată cu Germania, agita apele în speranţa că ar putea pune mâna
pe întreaga Dobroge, în timp ce trupele ruseşti, aliaţii noştri, sub influenţa
bolşevismului nu mai aveau chef de luptă şi aşteptau revoluţia, care a şi
izbucnit, de alt fel, la 25 octombrie (7 noiembrie).
Ca fiu al Deltei Dunării, Mihail Moruzov cu Serviciul lui de
Siguranţă a navigat cu îndemânare şi curaj prin apele tulburi ale vemii şi au
influenţat categoric soarta luptelor pe sectorul Dobrogean al frontului, prin
activităţile informative concentrate pe depistarea elementelor revoluţionare,
a dezertorilor, a situaţiei agrare, a acţiunilor de spionaj bulgar şi german la
nordul Dunării. După armistiţiul cu Puterile Centrale, Serviciul de
Siguranţă al Deltei se pare că s-a transformat în Serviciul de Siguranţă al
Dobrogei, fiind singura autoritate românească de acest gen autorizată să
funcţioneze în zonă. În realitate, Serviciul de Siguranţă al Deltei îşi
desfăşura activitatea sub ordinele Marelui Cartier General al Armatei
Române chiar dacă nu era o structură a armatei şi în felul acesta activităţile
informative erau mai bine acoperite şi cu posibilităţi de risc mai scăzute
decât activităţile reţelelor de rezistenţă ce funcţionau în zonă din dorinţa
sinceră de a sprijini cauza naţională3.
Cu un efectiv puţin numeros, câţiva agenţi experimentaţi pe care
Moruzov nu i-a desconspirat niciodată, care aveau de partea lor pescari
lipoveni din deltă şi alţi locuitori ce aveau posibilităţi simple de infiltare, sa reuşit contracararea acţiunilor de spionaj împotriva armatei române
putându-se salva ofiţeri, trupe şi demnitari căzuţi în mâinile bolşevicilor, sau putut dejuca actunile armatei bolşevice şi acapara toate depozitele
ruseşti4. Prezentăm în continuare doar căteva din acţiunile întreprinse de
Serviciul de Siguranţă al Deltei5 condus de Mihail Moruzov:

1

Tiberiu Tănase – Înfiinţarea Serviciului de Informaţii şi Siguranţă al Deltei în Revista
Intelligence nr. 19 martie-mai 2011, publicaţie editată de Serviciul Român de
Informaţii, pag. 64
2
Serviciul de Informaţii a Armatei Ruse era condus de Alexandru Escholtz , fost agent
corupător, care avea sarcina de a provoca dezertarea cadrelor româneşti la ruşi;
3
Tiberiu Tănase – Înfiinţarea Serviciului de Informaţii şi Siguranţă al Deltei în Revista
Intelligence nr. 19 martie-mai 2011, publicaţie editată de Serviciul Român de
Informaţii, pag. 64
4
Florin Pintilie, Nevian Tunăreanu, Ştefan Mariţiu, Corneliu Beldiman – Istoria
Serviciului Secret de Informaţii România, 1917-1940, pe larg capitolul Serviciul Special
de Siguranţă din Delta Dunării, pag. 16-65;
5
Paul Carpen – Mihail Moruzov, părintele serviciilor secrete române, în Lumini şi
umbre, Revista Veteranilor din Serviciile Române de informaţii nr. 6 din martie 2011,
pag. 70-71;
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• printr-o acţiune desfăşurată la 78 de km în adâncimea teritoriului
inamic, Moruzov l-a capturat pe şeful serviciului german de informaţii
pentru zona Dobrogea şi a arestat 156 dintre cei 178 de spioni germani care
acţionau în zonă;
• Moruzov a infiltrat un agent în compunerea unei delegaţii a
armatei ruse care urma să negocieze capitularea a două divizii ruseşti în
faţa nemţilor şi a împiedicat încheierea unui acord până ce Comandamentul
român a reuşit să informeze Comandamentul aliat;
• Moruzov a preluat conducerea unei divizii a Armatei Roşii din
zonă, pe care apoi a dizolvat-o;
• a organizat cumpărarea flotei ruseşti de pe Dunăre cu două
milioane de lei şi numai un atac pripit al acesteia a împiedicat finalizarea
acţiunii;
• după încheierea războiului a descoperit o amplă acţiune a
serviciilor de spionaj ruseşti, care plănuiseră subminarea economiei
româneşti aruncând pe piaţa noastră 12 milioane de ruble false.
Revenind la această acţiune cu rublele false, Moruzov a avut
informaţii despre faptul că serviciile secrete ruseşti introduc primul milion
de ruble bun, pentru a crea încrederea, astfel că a primit milionul, l-a vărsat
la bugetul statului, după care a stopat acţiunea de invadare a pieţei
româneşti cu ruble contrafăcute. Afacerea cu rublele false a generat
neînţelegeri personale cu şeful Siguranţei din acea vreme, Romulus
Voinescu, Moruzov fiind acuzat de pactizare cu inamicul, favorizarea
contrabandei şi sustragere de documente, dar instanţa de judecată l-a
declarat pe Moruzov nevinovat.
Jocurile informative complexe în care era angrenat Moruzov au
condus la atragerea unor puternice antipatii din partea inspectorului general
care a izbutit, la 6 mai 1918 să determine deschiderea unei anchete cu
privire la activităţile informative din Delta Dunării. Dosarul anchetei a fost
trimis de către Corpul 5 Armată la Marele Stat Major cu următoarea
rezoluţie: “Din acte rezultă că subcomisarul Moruzov M. şi agentul
Luchian A. sunt vinovaţi de faptele care li se impută [...] Sunt de părere că
ambii trebuie îndepărtaţi din serviciu şi Moruzov chiar predat judecăţii”.
Conducerea Marelui Stat Major a refuzat însă să creadă că Moruzov
este un trădător, fie şi numai datorită celor peste 700 de note şi rapoarte de
mare valoare operativă, furnizate în perioada martie 1917 – aprilie 1918,
pentru care fusese decorat cu Ordinul “Coroana României” cu spade în
grad de cavaler. Pentru lămurirea situaţiei s-a ordonat reluarea cercetărilor.
Analizând argumentele prezentate, maiorul Ioan Ţăranu, şeful
Biroului 2 Contrainformaţii al Secţiei a IV-a din Marele Stat Major a
întocmit, pe 3 iunie, un referat în care se aprecia că “activitatea rodnică a
serviciului condus de Moruzov, care a produs numai în ultimele trei luni,
un dosar de peste 150 file, precum şi mărturiile unor importante
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personalităţi militare şi civile, îl determină să afirme că dl. Moruzov este un
element de valoare, că a adus reale servicii operaţiunilor noastre militare şi
cauzei noastre naţionale în sudul Basarabiei”. Ancheta la care a fost supus
şi eforturile deosebite depuse în perioada anterioară, l-au marcat pe
Moruzov, determinându-l să se interneze în spital în septembrie 1918.
Ulterior, anchetele ministeriale la care a fost supus au condus la
îndepărtarea sa din rândul profesioniştilor în informaţii, şi desfiinţarea
Serviciului de Siguranţă al Dobrogei.
4. CÂTEVA DIN ACTIVITĂŢILE LUI MIHAIL MORUZOV ÎN
CADRUL SERVICIULUI SECRET DE INFORMAŢII 1925-1940
Momentul creării Serviciului Secret de Informaţii a fost destul de
confuz prezentat până acum în istoriografie. Cert este că imediat după
terminarea Primului Război Mondial, s-a pus problema reorganizării unui
serviciu de informaţii şi contrainformaţii în cadrul Marelui Stat Major.
Cum se constatase că ataşaţii militari dispuneau de prea „puţină libertate de
mişcare şi informaţiile furnizate nu erau suficiente, s-a pus problema creării
unui serviciu secret, paralel, cu angajati civili. În anul 1922 Consiliul
Superior al Apărării ţării a acordat mai multă autonomie Servicului Secret
ce funcţiona într-o dependenţă totală de Marele Stat Major, atât pe plan
informativ faţă de Marele Stat Major cât si pe plan contrainformativ faţă de
Siguranţa Generală
Noi reorganizări s-au produs în 1923 şi 1924, dar ceea ce lipsea
noului organism de informaţii era un şef care să-i dea un rost. După unele
documente, la propunerea generalului Dragu, după altele la cea a amiralului
Coandă, în 1924 (sau 1925) în fruntea Serviciului Secret (cum se numise
până atunci) a fost numit la 1 mai 1925, Mihail Moruzov. Din acel
moment, Serviciul Secret al Armatei condus de colonelul Alexandru Glatz
şi-a urmat cursul său, devenind Diviziunea II cu Secţia Informaţii şi cea de
Contrainformaţii, iar noul serviciu a luat denumirea de Serviciul Secret de
Informaţii.
Iniţial, şi Serviciul Secret de Informaţii a avut tot două secţii: de
Informaţii şi Contrainformaţii. În 1928, lui Moruzov i s-a cerut să elaboreze
un proiect de reorganizare, care să aducă serviciul la nivelul echivalentelor
sale din S.U.A., Franţa sau Anglia. După cum ne informează colonelul
Gheorghe Petrescu, Moruzov a alcătuit „un proiect de reorganizare a
tuturor serviciilor de informaţii, concentrându-le sub o singură direcţiune
generală la Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dar proiectul era prea vast şi
nu se putea realiza cu mijloacele de atunci“1. Deja, în 1928, Serviciul
1

Proiect de organizare – Raport asupra serviciilor secrete ale armatei aflat în Arhiva
S.R.I. fon “d” dodar m 8097 filele 6-22;
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Secret de Informaţii se mărise considerabil, având un secretariat general,
mai multe secţii şi o organizare importantă în teritoriu. Deşi continua să
funcţioneze sub tutela nominală a Marelui Stat Major, structural şi operaţional Serviciul Secret de Informaţii devenise altceva decât Secţia a II-a.
Una dintre raţiunile pentru care fusese adus Moruzov în fruntea
Serviciului Secret de Informaţii era buna cunoaştere a limbii ruse
(Gheorghe Cristescu vorbea chiar despre faptul că Moruzov străbătuse zone
întinse din URSS pentru că le descria cu prea multe amănunte, pe care nu le
poţi căpăta decât la faţa locului).
Cât priveşte această etapă din activitatea lui Mihail Moruzov, aflat în
fruntea Serviciului Secret de Informaţii, analizând puţinele documente
păstrate1, dar şi relatările unor persoane sau instituţii cu care Serviciul
Secret de Informaţii a venit în contact, nu putem să nu fim uimiţi de
realizările pe care le-a avut acest om şi echipa sa. Puţinele atestări
documentare de care dispunem astăzi se datorează şi maniei lui Moruzov în
legătură cu conspirativitatea, compartimentarea muncii şi păsrarea
secretului în legătură cu activităţile Serviciului Secret de Informaţii.
Când analizăm rezultatele acţiunilor informative desfăşurate, ne
putem forma o idee, cât de ample, cât de penetrante şi utile au fost în
fundamentarea deciziilor luate. Astfel dacă studiem singurul document
păstrat respectiv, Memoriu asupra situaţiei din Basarabia, din 09.03.1930
întocmit de Moruzov2 în urmă cu 81 de ani, constatăm profunzimea
analizei, bogăţia de date concrete şi corectitudinea interpretării lor,
temeinicia concluziilor desprinse dar şi curajul cu care a formulat
recomandări către factorii decidenţi în legătură cu complexitatea
problematicii basarabene3.
În tot timpul vieţii sale Moruzov a fost un duşman declarat al URSS.
Mai mult, după cum nota colonelul Gheorghe Petrescu (care l-a cunoscut
bine, fiindu-i naş la cea de-a doua căsătorie), Moruzov era „unul din cei mai
înverşunaţi, nu rusofobi, ci ceva mai mult, slavofob... şi-a păstrat această
linie de conduită şi a afişat-o cu mult zgomot. Or, acest zgomot era prea
răsunător, prea strident; el distona şi cu numele său şi cu originea sa etnică şi
chiar dacă el era sincer, dădea de bănuit... După părerea mea însă, ca un
1

Documentele Serviciului Secret şi cele ale Secţiei a II-a din Marele Stat Major din
perioada 1924-1928, au fost distruse în timpul bombardamentelor din august 1944,
documentelor din anii 1929-1933 nu li se dă de urmă, iar dosarele personale ale
agenturii Serviciului au fost arse de Moruzov în noaptea dinaintea arestării sale din
06.09.1940;
2
Memoriu asupra situaţiei din Basarabia se află Arhivele S.R.I. dosar nr. 4/311, filele
15-37;
3
Pavel Moraru – Serviciile secrete şi Basarabia (1918-1991) Dicţionar, Edit. Militară,
Bucureşti, 2008, pag. 304-312 şi Paul Carpen – Mihail Moruzov, părintele serviciilor
secrete române, în Lumini şi umbre, Revista Veteranilor din Serviciile Române de
informaţii nr. 6 din martie 2011, pag. 71;
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observator foarte atent al său, cred că Moruzov ura de moarte regimul
sovietic şi ştia sigur că era urât de acel regim şi că i se promisese pieirea“.
Ţinta sa principală ne spune Gheorghe Cristescu “a fost mereu de a întări
acţiunea contrainformativă ce era îndreptată mai ales împotriva URSS. De
aceea şi da o atenţie specială agenturii sale din Basarabia... Acţiunea
informativă împotriva URSS o conducea personal şi exclusiv şi niciodată
nu s-a ştiut unde-şi stabilise «centrul de activitate», care era probabil
undeva prin Dobrogea, întrebuinţând în misiuni informative pe lipovenii
săi, printre cari avea întinse relaţiuni. Faptul că adeseori, după ce încasa
fondul informativ, pleca la Tulcea cu mulţi bani asupra sa vine să confirme
acest lucru“.
Moruzov dispunea de multiple mijloace şi surse înformative asupra
spaţiului sovietic în legătură cu care a făcut confidenţe colonelului
Gheorghe Petrescu astfel:
• o primă sursă a constituit-o reţeaua din România a Intelligence
Service-ului britanic, care îi asigura practic pe gratis informaţii pe care
englezii le plăteau cu bani grei;.
• o altă sursă a fost, o perioadă, agentura similară franceză, care
însă nu asigura informaţii de aceeaşi calitate. Mai mult, ajunsese să
pericliteze agenţii britanici şi proprii agenţi, încât acesta i-a îndepărtat pe
francezi, blocând pentru o vreme colaborarea cu ei şi în alte domenii;
• a treia categorie de surse au constituit-o organizaţiile naţionaliste
ucrainene, ce-şi aveau sediile în diferite capitale ale Europei şi care au avut
permanent un om de legătură pe lângă Moruzov;
• a patra categorie o formau organizaţiile ţariste extremiste. „Mulţi
din capii şi factorii importanţi ai acestei mişcări, care mai târziu au fost
victimele asasinatelor şi răpirilor sovietice, au luat contact cu Moruzov şi
au fost în slujba lui. De la ei primea un bogat material informativ, mai ales
politic, şi mai târziu, atunci când Moruzov a dispus de fonduri numeroase,
a plătit şi întreţinut destul de larg pe aceşti refugiaţi politici“.
Cu aceste mijloace şi surse informative a pornit Moruzov ca
subaltern într-un birou din Marele Stat Major, pentru ca să urce treaptă cu
treaptă şi să ajungă în ultimii ani o cvasiomniprezenţă. Moruzov în fruntea
Serviciului Secret de Informaţii a lucrat după cele mai profesioniste metode
ale culegerii de informaţii. Acesta folosea mai multe tipuri de informatori:
• informatorii
“observatori”;
informatorii
“incidentali”;
informatorii “locali” ce urmăreau acţiunile partidelor politice, actele de
sabotaj, starea de spirit a populatiei etc.;
• informatorii “de penetrare”, in special cei infiltrati in gruparile
politice,
• informatorii “mobili”, comis-voiajori, negustori ambulanti,
artisti, circari etc.;
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• informatorii “obligati” constrâni material sau moral.
• membrii unor misiuni oficiale sau diplomatice ce erau “ajutaţi” să
aibă o comportare “imorală”, pentru ca apoi, pe baza materialului
compromiţător, să fie recrutaţi.
• informatorii “temporari” ce erau recompensaţi prin bani sau prin
intervenţii subtile pentru a fi promovaţi;
• informatorii “sedentari”, “de rezervă”, “cercetaşi” - trimişi peste
hotare.
Si la nivel tehnic Moruzov se afla la vârf la acea vreme. Din
relatările lui Gheorghe Cristescu: “Cabinetul lui Moruzov era prevăzut cu
aparate de înregistrare fonică pe discuri şi fir electromagnetic; detectoare
speciale; oglinzi transparente, prin care poţi observa o persoană, fără ca
dânsa să te vadă; periscoape pentru o observaţie indirectă; celule
fotoelectrice, detectoare şi altele. Unele se manipulau direct de la biroul
său, altele de un operator din camera alaturată”
De asemenea Moruzov dispunea de un automobil Mercedez-Benz,
foarte puternic, şi o instalaţie de imprimat pe discuri convorbirile dintre
ocupanţi”. Maşina mai disunea de un post radio de emisie-recepţie care îi
permitea să ţina permanent legătura cu sediul. In 1936 Moruzov a înfiinţat
şcoli pentru pregătirea specialiştilor din serviciul său, în radiotelegrafie,
filaj, foto, cinema, dactiloscopie etc,. Prezentăm în continuare dintre
realizările notabile ale lui Mihail Moruzov în fruntea Serviciului Secret de
Informaţii:
• preluarea sub control, încă din 1927, a rezistenţei britanice la
Bucureşti, căreia îi permitea să lucreze dar rapoartele către Serviciul secret
britanic erau citite şi explotate mai întâi la Bucureşti şi numai după aceea la
Londra;
• facilitarea infiltrărilor de agenţi peste Nistru, efectuate de de
francezi şi britanici cu condiţia punerii la dispoziţie a copiilor tuturor
materialelor obţinute de la aceşti agenţi;
• formarea unei agenturi cu acţiune în Bulgaria, Polonia şi
Cehoslovacia;
• crearea unei agenturi la Târgu- Mureş, ce a rămas nedescoperită
pe tot timpul ocupaţiei hortiste şi care furniza informaţii şi la începutul
anilor 1950, la 10 ani după moartea lui Moruzov;
• recrutarea de agenţi în Sovietul Comisarilor Poporului, ce i-au
permis să afle tot ce se discuta cu uşile închise în legătură cu România;
• formarea unei agenturi personale la nivel foarte înalt la nivel de
miniştri, conducători ai Poliţiei, ofiţeri superiori, generali, oameni politici,
ziarişti de renume etc;
• datorită rezultatelor pe care le obţinea Moruzov câştigase dreptul
de a avea acces nemijlocit la şeful statului Regele Carol al II-lea;
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• recunoaşterea poziţiei de înalt profesionalism de către serviciile
de spionaj străine, precum cele din Polonia, Iugoslavia, Finlanda,
Cehoslovacia şi chiar din Japonia, care doreau să-i obţină bunăvoinţa,
sprijinul, colaborarea schimbul de informaţii;
• contacte directe sau prin colaboratori de încredere1 cu serviciile
de spionaj al Franţei, Angliei Italiei şi Germaniei.
Revenind la contactele cu serviciile similare occidentale, legătura cea
mai strânsă a avut-o Mihail Moruzov cu Serviciul de informaţii ale armatei
germane care colabora atunci susţinut cu Italia, Japonia şi Ungaria. Cu
acest serviciu Moruzov a schimbat informaţii despre dispozitivele militare
ruseşti întrucât Serviciul de informaţii german nu avea o agentură aşa
valoroasă precum o avea Serviciul Secret de Informaţii Român. De la nemţi
Moruzov a obţinut o listă cu agentura rusească din România. De asemenea
Moruzov l-a înştiinţat pe amiralul Canaris directorul Serviciului de
informaţii al armatei germane că servicul pe care-l conduce este penetrat
informativ de spionajul rusesc.
Întrebarea care se pune este aceea dacă Moruzov a jucat la două
capete? Răspunsul ar putea fi afirmativ, adică s-ar putea spune şi aşa ceva.
Totuşi Mihail Moruzov nu a fost pe deplin loial Germaniei, în braţele
căreia fusese aruncată România de o conjunctură internaţională nefastă, iar
conducerea politică a ţării oscila. Moruzov rămâne o persoană extrem de
controversată, mai ales în privinţa loialitatii sale. Încă din 1918 s-a vorbit
despre relaţiile sale neortodoxe cu Consulatul rus de la Galaţi, dar şi despre
cele cu serviciile franceze. Jocul său dublu a devenit triplu, mai ales după
ce Abwehr-ul german a capturat arhiva serviciului secret francez. Enigma
nu va fi elucidată decât odată cu cercetarea arhivelor străine.
Până la proba contrarie înclinăm să credem că pentru Mihail
Moruzov şi Servivciul pe care l-a condos, suprema valoare a reprezentat-o
ţara şi interesele ei şi nu aliaţii vremelnici şi neloiali. Moruzov a condus
Serviciul Secret de Informaţii cu o mână de fier, însă după 1930, s-a
amestecat in jocurile politice dubioase patronate de Regele Carol al II-lea şi
a intrat în conflict cu Ion Antonescu, furnizindu-i suveranului documente
aşa-zis compromiţătoare, conform cărora generalul ar fi fost bigam sau că
mama acestuia a patronat o casă de toleranţă.
Singurul document prin care se poate proba influenţa şi oportunismul
lui Mihail Moruzov, faţă de Carol al II-lea, este “Raportul din 07.02.1938
prin care propune instaurarea temporară a unui regim autoritar în scopul de
a se însănătoşi prin măsuri energice puterea morală şi spirituală de
disciplină al fiilor ei”, raport din care se deduce abilitatea lui Moruzov de a
şti să acopere unele luări de poziţie importante prin care şi-a consolidat
1

Printre colaboratorii de încredere a lui Mihail Moruzov au fost Lt.col. Gheorghe
Petrescu şi Mr. Constantin Ionescu-Micandru;
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rangul de înalt demnitar al statului1 Chiar dacă poate fi considerat un as al
spionajului romanesc, din păcate acţiunile sale nu au putut împiedica
dezastrul României din 1940, când ţara a fost destramată. În ultimii doi ani
de activitate a încercat o schimbare a orientarii activităţii, prin contacte
realizate cu amiralul Wilhelm Canaris, şeful spionajului militar german.
Implicarea lui Moruzov în politică, subordonarea faţă de Palatul
Regal şi dosarele compromiţătoare pe care le-a întocmit despe duşmanii lui
Carol al II-lea i-a făcut pe mulţi să-l eticheteze drept “geniu al răului” sau
“eminenţa cenusie”.
În ziua de 6. septembrie 1940, Moruzov a fost arestat în timp ce se
întorcea de la Veneţia şi încarcerat la Jilava de noul regim al generalului
Antonescu. Nu a fost eliberat nici la insistenţele lui Canaris, care a sosit
special la Bucureşti şi a murit la vârsta de 53 de ani împuşcat de legionari
in noaptea de 26 spre 27 noiembrie 1940, înainte de a fi judecat pentru vreo
faptă penală.
Ion Antonescu l-a urmărit pe Mihail Moruzov chiar şi după moarte
încercând să-i distrugă imaginea de profesionist, de martir, de erou al celui
care a reuşit să ridice spionajul românesc în rândul elitei mondiale.
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6. Florin Pintilie, Nevian Tunăreanu, Ştefan Mariţiu, Corneliu
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Cristian Troncotă – Mihail Moruzov şi frontul secret, Edit. Elion, Bucureşti, 2004,
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9. Memoriu asupra situaţiei din Basarabia în Arhivele S.R.I. dosar nr.
4/311, filele 15-37.
*
*
*
The founder of the Secret Service of Information, the man who
conceived the organizing of it according of the high necessity of that time
and who did it with a modern system of work, was Mihail Moruzov.
With a scanty official, theoretical knowledge, Mihail Moruzov knew
in analytical and syntetical details the national and international problems
of that time and he had an extraordinary energy and will helped by the
amazing natural capacity of his to enter deeply in different domains.
As a son of the Danube Delta, Mihail Moruzov with his Safety
Service was navigating with high skills and courage through the hardships
of that time and influenced cathegorically the fate of the wars in Dobrogea,
through informative activities concentrated on finding the revolutionary
elements, of deserters, of the agricultural situations, of the Bulgarian and
German espionage actions at the north of the Danube.
Regarding the period when Mihail Moruzov was the leader of the
Secret Service of Information, from the study of the documents left behind
or related by some persons or institutions that the Secret Service came
across, we are astonished by the achievements that this man and his team
made.
Analysing the results of the informative actions lead by him, we
found out how vast, how deep and useful were in grounding the taken
decisions. If you study „Memorial of the situation in Basarabia, from 9th of
March 1930” made by Moruzov 81 years ago, you can find out the
deepness of the analyses, the richness of the concrete datas, the rightness of
the interpretations, the conclusions done after his research and the courage
with which he formulated his recommandings to the authorities regarding
the complexity of the Basarabian problem.
Mihail Moruzov, the man who founded the first Secret Service of
Information in Romania, can be considered for good reason the father of
the secret services in Romania. We believe that for Mihail Moruzov and the
Service whose leader he was, the supreme value was his country and its
interests
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ASPECTE PRIVIND EVOLUŢIA PRESEI ÎN DOBROGEA
Conf.univ. dr. Ştefan Vodă (Constanţa)
Spaţiul geografic situat între Dunăre şi Mare este încărcat de istorie,
drept mărturie fiind numeroasele vestigii ale civilizaţiilor ce s-au succedat
de-a lungul timpului. Renumitul geolog şi paleontolog Ion Simionescu a
călătorit prin multe localităţi dobrogene, cunoscând astfel nemijlocit
realităţile de la aceea vreme, fapt ce i-a oferit prilejul să sintetizeze o serie
de aspecte de ordin geografic, social şi etnografic din acest areal, care, deşi
restrâns, păstra urmele vii ale evoluţiei istorice. În ampla sa lucrare „O ţară
din poveşti”, el afirma: „În Dobrogea, mai mult decât oriunde, se găsesc
suprapuse civilizaţiuni străvechi de la cea a oamenilor primitivi, straturi
istorice continuând pe cele geologice.”1
Există multe alte lucrări în care sunt consemnate informaţii valoroase
despre viaţa culturală din spaţiul dobrogean, viaţă ce s-a manifestat sub
diferite forme, specifice perioadelor istorice. În opinia autoarei Aurelia
Lăpuşan, poetul Ovidiu, care şi-a petrecut ultimii ani ai vieţii pe aceste
meleaguri, poate fi considerat precursor al publicisticii dobrogene,deoarece
el „ ...ne-a lăsat scrise – în lapidar stil – impresiile sale din locul de exil.”2
Printre precursorii acestui domeniu poate fi menţionat şi cărturarul
Dimitrie Cantemir, eminentă personalitate cu preocupări enciclopedice,
care: „ ...la 1711 lăsa primele mărturii despre credinţele populare
dobrogene, despre obiceiurile populaţiei autohtone ...”3, dar primul
publicist profesionist al Dobrogei a fost Ion Ionescu de la Brad, care în anul
1850 a întreprins o călătorie de 4 luni în Dobrogea, având sprijinul
financiar a lui Ion Ghica. Reportajele cu impresii culese le-a publicat în
„Jurnalul de Constantinopol”, precum şi într-o broşură în limba franceză
„L’excursion agricole dans la plaine de la Dobroudja”
Autorul afirma: „ În Dobrogea, românul calcă pretutindenea pe
urmele strămoşilor săi”4
1

I. Simionescu, O ţară din poveşti, vol.I-Dobrogea, ed. a II a, Editura „Cartea
Românească”, Bucureşti.,1928, p.7
2
A. Lăpuşan, Presă şi teatru în Dobrogea, Editura Mondograf, Constanţa, 2000,p.15
3
Idem,p.35
4
Constantin Cioroiu, Litoralul românesc la 1900 ..., Editura Europolis, Constanţa, 2001,
p.10
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Presa scrisă, ca oglindă în care se reflectă întreaga viaţă socială, politică
şi culturală constituie parte inseparabilă a culturii unui popor în evoluţia sa
de-a lungul timpului.
În perioada stăpânirii otomane din Dobrogea au existat anumite bariere
şi constrângeri, care s-au repercutat şi în evoluţia vieţii spirituale în
ansamblul ei. După cum menţionează Enache Puiu, autorul unei lucrări de
istorie a literaturii din Dobrogea,
„ ... reintegrarea ţinutului dintre Dunăre şi Mare între hotarele fireşti ale
Patriei a marcat începutul procesului de instituţionalizare a culturii în
acest ţinut.”1
După anul 1878, viaţa culturală din acest spaţiu geografic primeşte
dimensiunile fireşti, ea alăturându-se celei existente în celelalte provincii
româneşti. Se simţea nevoia de a pune bazele unor publicaţii, ca mijloc de
informare şi de exprimarea unor opinii şi iniţiative pentru impulsionarea
unor demersuri necesare în noile condiţii socio-politice şi culturale din
această zonă şi implicit a publicisticii.
Cea dintâi publicaţie dobrogeană „STEAUA
DOBROGEI” – foaie a intereselor locale – a apărut la
Tulcea, în 22 iunie 1879, la tipografia „Aurora
Dobrogei”, al cărei proprietar era Basile Brănişteanu.
Până la încetarea apariţiei din anul 1891, în paginile
acestei publicaţii au apărut ştiri locale, acte cu caracter
administrativ, dar şi un statut al societăţii macedoromâne.
În mai 1880, vede lumina tiparului „FARUL
CONSTANŢEI” – organ săptămânal oficial al judeţului, care a editat peste
2200 de numere (între 12 mai 1880 şi 26 noiembrie 1938), totalizând 11000
de pagini, conţinând ştiri şi informaţii generale şi locale, telegrame externe
ale marilor agenţii de presă. În timpul primului război mondial (19161919), ziarul îşi întrerupe apariţia şi reapare după război, militând pentru
menţinerea Dobrogei în componenţa statului român.2
Între 1 septembrie 1880 şi 10 aprilie 1891, apare la Constanţa (joia
şi duminica) „GAZETA DOBROGEI”, care îşi propune să fie un ziar de
atitudine socială, cu preocupări economice şi culturale, fiind editat în
aproximativ 370 de numere.
1
2

Enache Puiu, Istoria literaturii din Dobrogea, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2005, p.108
130 de ani de presă în Dobrogea, în: Cuget Liber (21 iunie, 2009), p. 12-13
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Tot în anul 1880, mai apar două publicaţii şi anume: „ROMÂNIA
TRANSDUNĂREANĂ” – la Tulcea (Tipografia Română) şi
„TRIUNGHIUL” – jurnal al masoneriei din România, cu subredacţie la
Mangalia.
Dintre publicaţiile cu o existenţă scurtă pot fi menţionate:
„DEŞTEPTAREA DOBROGEI” (noiembrie 1892 – august 1893) – ziar
care a devenit mai târziu, organ al Partidului Social Democrat; de
asemenea, ziarul „DOBROGEA”, care a apărut cu întreruperi şi încercări
nereuşite de revitalizare.1
Între 1888 şi 1894 a fost editat, din iniţiativa autorităţilor române,
primul ziar în limba turcă „DOBRUCA GAZETASI” (Gazeta Dobrogei),
care avea şi pagini în limba română. Mai târziu, în 1909, poetul Mehmet
Niyazi, directorul gimnaziului turc din Constanţa a înfiinţat Societatea
generală de învăţământ din Dobrogea şi a editat ziarul „DOBRUCA
SADASI” (Glasul Dobrogei) care a promovat acţiuni culturale şi a reflectat
preocupările comunităţii turce.2
În perioada 19 dec. 1891 – 7 mai 1904, apare săptămânalul
„CONSTANŢA”, autodefinit ca independent, susţinând drepturile politice
ale dobrogenilor, problemele sistematizării oraşului
Constanţa şi ale necesităţii construirii liniei ferate
Constanţa - Tulcea, precum şi cele legate de modernizarea portului
Constanţa.3
Prima revistă literară din Dobrogea – „OVIDIU” – a apărut la 15 sept.
1898, având un „Cuvânt de acasă”, semnat de Petru Vulcan,prin care se
menţionează motivele care au stat la baza apariţiei revistei şi anume: „ o
râvnă legitimă pentru noi românii, de a vedea înflorind în noua provincie
artele şi literatura alături de comerţ şi industrie”..., de asemenea dorinţa
de a contribui la ... „întărirea românismului şi închegarea elementelor
eterogene în sufletul României”4
Apariţia acestei reviste a fost consecinţa îndeplinirii celui de-al doilea
obiectiv major propus în cadrul Cercului Literar „Ovidiu”, fondat în anul
1897 de către Petru Vulcan, primul obiectiv fiind acela „ ... de a ridica
nivelul cultural în Constanţa şi în toată Dobrogea, prin înfiinţarea unei
1

idem
Rădulescu A., Bitoleanu I., Istoria Dobrogei, ed. a-2-a rev., Ex. Ponto, Constanţa
1998, p.362
3
130 de ani de presă în Dobrogea ..., p.13
4
A. Lăpuşan, op.cit
2
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biblioteci universale, de la izvoarele căreia se pot adăpa toţi cei prezenţi şi
viitori.”1
Secretarul cercului literar a fost C.P.Demetrescu, iar printre membrii de
onoare erau: I.P.S. Sa Iosif Gheorghian (mitropolit primat al UngroVlahiei), Grigore Tocilescu (preşedinte de onoare), Spiru Haret (ministrul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice), I.L. Caragiale, Vasile Urechia, Iulius
Zanne ş.a. Cel de-al doilea preşedinte de onoare al cercului a fost
I.L.Caragiale, care a ţinut o serie de conferinţe în cadrul acestuia.2
Odată cu înfiinţarea primei biblioteci publice creşte interesul pentru
revista şi cercul literar „Ovidiu”. Ecoul pe care revista îl avea în ţară e
demonstrat de faptul că aceasta avea abonaţi la Bucureşti, Focşani, Brăila,
Craiova, Oradea şi în alte oraşe.
În paginile revistei „Ovidiu” au apărut materiale ce cuprindeau o
varietate tematică, autorii lor fiind cercetători şi specialişti precum:
savantul Grigore Tocilescu, geograful M.D.Ionescu, istoricii E.Nemis,
E.Fotino, iar dintre scriitorii dobrogeni: Al. Simionescu, E.P.Nour,
C.P.Demetrescu, I.N.Roman, Panait Cerna ş.a.3
În anul 1899 – anul comemorării lui Mihai Eminescu – , revista
„Ovidiu” a publicat un studiu dedicat poetului, cu o prezentare făcută de
directorul revistei, Petru Vulcan şi o poezie intitulată „Lui Eminescu”,
semnată de Gr.Melinescu.4
„OVIDIU” poate fi considerată „cea mai valoroasă publicaţie de
cultură din spaţiul pontic”, care a stabilit contacte cu alte reviste
importante din ţară („Convorbiri literare”, „Albina”, „Familia” ş.a.)
După acordarea drepturilor politice dobrogenilor, odată cu înfiinţarea
unor formaţiuni politice, apar şi unele ziare de partid: „DRAPELUL”,
„DOBROGEA LIBERĂ” şi „LIBERALUL CONSTANŢEI” – cu
influenţe liberale. În anii ’20 apare „VOINŢA DOBROGEI” – organ al
Partidului Naţional Liberal. „TRIBUNA DOBROGEI” – cu apariţie
săptămânală – a fost organul Partidului Conservator; de aceeaşi orientare
era şi „GAZETA TULCEI”. Între 1911 şi 1914, a apărut un alt ziar de
partid, de orientare naţionalistă – „DOBROGEA NOUĂ”.5

1

C.Cioroiu, M.Moise, op. cit, p.164
A.Lăpuşan, Şt.Lăpuşan, Constanţa, Memoria oraşului, vol. I, ...p.126-127
3
Detalii în E.Puiu,op.cit
4
C.Cioroiu, M.Moise, op.cit, p.161
5
Cuget liber, 20-21 iunie, 2009, p.13
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Unul dintre cele mai longevive publicaţii dobrogene a fost
„DOBROGEA JUNĂ” – ziarul tinerilor dobrogeni. De la data apariţiei (12
dec. 1904), timp de aproape 40 de ani, cu multe întreruperi cauzate de cele
două războaie mondiale, au fost tipărite 5250 de numere, însumând 12500
de pagini. Ziarul condus de Constantin N. Sarry – fondator şi director şi-a
încetat apariţia la 31 oct. 1944, fiind interzis de oficialităţile timpului.1
Despre „Dobrogea jună”D. Demetriad scria: „Este primul instrument
al opiniei publice din provincie, care a dat măsura şi tonul unui adevărat
ziar.”2 În perioada primului război mondial, ziarul a reapărut la Bucureşti şi
a militat pentru grabnica refacere a ţinutului devastat de armatele de
ocupaţie.3
Despre „Dobrogea Jună” Emanoil Bucuţa afirma că: „ ... a fost rând pe
rând un organ al tineretului dobrogean, al intereselor Dobrogei, al
partidului naţional dobrogean, politic, economic, literar independent a
rostit şi îşi menţine lozinca „Dobrogea dobrogenilor; s-a poticnit, a primit
lovituri şi a dat, a fost hulit şi lăudat ..., a făcut politică fără să sperie şi a
spus-o fără să o facă, dar oricâte a încercat şi orice steag a ridicat, a
rămas întotdeauna dobrogean.”4
La începutul anului 1905 s-a tipărit revista „CULTURA” – organ al
cercului de lectură al tinerimii din Constanţa şi a avut 11 apariţii, până la 1
februarie 1906, perioadă în care a contribuit la stimularea interesului pentru
beletristică, un spaţiu mai larg fiind rezervat prozei.5
Revista „COLNICUL HORA” poate fi apreciată ca publicaţia prin care
s-a început în Dobrogea seria revistelor didactice, în care pe lângă
problematica şcolară, au apărut şi o serie de creaţii literare. Redacţia
revistei se afla în comuna Cerna judeţul Tulcea, avându-l în frunte pe Gh.
Coatu – Cerna.
Cea de a doua ediţie „COLNICUL HORA II” va fi subintitulată
„revistă literar-ştiinţifică”şi a văzut lumina tiparului la Tulcea, de două ori
pe lună, între 15 februarie 1906 şi 1 ianuarie 1907.6
Între noiembrie 1913 şi iunie 1916, a apărut revista „ROMÂNIA
MARE” care, prin articolele publicate, a promovat idealul luptei pentru
1
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Marea Unire din 1918, 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.”1
În articolul „Sunaţi trâmbiţele” de Cassius (alias C.P.Demetrescu, unul
dintre redactorii revistei), se exprimă opţiunea pentru intrarea noastră în
război pentru a obţine eliberarea românilor ardeleni şi bucovineni de sub
dominaţie străină şi realizarea idealurilor de unitate naţională.2
Una din creaţiile literare cu mesaj patriotic şi patos mobilizator,
publicate în această revistă este poezia „Până când”, scrisă de cunoscutul
arheolog V. Canarache:
„Plânge-ntreaga Bucovină, vai, frumoasa Bucovină
Nu-i decât un lac de sânge şi o ţară de ruină,
În Ardeal se zbat să moară peste patru milioane
De români, toţi fraţi de-ai noştri, fiii Daciei Traiane,
Până când mai ţine noaptea peste gândul strămoşesc
Ce visase în mărire tot ce este românesc?
Dar treziţi-vă noroade, voi ce staţi încătuşaţi
Peste munţii ce despart fraţi de sânge-n toate fraţi.”3
O altă revistă tipărită la Constanţa, începând din februarie 1914 a fost
„SELECŢIUNEA”, din care au apărut 12 numere, în paginile cărora au
fost publicate articole politice, enciclopedice, de etnografie şi folclor,
precum şi unele cu conţinut strict lingvistic
Printre publicaţiile cu durată foarte scurtă de apariţie („efemeride”) pot
fi amintite: „TRÂMBIŢA DIN TOMIS” – prima publicaţie dobrogeană
preocupată exclusiv de poezie; de asemenea revista „TOMIS PENTRU
POPOR”, editată de Eparhia din Constanţa.4
Între 1914-1916, apare la Medgidia publicaţia „ISIK” (Lumina) – ziar
al intelectualităţii musulmane din Judeţul Constanţa.5
Pentru presa dobrogeană anii de după primul război mondial reprezintă
o perioadă de amplificare şi diversificare în planul opţiunilor estetice şi al
orientărilor ideologico-artistice. Au văzut lumina tiparului publicaţii ce s-au
impus pe scena literară din această zonă şi anume: „ANALELE
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DOBROGEI”,
„FESTIVAL”,
„REVISTA
DOBROGEANĂ”;
„PONTICE”; „LITORAL” ş.a.
Cea mai valoroasă dintre acestea a fost „ANALELE DOBROGEI”,
publicaţie apărută în anul 1920 ca organ al „Societăţii culturale
dobrogene”, la conducerea căreia se afla un grup de intelectuali, printre
care: profesorul Constantin Brătescu şi avocatul I.N.Roman.
Această revistă era o continuare a
revistei „Arhiva Dobrogei”, apărută la
Bucureşti în 1916, sub auspiciile Casei
Şcoalelor şi sub direcţia lui Constantin
Moisil (renumit numismat), căruia i s-a
alăturat renumitul geograf C.Brătescu.
În paginile revistei „ Analele Dobrogei” au publicat: Nicolae Iorga,
Vasile Pârvan, Ion Simionescu, Constantin Moisil, precum şi scriitori ca:
Gr. Sălceanu, Mihai Procopie, George Ulieru ş.a. Profilul literar al
„Analelor Dobrogei a fost completat prin publicarea unor producţii
folclorice prin efortul unor învăţători de la sate (T.Cergău, Gh. Puşcaşu, I.
Dumitraşcu, N.Caraman ş-a.)1
În paginile revistei, au apărut traduceri din operele scriitorilor: V. Hugo,
A.P.Cehov, H. Heine, E.A.Poe, Rabindranat Tagore, R.Kipling ş.a.2 Au
apărut, de asemenea, monografii ale unor localităţi rurale, scrise de
intelectuali locali, precum şi unele studii de geografie. După cum am
menţionat, în „Analele Dobrogei”, a apărut prima lucrare complexă despre
acest ţinut, al cărei autor a fost Ion Ionescu de la Brad.
Revista s-a bucurat de înalte aprecieri din partea unor intelectuali ai
vremii, precum: savantul italian Carlo Tagliavini (profesor de filologie
romanică la Universitatea din Budapesta), care scria că revista „ ... e demnă
de cea mai mare laudă.”3
Spectrul publicisticii dobrogene din anii ’20 – ’30 cuprinde o serie de
apariţii de scurtă durată, ca de exemplu: „DOBROGEA LITERARĂ” –
supliment cultural al ziarului „Dobrogea Jună” (între 1 aprilie 1925 şi 24
aprilie 1927); „DOBROGEA VESELĂ” – ziar independent literar artistic,
satiric, informativ (Tulcea, 1929); „KULTURNIEHO” (Ecoul cultural), în
1
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limba bulgară (1923-1927); „PLAIURI DOBROGENE” – revistă
culturală lunară (1925-1927).1
O importantă publicaţie literară a fost „REVISTA DOBROGEANĂ”
(1936-1937), apărută din iniţiativa câtorva tineri (N.Marin- Dunăre, I.
Făţoiu şi Th. Ionescu), care se declară nemulţumiţi de starea presei literare
din această parte a ţarii, promovând un spirit polemic legat de progresul
literaturii şi de ridicarea calităţii manifestărilor cultural-artistice din
Dobrogea.
Într-un articol publicat în paginile acestei reviste, Pericle Martinescu
afirma că: „ ... e inadmisibil ca o provincie cu o obligaţie folcloristică atât
de mare, cu trăsături pitoreşti atât de singulare ... să rămână anonimă
într-o cultură românească viitoare.”2
Printre colaboratorii de înaltă valoare ai acestei reviste s-au numărat şi
Tudor Arghezi, Boris Caragea, Ion Barbu ş.a.
Între anii 1936-1940, a apărut la Silistra revista „FESTIVAL”, una
dintre cele mai bune publicaţii de beletristică din această zonă. Ea a fost
coordonată de Mircea Papadopol, iar printre colaboratori s-au numărat: Ion
Biberi, Coca Farago, Virgil Carianopol, Mihu Dragomir, iar sporadic:
Panait Istrati, Al.T.Stamatiad ş.a.3
O publicaţie cu valenţe şi merite literare remarcabile, nu numai în
Dobrogea, ci şi în circuitul naţional a fost revista „LITORAL”, apărută în
anul 1939, avându-l ca editor pe poetul D.Olariu şi fiind consacrată
producţiilor literare ale unor autori locali, printre care se aflau poeţii I.
Micu şi A. Dumitrescu, precum şi prozatorii: C. Săndulescu, Pavel Nedelcu
şi Anişoara Ordeanu.4
Revista „PONTICE” a fost fondată tot în anul 1939 de către
constănţenii: I. Bentoiu, Gh. Coriolan, S. Cărpinişan, Gr. Sălceanu şi
Valeriu Petrescu. Publicaţia a avut contribuţii semnificative în promovarea
beletristicii dobrogene.
Printre publicaţiile tineretului au fost: revista „MAREA NOASTRĂ”,
editată la Constanţa între anii 1927-1936, de către D.Cruţiu – Delasălişte şi
având drept colaboratori elevi preocupaţi de popularizarea ştiinţei şi
publicarea unor versuri (de multe ori, cu valoare mediocră, nedepăşind
nivelul şcolar), iar o altă pubicaţie a fost revista „LICEUL”, apărută în
1
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anul 1932, avându-i ca fondatori pe Virgil Teodorescu, Taşcu Gheorghiu şi
Mircea Pavelescu (absolvenţi ai liceului „Mircea cel Bătrân” din
Constanţa).1
Între anii 1937-1942, a fost editată revista „GÂNDURI DE LA
MARE”, despre care editorul ei, Titus Cergău scria: „Dorim să contribuim
cu toată puterea noastră de muncă la ridicarea meleagurilor noastre
dobrogene, făcând cunoscut trecutul, redând prezentul şi căutînd a face
şi modeste preconizări asupra viitorului”:2
Dintre producţiile folclorice publicate în această revistă se remarcă
„Mioriţa dobrogeană”, variantă regională a celebrei balade populare, din
care cităm:
„Pe drum de pulbere,
Dincolo de Dunăre,
Pe un bot de mare
Spre soare răsare,
Vin pe cai mărunţi
Cu cearcăne-n frunţi
Trei feciori, ciobani,
Par a fi mocani,
Că au plete lungi.
Şi desagi cu dungi.
Unu-i din Sălişte
Abia vrea să-şi mişte
Roibul cel mărgean
De soi dobrogean ...”3
În perioada dintre anii 1945-1965, se poate constata o absenţă aproape
totală a publicaţiilor literare în Dobrogea. Din revista „PAGINI
DOBROGENE”, care se definea ca organ literar al Uniunii Scriitorilor din
R.P.R., au apărut doar două numere (aprilie 1948 şi ianuarie 1950).
Mai târziu, într-o etapă de relativă liberalizare a vieţii culturale, a apărut
la Constanţa revista „TOMIS” (iulie 1966), la început ca publicaţie lunară,
editată de Comitetul de Cultură al regiunii Dobrogea, iar între anii 19741981, editată trimestrial de ziarul „Dobrogea nouă”, sub egida Uniunii
1
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Scriitorilor din România, iar ulterior, lunar de către Consiliul Judeţean
Constanţa. Este cea mai longevivă revistă cu profil cultural din spaţiul
dobrogean.
Revista „TOMIS” s-a bucurat de aprecieri elogioase din partea mai
multor slujitori ai literaturii. În primul său număr, Tudor Arghezi a publicat
articolul intitulat „Sursum corda”, în care scria: „Se nimereşte fericita
naştere pe digurile de odinioară ale Romei în Dobrogea ..., a unei
publicaţii literare botezate cu numele străvechi de Tomis, patrie a
antichităţii latine şi a exilului marelui nostru strămoş de limbă, de scriere
şi de sânge, Ovidiu.”1 Arghezi a numit revista ca fiind ,, ... o nouă
universitate” şi îi urează: „ ... să facă faţă strălucită scrisului şi graiului
românesc cu nuanţa particulară trebuincioasă.”2
Într-adevăr revista „TOMIS” s-a impus, în timp, ca o publicaţie de reală
valoare între celelalte publicaţii din ţară, avându-i ca redactori-şefi, în timp,
pe Constantin Novac, Ion Bădică, Ovidiu Dunăreanu, iar în prezent pe
Bogdan Papacostea.
Printre colaboratorii ei s-au numărat personalităţi de seamă ale ştiinţei şi
culturii naţionale: Ion Jalea, Petru Comarnescu, D.I.Suchianu, Şt.A.Doinaş,
Gelu Naum, Nina Casian, Gh. Tomozei ş.a., iar dintre scriitorii şi poeţii
dobrogeni, care s-au afirmat în paginile revistei, menţionăm pe Traian
Coşovei, Arthur Porumboiu, Sanda Ghinea, Cristina Tamaş ş.a. Revista a
rezervat spaţii largi criticii şi istoriei literare, domeniu în care s-au afirmat
mulţi colaboratori locali (Enache Puiu, N.Motoc, Marin Mincu, Ion Florea
ş.a.), dar au colaborat şi personalităţi de renume precum :Al.Philippide,
Vladimir Streinu, Şerban Cioculescu, Laurenţiu Ulici ş.a.3
Revista
„TOMIS” poate fi
considerată singura publicaţie cu o
contribuţie substanţială la promovarea
valorilor
spirituale
în
arealul
dobrogean.
Timp de peste 40 de ani (19481989) a apărut „DOBROGEA NOUĂ” publicaţie coordonată de Comitetul
Judeţean al P.C.R. – Constanţa .
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După 1989, a apărut revista „ALBATROS”, profilată strict pe genul
literar al poeziei haiku, avându-i ca redactori pe Ion şi Mihaela Codrescu.
În paginile revistei, au fost publicate, pe lângă creaţiile acestui gen şi
numeroase articole informative despre specificul haiku-ului, precum şi
recenzii ale volumelor din acest domeniu.
Revista „AGORA” – apariţie
trimestrială de cultură şi dialog
interdisciplinar – se află la cel de
al X – lea an de la apariţie.
Începând cu anul 2000, apare
la Constanţa „ACTUALITATEA ORTODOXĂ” – publicaţie lunară de
spiritualitate creştin-ortodoxă a Eparhiei Dobrogei. De asemenea, la
Editura Arhiepiscopiei Tomisului – Constanţa apare colecţia „Itinerarii
pastorale în condeiul presei.” Într-unul din numerele
acestei publicaţii, se afirmă că: „ ... în dialogul cu
cititorii, presa îşi asumă astăzi necesarul apostolat al
susţinerii şi apărării valorilor spirituale.”1
Printre publicaţiile cu tematică marinărească se
numără revista „MARINA ROMÂNĂ”, care apare
începând cu data de 20 dec.1990, fiind editată de Statul
Major al Forţelor Navale Române.
Tot din acest domeniu, menţionăm revista
„TIMONA”, editată de Liga Maiştrilor Militari de
Marină – Constanţa.
Dintre publicaţiile ce apar în prezent în Constanţa menţionăm:
- „CUGET LIBER” – cotidian de opinie şi informaţie, aflat la al XX
– lea an de apariţie;
- „TELEGRAF” – cotidian, aflat la al XVII –lea an de apariţie;
- ,,OBSERVATOR DE CONSTANŢA”, subintitulat ,, ziarul
mileniului trei”, care şi-a început apariţia în urmă cu 14 ani;
- „INDEPENDENTUL” – cotidian al cărui nume s-a schimbat recent
în „LIDERUL DE OPINIE” în al XII – lea an de la prima apariţie;
- „REPLICA DE CONSTANŢA” – cotidian de atitudine ce apare de
10 ani;
- „ADEVĂRUL DE SEARĂ” – cotidian cu un tiraj local de 12000 de
exemplare, ce se distribuie gratuit.

1

Itinerarii pastorale ..., VI, 2008, p.5
293

Principalele apariţii săptămânale din Constanţa sunt: „ATITUDINEA”,
cu subtitlul „săptămânal incomod”, „IMPACT DE CONSTANŢA” –
săptămânal de informaţii ş.a.
La Tulcea, apar cotidianele: „DELTA” şi „OBIECTIV”.
Sub egida Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din
România se editează: „KARADEÑĬZ” („Marea Neagră”), „GENC
NESIL” („Tânăra generaţie”) – periodic bilingv, „CAŞ” („Tânărul”).
În lucrarea de faţă, nu ne propunem să abordăm aspecte legate de
tematica publicaţiilor actuale menţionate, demers dificil de realizat datorită
diversităţii şi complexităţii problemelor generate de realităţile existente şi a
dinamicii derulării evenimentelor actuale. În presa zilelor noastre,
realităţile cotidiene, marcate de multiple frământări şi convulsii sociale sau
politice sunt reflectate din unghiuri diferite ce poartă amprenta unor
grupări, având orientări dintre cele mai diverse. Nu sunt puţine cazurile în
care tematica sau limbajul folosit în unele publicaţii înclină spre zone în
care filonul cultural sau educativ este diminuat, pierzându-se atributul
esenţial al presei care vizează lărgirea orizontului informaţional şi cultural
al cititorului. Constatăm frecvent că o parte a presei actuale este tributară
anumitor orientări politice, devenind prea subiectivă în aprecierea
evenimentelor în ansamblul lor, sau într-o serie de cazuri izolate, ca parte a
realităţilor în care trăim.
În acest context, ne amintim de cele afirmate de Miron Cristea la
întâlnirea avută cu ziariştii în anul 1922, cu prilejul sfinţirii Palatului
Sindicatului Ziariştilor din Bucureşti, când îşi exprima speranţa că: „ ...
ziariştii – conştienţi de misiunea presei de a închega şi edifica – vor
contribui la domolirea pornirilor adeseori vehemente din viaţa noastră
politică, împăciuind, iar nu înveninând situaţia, ca să nu întârzie
vindecarea rănilor. În speranţa că toţi ziariştii se vor călăuzi în
activitatea lor de principiul adevărului şi al cinstei: binecuvintez munca
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ce se va desfăşura din acest palat şi doresc presei române să devie şi să
rămâie o putere cât mai simţită a vieţii noastre naţionale.”1
Analizînd diverse aspecte legate de evoluţia presei dobrogene, putem
afirma că ea a contribuit la promovarea valorilor locale şi la conectarea
acestora la ansamblul de valori ale României.
La simpozionul „125 de ani de presă românească în Dobrogea”, se
afirma că: „Presa este în măsură să păstreze ... memoria cea mai curată,
mai proaspătă a timpului ...”, ea fiind o „arhivă a clipei care ne ajută să
refacem adevărurile grizonate ale Dobrogei, ale ţării întregi ...” 2
Cu acelaşi prilej, Mihai Miron, preşedintele Uniunii Ziariştilor
Profesionişti afirma că: „ Jurnaliştii construiesc lumi, iar ei sunt chirurgii
acestei lumi, operând cu alte instrumente decât cele tradiţionale. Suntem
şi trebuie să fim mai optimişti.”3
Presa are, aşadar, menirea de a fi o oglindă fidelă a realităţii, devenind
în timp o cronică demnă de luat în seamă, un reper important de cunoaştere
şi înţelegere a evenimentelor şi a contextului în care evoluează viaţa sub
multiplele ei aspecte.
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In this work we exponded some points of view in conection with the
evolution of the press in Dobrudja. The first papers and journals in
Romanian languge were publised here after the integration of this territory
in the structure of the Romanian State (after 1878).
A large number of cultured men from this region contributed to
development of the press and they laid the foundations of several
publications. In the page of these publications were publised articles with a
varios subjects by which were underlined a lot of specific aspects of
cultural life, social and political life as well.
The newspapers and journals from Dobrudja contributed to connect the
spiritual life of this region with the spiritual domain of our country.
In this work we quoted the most important publications, which appeared
from 1879 until present-day.
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DESTINUL UNUI PERSONAJ DIN MEMORIILE LUI
VASILE NETEA: Dr. ION BOZDOG
Prof. Ilie Şandru (Topliţa)
Între zecile(dacă nu cumva sutele!) de nume amintite de Vasile Netea
în ,,Memorii” se află şi cel al profesorului Dr. Ion Bozdog, prezent chiar în
primul capitol al cării, (,,Mureşul în amintirile mele literare”), dar şi în cele
următoare, de mai multe ori. Când autorul Memoriilor l-a cunoscut pe
profesorul Ion Bozdog, era elev al Şcolii Normale din Târgu Mureş, iar Ion
Bozdog profesor la Liceul ,,Alexandru Papiu Ilarian”. Era prin 1927-1928
când Vasile Netea a început să colaboreze cu cele dintâi creaţii literare,
proze şi poezii, la săptămânalul ,,Astra”, editat chiar de profesorul Bozdog.
După evenimentele tragice din anul 1940, Ion Bozdog, precumşi alţi
tinerei politicieni şi intelectuali români mureşeni s-au refugiat în România.
Unii dintre ei: Ion Bozdog, Eugen Nicoară, Ioan Vescan etc. s-au oprit la
Braşov. Profesorul Bozdog a lucrat o vreme acolo(1943-1944),la Arhivele
Naţionale. Reîntors la Târgu-Mureş, în toamna anului 1944, a fost numit
prefect al judeţului Mureş, având importanta misiune de a reinstaura
administraţia românească în judeţ.
Să vedem însă, pe scurt, cine anume a fost Dr. Ion Bozdog şi care a
fost destinul vieţii sale. Înainte aş dori să precizez faptul că tot ceea ce vă
voi spune despre el nu mi se datorează mie, ci publicistului clujan
Constantin Mustaţă, care a valorificat într-o carte un manuscris documentar
de o inestimabilă valoare istorică, pentru noi, românii ardeleni, dar în
primul rând, pentru românii din ,,secuime”.
Documentul la care fac referire, este întitulat ,,Viişoara, 25 iulie
1944” şi a fost păstrat cu mare grijă de nepotul lui Ion Bozdog, Eugen
Vescan-Viişoreanu, acum octogenar. Iar tipărirea lui într-o carte întitulată
,,Comoara dintr-un manuscris”(Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca,
2010) se datoreză inginerului Ion Roman, primarul comunei Viişoara, din
judeţul Cluj. Cu alte cuvinte, manuscrisul scris în 1944 a văzut lumina
tiparului după 66 de ani!
Autorul lui, prof. Dr. Ion Bozdog s-a născut în Urca-Viişoara, lângă
Turda, în 1891, fiind unul dintre cei şapte copii ai soţilor Filon şi Maria
Bozdog, o familie de plugari români ardeleni.. Şcoala primară a făcut-o la
Turda, iar studiile liceale, ca şi Facultatea de Teologie, la Blaj. A urmat
apoi şi cursurile Facultăţii de Litere şi Filozofie de la Universiteta din Cluj,
acolo unde a simţit chemarea înaltelor vibraţii patriotice, hotând să se pună
în slujba marilor aspiraţii ale neamului românesc.
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Anul 1918 şi evenimentele sale istorice l-au găsit ca tânăr paroh în
comuna Dârja, jdeţul Cluj, care i-a încredinţat credenţionalul de a o
reprezenta la Marea Adunare de la Alba Iulia, cu misiunea de a semna actul
Unirii.
Dr. Ion Bozdoga trăit intens pentru fiecare clipă mare din istoria
neamului nostru. O vreme a fost profesor la Liceul ,,Alexandru PapiuIlarian” din Târgu-Mureş, fiind unul dintre dascălii iubit de elevii săi,
mereu aproape de ei, sprijinindu-i în toate iniţiativele lor pozitive, iniţiind
chiar el acţiuni cu adânci rezonanţe în sufletele elevilor, cum a fost, de
exemplu, excursia făcută în Italia, în 1938, când elevii săi au putut vedea
Roma, cu Cetatea Eternă a Vaticanului, Florenţa, Veneţia, Napoli etc.
Din 1927 era preşedintele Despărţământului Astra din Târgu-Mureş.
Şi până atunci el a fost unul dintre cei mai activi memebri ai Asociaţiunii,
sprijinind, chiar greco-catolic fiind, edificarea Catedralei Ortodoxe şi
făcând propuneri pentru ridicarea unei statui Craiului Munţilor, Avram
Iancu, marele erou al revoluţiei româneşti din Transilvania. Acestea şi încă
multe alte iniţiative le-a avut şi când a fost ales deputat de Mureş, în
perioada 1928-1933.
În timpul refugiului la Braşov a fost unul dintre cei mai harnici
redatori ai ,,Gazetei Transilvaniei”, gazetăria fiind una dintre pasiunile sale
încă din tinereţe. Tot la Braşov, în perioada în care a lucrat la Arhive, a
elaborat şi tipărit, pe baza unor documente maghiare descoperite, o
importantă lucrare: ,,Statul politic”, apărută în 12 aprilie 1944 la Institutul
de Arte Grafice Braşov. Evident, este vorba despre Statul politic maghiar,
în care autorul scoate la lumină momente importante din Istoria
Transilvaniei. Sunt dezvăluite etapele colonizării maghiare în oraşele
transilvane, precum: Câmpia Turzii(colonia Triteni), Luduş, Miercurea
Nirajului, chiar şi în zona Năsăudului(comuna Nimigea Ungurească) etc.
Sunt dezvăluite momentele tragice trăite de românii transilvăneni,
mai ales cei din Valea Nirajului, în studii precum: Românii de pe Niraj,
Românii uitaţi, Ni se dărâmă bisericile, Încă o cruce etc. Autorul
întreabă: cine sunt ,,ungurii” de azi de pe Valea Nirajului? Şi tot el
răspunde: ,,Întrebaţi de nume şi văr vor spune că se numesc: Munteanu,
Radu, Cristea(nume curat româneşti), că au fost obligaţi să treacă direct
la Biseria Reformată sau Catolică şi să asculte slujba în limba maghiară.
În perioada Primului Război Mondial, românii de pe Valea Nirajului au
fost batjocoriţi, închişi, bătuţi. Maghiarizarea s-a făcut prin şcoli,
administraţie şi biserică(...) Azi este valea suspinelor pentru români!
Pentru aceşti români n-a sunat încă clipa dezvelirii, cătuşele înstrăinării
le strâng cu putere buzele şi limba, iar inima este încă timidă şi nu
îndrăzneşte să zvgnească sub cerul liber al Ţării Mame. Sunt năuciţi de
lumea pe care atât de puţini au ajuns s-o soarbă şi sunt încă înfricaţi de
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negura ce a trecut peste capetele lor şi ale părinţilor, că nu li se întinde
mâna frăţească de ajutor.”
Aşa au lucrat cu spor ,,fabricile de unguri”, care au condus la
creşterea spectaculoasă a ungurilor în oraşele Transilvaniei şi la
descreşterea, la fel de spectaculoasă, a românilor. În judeţul Mureş, la
recensământul din 1900 s-au înregistrat 103.105 unguri, a căror număr a
crescut, în scurtă vreme, cu încă 85.000 de suflete! În acest scop a fost
inventată o nouă confesiune: ungurii greco-catolici, pentru care s-a introdus
oficierea slujbei religioase în limba maghiară! În Târgu-Mureş, scrie Ion
Bozdog, în 1940, când s-a refugiat, trăiau 30.000 de locuitori. În numai 4
ani, în 1944, când s-a reîntors, a găsit numărul locuitorilor ,,umflat” cu încă
20.000 de mii, toţi numai unguri! Era rezultatul ,,operei”de maghiarizare a
Transilvaniei.
În Valea Nirajului batjocorirea românilor a continuat şi după 1944.
De exemplu, preotul unit din Fărăgău, Octavian Gherea, hăituit şi
întemniţat în puşcăriile ungureşti în perioada 1914-1918, în 1945, chiar în
ziua de Bobotează, a fost chinuit şi, în cele din urmă, ucis de membrii
gărzii civlie ungureşti, iar cei trei fii ai săi au fost maltarataţi. ,,De fapt –
scrie Ion Bozdog – diktatul nu se încheiase. Crime şi fărădelegi
continuau şi sub noua administraţie românească”.
Dr. Ion Bozdog şi-a închinat întreaga viaţă cauzei româneşti din
Transilvania. Ce a primit în schimb? Cruntele închisori comuniste de la
Târgu-Jiu, Caracal, Poarta Albă, Medgidia, Canalul Dunăre-Marea Neagră.
Eliberat după ani buni de puşcărie, a trăit dintr-o pensie mizerabilă de 817
lei. În cele din urmă a fost încadrat ca bibliotecar şi cercetător la Biblioteca
Academei Române, filiala din Cluj-Napoca, oferindu-i-se posibilitatea de a
lucra la alcătuirea Dicţionarului Enciclopedic Român. A început să lucreze
şi la o nouă carte-document: ,,Un an şi o lună prefect de Mureş”, rămasă
doar în fază de proiect. În ea Ion Bozdog dorea să arate evenimentele din
toamna anului 1944 din Transilvania, când prefecţii români din
Transilvania au fost destituiţi de regimul sovietic de ocupaţie; dorea să
scoată la lumină documente legate de instalarea regimului comunist,
acţiunile duşănoase ale Uniunii Populare Maghiare, când se striga ,,Jos
prefectul burghezo-moşieresc”! sau ,,La zdup cu toţi reacţionarii”!
Era perioada în care în Ardeal hoardele lui Horthy mai mişunau încă,
iar românii învăţau să scrie pe cereri, sub semnătură, ,,Luptăm pentru
pace”!
Profesorul Dr. Ion Bozdog s-a stins din viaţă în 14 aprilie 1967 şi îşi
doarme somnul de veci în Cimitirul Central din Cluj-Napoca. Cartea la care
am făcut referire în rândurile de faţă ,,Comoara dintr-un manuscris” a fost
lansată, în toamna anului 2010, chiar acolo, la mormântul autorului.
*

*

*
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In this study we are presenting Ion Bozdog ( 1891- 1967), the
teacher who dedicated his whole life to romanians cause, and as a „reward”
he had to suffer his whole life in the prison of Caracal, Medgidia, The
Danube and The Black Sea channel. He is the author of a valuable
manuscris, printed in 2010, „ Comoara dintrun manuscris”, in wich he
reveals the hungarian revisionistic politics from Transilvania over the
years.
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ASPECTE ALE ISTORIEI MOLDOVEI ÎN
COMUNICĂRILE PREZENTATE LA CELE XIII EDIŢII
ALE ZILELOR MIRON CRISTEA ŞI ÎN PUBLICAŢIA
,,SANGIDAVA”
Prof. Vasile Stancu (Sfântu Gheorghe)
Fundaţia Culturală „Miron Cristea” a luat naştere, la 6 octombrie
1990, din necesitatea împusă de noile realităţi social-politice, culturalspirituale şi în mod deosebit al relaţiilor etnice, împuse de „democraţia de
tip UDMR-ist” în judeţele aflate practic sub stăpânirea acesteia, după
evenimentele din decembrie 1989. Fundaţia îşi propunea ca obiective
renaşterea materială şi spirituală a localităţilor judeţului Harghita, a
tradiţiilor de muncă, a datinilor şi a specificului local, ridicarea calităţii şi a
conţinutului procesului de învăţământ în limba română, repunerea în
drepturi şi cultivarea adevăratelor valori naţionale, a credinţei stămoşeşti, a
cultivării tradiţiilor patriotice şi cinstirii eroilor neamului românesc.
Metodele şi instrumentele folosite, pentru promovarea acestor obiective, au fost: atragerea, alături de intelectualitatea locală, a specialiştilor de
pe plan naţional, la munca de cercetare şi elaborare a studiilor ştiinţifice
care să acopere toate domeniile vieţii locuitorilor, (arheologie, etnografie,
demografie, sociologie, religie, lingvistică, literatură); dezbaterea acestora
în simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice, mese rotunde, lansări de
carte, conferinţe; aducerea lor la cunoştinţa lumii ştiinţifice, lumii politice
şi a tuturor românilor prin intermediul revistelor de specialitate, a cărţii
ştiinţifice de sine stătătoare, a articolelor, reportajelor, interviurilor
publicate în mass-media centrală şi locală; organizarea unor manifestări
publice de amploare, „Ziua Eroilor”, Festivalul folcloric „Mioriţa”, „Zilele
Topliţene”, sărbătorirea praznicului Sfântului Mare Proroc Ilie Tesviteanu,
şi nu în ultimul rând, a „Zilelor Miron Cristea”.
Integrată organic „Zilelor Miron Cristea” a devenit Sesiunea
Naţională de Comunicări Ştiinţifice „ISTORIE, CULTURĂ,
CIVILIZAŢIE şi CREDINŢĂ STRĂBUNĂ”, care de-a lungul celor XIII
ediţii, s-a impus prin ţinuta profesionistă a participanţilor, diversitatea,
originalitatea, interdisciplinaritatea temelor, ca o manifestare de prestigiu,
cu participare naţională şi internaţională. Iniţiatorul, organizatorul,
conducătorul, într-un cuvânt sufletul întregii manifestări ştiinţifice, este
scriitorul, publicistul, patriarhul contemporan al Topliţei, profesorul ILIE
ŞANDRU. Tot dânsul coordonează şi moderează, manifestările conexe
care împlinesc tematica simpozionului: vernisarea expoziţiilor tematice,
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lansările şi prezentările de carte, inaugurarea unor instituţii de cultură,
dezvelirea unor monumente evocatoare de istorie străbună, desfăşurarea
excursiilor tematice şi a ceremoniilor de cinstire a eroilor şi a celui căruia îi
sunt dedicate manifestările, Patriarhul Miron Cristea. Şi tot dânsul mi-a dat
prilejul de a elabora această comunicare, invitând personalităţi, din ţară şi
de peste hotare, care au susţinut o temă care a aşezat frumoasa ţară a
Moldovei sau oamenii săi, în centrul atenţiei participanţilor.
Prezint în continuare comunicările susţinute pe această temă,
ordonate pe ediţii, autori şi localitatea de provenienţă a acestora.
Ediţia a I-a, 17 – 20 iulie 1998. (I, 2, 41/5)
S-a desfăşurat pe două secţiuni, în care s-au prezentat 41 de
comunicări, din care 5 se referă la tema noastră.
1.- Maria Bucur, Tg. Mureş, „Topliţa – Bicaz – zonă folclorică de
interferenţă etnoculturală”;
2.- Ioan Buzaşi, Blaj, „Elie Cristea, autorul primei teze de doctorat
despre viaţa şi activitatea lui Mihai Eminescu”;
3.- Gheorghe Şora, Arad, „Elie Cristea primul exseget al lui Mihai
Eminescu”;
4.- Ion Negrei, Anton Grăjdieru, Chişinău, „Miron Cristea şi
Basarabia”;
5.- Petre Buburuz, Chişinău, Miron Cristea şi Mitropolia Basarabiei”;
Ediţia a II-a, 18 – 20 iulie 1999. (II, 2, 24/3)
1.- Elena Micu, Tg. Mureş, „Cartea veche românească pe Valea
Superioară a Mureşului”;
2.- Mihai Camilar, Gura Humorului, „Forme de colaborare ale
muzeelor din Topliţa şi Gura Humorului, privind arhitectura tradiţională
bucovineană”;
3.- Constantin Hîrlav, Ploieşti, „Elie Miron Cristea şi începuturile
cercetării sistematice a poeziei eminesciene”;
Ediţia a III-a, 17 – 20 iulie 2000. (III, 2, 41/18)
O secţiune „Miron Cristea – Mihai Eminescu” a fost dedicată
aniversării a 150 de la naşterea poetului.
1.- Ileana Doina Butiurcă, Topliţa, „Mihai Eminescu - conceptul de
mit”;
2.- Luminiţa Cornea, Sf. Gheorghe, „Aspecte inedite din
corespondenţa dintre Mihai Eminescu şi Veronica Micle”;
3.- Ioan Ilie Meleşan, Tg. Mureş, „Pentru un Eminescu al mileniului
III”;
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4.- Ioan Morar, Gherla, „Miniaturi de suflet pentru Eminescu”;
5.- Ioan Tămaş, Vâlcele, „Luceafărul lui Eminescu şi Biblia”;
6.- Vasile Avram, Sibiu, „Noi orientări în cercetarea operei lui
Eminescu”;
7.- Cornel Morar, Tg. Mureş, „Stadiul cercetării operei eminesciene”;
8.- Constantin Hîrlav, Ploieşti, „I.L.Caragiale editor al lui Eminescu”;
9.- Mihai Gavril, Ploieşti, „Eminescu nu l-a cunoscut”;
10.- Elena Forţu, Bucureşti, „Eminescu şi Viena”;
11.- Dumitru Stavarache, Bucureşti, „Patriarhul Miron Cristea şi
Mitropolitul Visarion Puiu (corespondenţă)”;
12.- Alexandru Magoia, Chişinău, „Noua stemă a Mitropoliei
Basarabiei”;
13.- Nicolae Constantinescu, Bucureşti, „Mihai Eminescu în poezia
populară din Transilvania”;
14.- Ioan Buzaşi, Blaj, „Semnificaţia popasului eminescian la Blaj”;
15.- Nicolae Bucur, Miercurea Ciuc, „Eminescu, cugetător şi făuritor
al limbii”;
16.- Nicu Vrabie, Miercurea Ciuc, „Spectacolul teatral în viziunea
eminesciană”;
17.- Constantin Dram, Iaşi, „Eminescu – permanenta memorie”;
18.- Alexandru Cristureanu, Cluj-Napoca, „Semnificaţia numelor
proprii în <<Doina>> lui Eminescu”;
Ediţia a IV-a, 19 – 21 iulie 2001. (IV, 2, 30/2)
1.- Sidonia Puiu, Cluj-Napoca, „Biblia de la Blaj (1795), carte de
referinţă pentru patrimoniul culturii naţionale”;
2.- Mihai Camilar, Gura Humorului, „Aspecte etnoistorice şi
etnografice în Ardealul de nord-est şi în Bucovina”;
Ediţia a V-a, 18 – 20 iulie 2002. (V, 1, 20/3)
1.- Ioan Tămaş, Vâlcele, „Drama divină a lui Hyperion”;
2.- Ioan Lăcătuşu, Sf.Gheorghe, „Dimensiuni ale mişcării migratorii
între sud-estul Transilvaniei, Moldova şi Muntenia”;
3.- Mihai Camilar, Maria Camilar, Gura Humorului, „Contribuţii la
cunoaşterea fenomenului de transculturaţie dintre Ardeal şi Bucovina”;
Ediţia a VI-a, 17 – 20 iulie 2003. (VI, 3, 28/5)
Începând cu această ediţie lucrările Sesiunii Naţionale s-au desfăşurat
în trei secţiuni: Istorie; Cultură-Civilizaţie; Credinţă Străbună.
1.- Ilie Moldovan, Sibiu, „Semnificaţia înfrăţirii versantelor carpatice
în existenţa neamului românesc”;
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2.- Valeriu Cavruc, Sf. Gheorghe, „Estul Transilvaniei în contextul
problematicii indo-europene şi tracice”;
3.- Mihai Camilar, Maria Camilar, Gura Humorului, „Preocupări
etnofolclorice la Miron Cristea, Octavian C. Tăslăuanu şi Vasile Netea”;
4.- Valer Vodă, Topliţa, „Eminescu şi Transilvania. Drumul spre
Blaj”;
5.- Zorel Suciu, Topliţa, „Elemente de arhitectură în zona de
interferenţă a Topliţei”;
Ediţia a VII-a, 17 – 20 iulie 2004. (VII, 3, 37/7)
1.- Ioan Beşchieru, Chişinău, „Patriarhul Miron Cristea, înflăcărat
patriot”;
2.- Alecu Mocanu, Chişinău, „Comemorarea lui Ştefan cel Mare şi
Sfânt în Republica Moldova”;
3.- Dragoş Mocanu, Chişinău, „Mitropolia Basarabiei între statutul său
canonic şi cel real”;
4.- Ioan Morar, Gherla, „Închinare Măria Ta”;
5.- Alexandru Porţeanu, Rodica Porţeanu, Bucureşti, „Ştefan cel Mare
şi Sfânt şi conştiinţa românilor din Transilvania”;
6.- Dumitru Stavarache, Bucureşti, „Patriarhul Miron Cristea şi
Mitropolitul Visarion Puiu”;
7.- Valer Vodă, Topliţa, „Eminescu şi Eshil – o analogie metaforică”;
Ediţia a VIII-a, 17 – 20 iulie 2005. (VIII, 3, 40/11)
1.- Viorel Căliman, Bucureşti, „Acţiunile Armatei de Nord în Primul
Război Mondial”;
2.- Aurel Pentelescu, Gavriil Preda, Ploieşti, „Patriarhul Miron Cristea
şi Mitropolitul Pimen Georgescu al Moldovei”;
3.- Ion Varta, Chişinău, „Mişcarea naţională din Basarabia şi
Transilvania – studiu comparativ”;
4.- Mihai Camilar, Maria Camilar, Gura Humorului, „Nedeile
(Sântiliile) instituţii străvechi ale etnicului carpatic”;
5.- Ilie Moldovan, Sibiu, „Pământul strămoşesc, Biserica carpatină”;
6.- Lilia Cătărău, Chişinău, „Tradiţia reformelor agrare basarabene în
contextul civilizaţiei româneşti”;
7.- Maria Cobianu-Băcanu, Bucureşti, „Valenţe umane ale contactului
dintre culturi”;
8.- Alecu Mocanu, Chişinău, „Revista <<Basarabia>> tribună de
propagare a spiritului autohton”;
9.- Dumitru Stavarache, Bucureşti, „Patriarhul Miron Cristea ăi
Mitropolitul Visarion Puiu”;
304

10.- Ozana Vodă, Tg. Mureş, „Creştinismul, dimensiune existenţială a
gândirii poetice eminesciene”;
11.- Ştefan Vodă, Constanţa, „Elie Miron Cristea – contribuţii la
valorificarea folclorului românesc”;
Ediţia a IX-a, 17 – 20 iulie 2006. (IX, 3, 47/7)
1.- Ion Negrei, Chişinău, „Introducerea alfabetului latin în Basarabia”;
2.- Mihail Vlad, Târgovişte, „Miron Cristea şi Mihai Eminescu”;
3.- Ioan Eugen Man, Tg. Mureş, „Similitudini şi influienţe ale
arhitecturii populare din Moldova la bisericile de lemn de pe Mureşul
Superior”;
4.- Dumitru Stavarache, Florin Ţuscanu, Roman, „Patriarhul Miron
Cristea şi Mitropolitul Visarion Puiu, preocupări pentru soarta lăcaşurilor
sfinte de pe Muntele Athos”;
5.- Valentin Ciobanu, Chişinău, „Biserica, tribună de promovare a
valorilor moral-creştine”;
6.- Ambrozie Munteanu, Chişinău, „Mănăstirile istorice basarabene”;
7.- Alecu Mocanu, Chişinău, „Potenţialul jurnalistic ortodox.
Necesitatea valorificării”;
Ediţia a X-a (jubiliară), 18 – 20 iulie 2007. (X, 3, 48/11)
1.- Vasile Tărâţeanu, Cernăuţi, „Mihai Eminescu şi Bucovina”;
2.- Ioan Lăcătuşu, Sf. Gheorghe, „Pagini din calvarul românilor
covăsneni în timpul ocupaţiei hortyste din toamna anului 1940”;
3.- Ana Dobreanu, Miercurea Ciuc, „Noi date privind emigrarea
populaţiei din comitatul Ciuc la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al
XX-lea”;
4.- Ion Ilie Meleşan, Tg. Mureş, „Pe marginea proiectului dramatic
eminescian”;
5.- Ozana Vodă, Tg. Mureş, „Eshil – Eminescu – un aspect de
comparatism literar”;
6.- Ioan E. Man, Tg. Mureş, „Similitudini şi influienţe ale arhitecturii
populare din Moldova la bisericile de lemn de pe Valea Superioară a
Mureşului”;
7.- Dimitrie Poptămaş, Tg. Mureş, „Un inventar al cărţilor vechi din
protopopiatul Giurgeu”;
8.- Dumitru Panaite, Miercurea Ciuc, „Mitropolitul Varlaam al
Moldovei”;
9.- Livia Guglea, Chişinău, „Facultatea de teologie din Chişinău în
perioada interbelică”;
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10.- Aurel Florin Ţuscanu, Roman, „Felonul Sfântul Ioan Gură de
Aur”;
11.- Alecu Mocanu, Chişinău, „Mănăstirea Noul Neamţ din
Basarabia”;
Ediţia a XI-a, 18 – 20 iulie 2008. (XI, 3, 49/5)
1.- Livia Guglea, Chişinău, „Reforma monetară din Basarabia din anii
1920 – 1921”;
2.- Dragoş Mocanu, Chişinău, „90 de ani de la unirea Basarabiei cu
România”;
3.- Alecu Mocanu, Chişinău, „Revista <<Luminătorul>> din Chişinău
la un veac”;
4.- Adrian Stoian, Topliţa, „Topliţa – Mănăstirea Doamnei la ceas
aniversar”;
5.- Florin Ţuscanu, Roman, „Episcopia Romanului, 1408 – 2008”;
Ediţia a XII-a, 18 – 20 iulie 2009. (XII, 3, 51/7)
1.- Constantin Cojocaru, Botoşani, „Ţinutul Herţa, străvechi pământ
românesc”;
2.- Ioan Caproşu, Iaşi, „Reşedinţa Domnilor Moldovei în sec. XV –
XVI”;
3.- Valer Vodă, Topliţa, „Mioriţa, o interpretare a sensurilor adânci
privind spiritualitatea poporului român”;
4.- Nicolae Bucur, Miercurea Ciuc, „Dialog cu artistul plastic
basarabean, Gheorghe Vrabie”;
5.- Virgil Nistru Ţigănuş, Galaţi, „Actualitatea unui îndemn patriarhal:
Miron Cristea – Grigore Vieru”;
6.- Florin Ţuscanu, Roman, „Legături eclesiastice între Moldova şi
Transilvania”;
7.- Ilie Şandru, Topliţa, „Visarion Puiu şi averile mănăstireşti din
Bucovina”;
Ediţia a XIII-a, 17 – 20 2010. (XIII, 4, 58/8)
Pe lângă cele trei secţiuni clasice, lucrările Sesiunii Naţionale s-au
desfăşurat ăi-n secţiunea nou înfiinţată „Cartea prietena omului”.
1.- Dumitru Stavarache, Bucureşti, „Relaţiile Bisericii Ortodoxe
Române cu alte biserici în timpul Patriarhului Miron Cristea. Episcopul
Visarion Puiu şi Biserica Ortodoxă Albaneză”;
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2.- Florin Ţuscanu, Roman, „Rolul Episcopului Melchisedec
Ştefănescu în actul de pregătire a dobândirii autocefaliei Bisericii Ortodoxe
Române”;
3.- Alexandru Porţeanu, Rodica Porţeanu, Bucureşti, „70 de ani de la
declanşarea marelui refugiu românesc”;
4.- Cornel Constantin, Bucureşti, „Despre reprezentativitate în Ţările
Române: de la Adunarea Norodului la Adunarea Electivă”;
5.- Ana Bantos, Chişinău, „Literatura română din Basarabia. Criza
pierderii unităţii cu sacrul”;
6.- Viorica Ela Caraman, Chişinău, „Scrisul basarabean de la cultură la
literatură”;
7.- Alexandru Bantos, Chişinău, „Revista Limba Română şi
recuperarea identităţii etnolingvistice a românilor basarabeni – două
decenii de la fondarea publicaţiei –”;
8.- Aurica Câmpian, Tg. Mureş, „Cartea şi Biserica la sfârşitul sec. al
XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea, în protopopiatele Tg. Mureş şi
Reghin”;
Dăruirea, diplomaţia şi experienţa acumulată l-au determinat pe
profesorul Ilie Şandru să-şi constituie, de-a lungul celor XIII ediţii,
puternice şi valoroase nuclee de specialişti care participă an de an cu noi şi
autentice studii. Ponderea cea mai mare o are centrul universitar şi cultural
Tg. Mureş, de unde îşi face prezenţa, cea mai mare parte a „elitei
intelectuale româneşti târgumureşene”: Nicolae Băciuţ, Valentin Marica,
Lazăr Lădariu, Liviu şi Mariana Boar, Cornel Sigmirean, Dimitrie
Poptămaş, Ioan Ranca, Ioan Roman, Nicolae Balint, Traian Duşa, Ana
Hancu, Elena Mihu, Alexandru Ciubâcă şi alţi peste 50 de cercetători,
scriitori, istorici, muzeografi, arhivişti, profesori, preoţi, sunt participanţi
permanenţi şi activi, la manifestările cultural-ştiinţifice desfăşurate la
Topliţa.
Un al doilea centru îl reprezintă, de bună seamă, capitala, ai căror
reprezentanţi s-au angajat în munca minuţioasă de cercetare a zonei sud-est
ardelene, cu măiestria specialistului, accepând cu plăcere invitaţiile Î.P.S.
Ioan şi a truditorilor (demiurgilor) săi, Ioan Lăcătuşu şi Ilie Şandru. Sunt
bine cunoscute în arealul Intracarpatic numele cercetătorilor Maria
Cobianu-Băcanu, Elena Cobianu, Ioana Cristache-Panait, Valentin Borda,
Alexandru şi Rodica Porţeanu, Dumitru Stavarache, Stelian Gomboş, Alin
Spânu, Ion Giurcă, Adrian Petcu, Valentin Vasile, Aurel Pentelescu,
Gavriil Preda, Virgil Z. Teodorescu şi alte zeci de nume mai puţin
cunoscute, dar cu dăruire pentru nobila muncă de a scoate adevărul
ştiinţific la lumină.
Un alt puternic nucleu de cercetători şi universitari îl reprezintă fraţii
noştri de peste Prut, la fel de mult angajaţi în renaşterea valorilor materiale,
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morale şi spirituale ale tuturor românilor din tot spaţiul de etnogeneză
românesc, din care enumerăm pe Ion Negrei, Valentin Ciobanu, Ambrozie
Munteanu, Livia Guglea, Anton Grăjdieru, Ion Beşcheriu, Ana Bontaş,
Alecu Mocanu, Dragoş Mocanu, Ion Varta, Lilia Cătărău, Alexandru
Magoia, Emilian Telceanu, Ileana Doina Butiurcă, Aurelian Antal, Mariana
Iuliana Roşca, Aurelia Paşcan, nucleu care fericit se copletează cu
publicistul luptător bucovinean, Vasile Tărâţeanu din Cernăuţi.
Alături de aceştia se situiază şi intelectualitatea românească din, ceea
ce curent numim Harcov, din Topliţa, în primul rând, din Miercurea Ciuc şi
Subcetate, din Sf. Gheorghe şi Vâlcele, dar şi din foarte multe oraşe mari,
universitare, ale ţării: Cluj-Napoca, Iaşi, Arad, Timişoara, Alba Iulia,
Ploieşti, Constanţa, Galaţi, Braşov sau mai mici, dar cu intelectuali aplecaţi
spre cercetare, cum ar fi Reghin, Blaj, Bistriţa, Gura Humorului, Roman,
Năsăud, Caransebeş şi Râşnov. Totalul cercetătorilor care au susţinut una
sau mai multe comunicări ştiinţifice, se ridică la peste 400, unii dintre
aceştia, având intervenţii la toate cele XIII ediţii – Ilie Şandru, Ioan
Lăcătuşu, Zorel Suciu, Costel Lazăr, Dorel Marc, Valer Vodă.
Pe parcursul celor XIII ediţii au fost susţinute 510 comunicări, dintre
care, 92 cu referiri exprese la oameni, personalităţi, fapte, procese istorice,
legături din şi între Moldova cu Transilvania, în special cu sud-estul
Ardealului, reprezentând 18,04%, din totalul studiilor prezentate. Simple
referiri la Moldova cuprind mult mai multe comunicări.
Cele 92 de comunicări, le putem grupa pe următoarele teme având
astfel o privire mai clară a conţinutului lor ştiinţific:
a.-Studii despre Eminescu 26, reprezentând 19,5% din total (92/26)
b.-Studii despre Basarabia 11, reprezentând 12,0%;
c.-Istoria Religiei
10,
11,0%;
d.-Etnografie
9,
9,7%;
e.-Studii despre Bucovina 5,
5,4%;
f.-Studii Visarion Puiu
5,
5,4%;
g.-Răspândirea cărţii
4,
4,5%
româneşti.
Valorificarea studiilor susţinute s-a realizat prin publicarea lor în
revista „Sangidava”, care a însemnat un pas înainte spre cunoaşterea
adevărului istoric, despre oamenii şi faptele lor, din această veche vatră
românească, şi valorificarea lor de către specialiştii în istorie naţională şi
guvernaţi, (novici în cunoaşterea istoriei naţionale) în actul guvernării. „
Revista este benefică şi stimulatorie şi pentru cercetătorii care-şi văd
astfel rodul cercetărilor de peste an, aduse la cunoştinţa publicului şi a celor
interesaţi. În aceasta publică cercetători din întreaga ţară, ceea ce-i conferă
revistei o dimensiune naţională, înscriind Topliţa în circuitul manifestărilor
culturale şi ştiinţifice de prestigiu naţional, solidarizând în acelaşi timp,
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oamenii conştienţi ai ţării cu oamenii locului. „Sangidava” se alătură şi
copletează în mod fericit, revista de istorie, arheologie, etnografie şi
sociologie „Angvstia”, care apare în aceiaşi arie istorică, având obiective
comune românităţii intracarpatice. Numele vine de la cetatea dacică,
localizată de geograful Ptolemeu, undeva pe Mureşul Superior, prin
apropiere de Topliţa. Primul volum a apărut la jubileul de zece ani al
Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice de la Topliţa, în anul 1997.
Până la ora actuală au apărut 4 volume cuprinzând 1841 de pagini şi 245 de
studii, reprezentând 47,08% din cele 510 comunicări dezbătute în toate
ediţiile Sesiunii. Structural, fiecare revistă cuprinde patru capitale: Miron
Cristea; Credinţă străbună; Istorie; Cultură şi Civilizaţie. Din totalul celor
245 de studii, publicate în cele patru capitole, 92 sunt cu referiri exprese la
tematica comunicării de astăzi, reprezentând 17,14% din economia
volumelor. Meritul strângerii, selecţionării şi editării studiilor cuprinse în
revistă revine, în cea mai mare măsură, muncii domnilor Ilie Şandru, ca
redactor responsabil şi colaboratorului său apropiat, Vasile Gotea, ca
secretar de redacţie, sprijiniţi material de Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional, Centrul Cultural Topliţa, Consiliul Local Topliţa,
Primăria Topliţa în frunte cu inimosul său primar, Stelu Platon şi desigur
iniţiatoarei manifestărilor, Fundaţia Culturală „Miron Cristea” Topliţa, care
se contopeşte cu profesorul, publicistul, scriitorul şi omul de cultură, Ilie
Şandru.
* *

*

The paper entitled „Aspects of Moldavian History as Reflected in the
Studies Presented at the XIII National Sessions of Scientific
Communication „History, Civilization, Ancient Faith” in Toplita and
published in the pages of the scientific publication „Sangidava”, begins
with a short history of the Cultural Foundation „Miron Cristea” and of its
objectives. This is followed by an introduction of the themes of the studies,
communications and debates that took place during the XIII sessions of
scientific communications organized by the foundation between 19982010. These sessions looked at Moldavian history and its relationship over
time with Romanians from all the Carpato-Danubiano-Pontic space in
general, and with the Romanians in South-Eastern Ardeal in particular. The
last segment nominates representatives of the universitary and historical
centers that presented papers, the thematic division of the presentations and
the percentage of published papers in the four volumes of the „Sangidava”
magazine, that were published between 2007-2010.
Prof. Vasile Stancu, Sfântu Gheorghe.
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UN DESTIN ÎN VREMURI DE CUMPĂNĂ.
ZAHARIA HUSARESCU,
OFIŢER DE INFORMAŢII ŞI CONTRAINFORMAŢII
Prof. Nicolae Balint (Târgu-Mureş)
A făcut parte dintr-o generaţie românească
de intelligence, alături de un Mihail Moruzov,
Eugen Cristescu, Constantin Maimuca sau Nicky
Ştefănescu1. Cu unii dintre ei a colaborat, alţii iau fost subordonaţi sau au ajuns să-l judece
disciplinar, iar alţii “l-au lucrat” informativ.
A fost decorat cu cele mai înalte ordine şi
medalii ale statului român, dar şi ale unor state
străine: “Bărbăţie şi credinţă” în grad de
comandor (de către statul român), “Legiunea de
Onoare” a statului francez sau “Leul Alb” de
către cehoslovaci…
Zaharia Husarescu2, un om de excepţie al
serviciilor speciale române - eroul principal al acestei comunicări - era în
1930 anchetat de o Comisie specială a Ministerului de Interne, ca mai apoi
să fie deferit unei Comisii disciplinare. Împotriva sa au fost formulate
atunci 19 capete de acuzare. Urmare a hotărârii prunţate de Comisia
disciplinară, Husarescu a fost suspendat temporar apoi, după un proces
anevoios pe care l-a intentat ministerului în care lucrase, simţindu-se
dezonorat şi dezamăgit, deşi a avut în final câştig de cauză, a preferat să
treacă în rezervă pentru a se pensiona.
La mai bine de 20 de ani de la acel moment, respectiv în anii ‘50,
aflat deja la o venerabilă vârstă, Zaharia Husarescu a fost arestat, anchetat
şi condamnat3. De data aceasta, ancheta sa o făceau comuniştii, la Târgu1

Pentru a avea o imagine edificatoare asupra evolu iei serviciilor speciale române ti,
inclusiv a personajelor enumerate de mine, a se vedea lucrarea lui Alin Spânu, “Istoria
serviciilor de informaţii şi contrainformaţii româneşti, în perioada 1919-1945”,
Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2010.
2
Zaharia Husarescu (6 iulie 1876 – 9 februarie 1959), a îndeplinit diverse funcţii,
inclusiv pe cea de isnpector general al Poliţiei şi Siguranţei din Basarabia. Arestat în
anii ’50, acesta a fost anchetat în 1955 la Târgu-Mureş, iar ulterior, în 1959, a decedat în
penitenciarul Făgăraş.
3
Despre arestarea lui Zaharia Husarescu din anii ’50 şi anchetarea sa la Târgu-Mureş,
precum şi a unui grup de foşti colaboratori de ai săi, a se vedea Nicolae Balint, „Zece
ani de teroare. Procuratura Militară Principală Mureş (1954-1964)”, vol. I, Editura
NICO, Târgu-Mureş, 2008, pp. 41-44.
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Mureş, bazându-se în parte şi pe documentele anchetei din 1930 şi care peste 1000 de file - se găsesc azi la Serviciul Judeţean Mureş al Arhivelor
Naţionale1.
Acuzaţiile din dosar şi...”informaţiile obţinute pe surse”
În 1930, după o anchetă derulată destul de rapid, împotriva lui
Zaharia Husarescu au fost formulate, aşa cum spuneam anterior, 19 capete
de acuzare de către Gheorghe Olăraşu, inspector general în Ministerul de
Interne. Rivalitate, ură personală sau poate Olăraşu a fost “mâna” cuiva din
afara sistemului? Poate şi una şi alta. Greu de spus deocamdată cu
certitudine. Se cuvine însă menţionat faptul că acest inspector, Gheorghe
Olăraşu, l-a instrumentat pe Husarescu cu o înverşunare greu de înţeles.
Este aproape de necontestat faptul că în cazul lui
Husarescu, a existat şi o imixtiune politică. Cea a lui
Constantin Stere2, cunoscut om politic al timpului,
care apare dealtfel frecvent menţionat în dosarul
anchetei disciplinare din anul 1930. Chiar şi
Husarescu îl menţionează de câteva ori, ca fiind una
din cauzele anchetei sale. De ce ajunsese oare, un om
ca Husarescu să-l deranjeze atât de mult pe Stere?
Timp de câteva luni, inspectorul general din
Ministerul de Interne, Gheorghe Olăraşu3, a fost o
prezenţă discretă la Chişinău, dar şi în alte localităţi din Basarabia pentru a
obţine declaraţii despre presupusele abuzuri comise de Husarescu.
În acest timp, Husarescu funcţiona încă în Serviciul de Siguranţă,
nefiind suspendat - curios fapt! - aşa cum cereau uzanţele timpului pentru
funcţionarii superiori care făceau obiectul unei anchete.
În ceea ce priveşte dosarul de anchetă disciplinară din 1930 a lui
Husarescu, de la învinurile comune care apar în dosar, precum, citez: „A
abuzat de automobilele Inspectoratului....pentru interesele sale personale”,
„A autorizat şi permis să se facă diferite reţineri din salariile
1

SJMAN, Fond Direc ia Regională a M.A.I. Mure Autonomă Maghiară, dosarele
154, 161, 162,163 / 1956.
2
Constantin Stere (1 iunie 1865 - 26 iunie 1936), om politic, jurist i scriitor român. În
tinereţe, a făcut parte din mişcarea narodnicilor, iar ulterior a devenit militant activ
pentru drepturile românilor din Basarabia. A fost al doilea preşedinte al Sfatului Ţării
din Basarabia (2 aprilie – 25 noiembrie 1918), iar pentru scurt timp, circa trei ani, a fost
şi rector al Universităţii din Iaşi. A fondat i condus revistei "Via a românească",
apărută la 1 martie 1906. Despre activitatea sa pentru cauza românismului în Basarabia
şi a grupului din care făcea parte, a se vedea volumul lui Vasile Pascu, „Istoria modernă a românilor (1821-1918)”, Editura CLIO NOVA, Bucureşti, 1996, pp. 204-205.
3
Gheorghe Olăraşu (10 mai 1879 - 22 septembrie 1954), a fost funcţionar de carieră al
D.P.S.G, ulterior al D.G.P. A avansat până la funcţia de director al Direcţiei Poliţiei de
Siguranţă şi director administrative în Ministerul de Interne. Arestat de comunişti în
1949, Olăraşu a murit în 1954 în închisoarea din Făgăraş.
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funcţionarilor...”, „A întrebuinţat diferiţi funcţionari pentru serviciile sale
particulare...”, se ajunge însă la altele de o gravitate extremă. Astfel, apar
acuzaţii deosebite, dar insuficient documentate, precum, citez: „Şi-a însuşit
sume însemnate de bani....”, „Este reclamat la Ministerul Armatei – Marele
Stat Major, că a lăsat nesupravegheat pe spionul Macovei Vladimir...” sau
foarte grava acuzaţie că ar fi sustras două broşuri conţinând cifrurile
folosite în comunicările cu caracter special.
De altfel, această ultimă acuzaţie - niciodată dovedită - avea să
transpară şi în presa timpului din România, dar chiar şi în presa din Franţa.
Cel ce are răbdarea să parcurgă documentele acestui caz, atât pe cele
întocmite în 1930, îşi va pune desigur o întrebare firească: cine dăduse
informaţii presei, în timp ce ancheta nu era încă finalizată? Se aflase oare
pe „pe surse”, folosind un limbaj ceva mai actual? Trebuia oare, ca
acuzaţiile să-l discrediteze numai pe Husarescu sau şi instituţia din care
acesta făcea parte? Cine ar fi avut acest interes?
Husarescu, o biografie de excepţie
Născut la 6 iulie 1876 în comuna Chitaiu Moldovenesc din
Basarabia, Zaharia Husarescu a absolvit Facultatea de drept, iar în 1903 a
fost încadrat comisar în Poliţia portului Galaţi, funcţionând apoi prin
diferite localităţi de graniţă. În timpul primului război mondial a condus
serviciul de informaţii şi contrainformaţii al poliţiei române, ţinând în
acelaşi timp legătura cu Armatele a IV-a, a VI-a şi a IX-a ruse pe probleme
de informaţii şi contrainformaţii militare.
Chiar Husarescu în dosarul să de anchetă din 1930, făcea câteva
menţiuni autobiografice. “În 1918 - scria Husarescu - am primit ordin să
trec în Basarabia cu Divizia a XIII-a română, la Bolgrad, apoi cu Divizia a
XI-a, la Cetatea Albă, unde am fost însărcinat în mod special şi personal, să
înfiinţez Poliţia şi Siguranţa românească…În 1919, am fost numit Prefect
de poliţie…În 1920 mi s-a încredinţat conducerea şi organizarea
Inspectoratului General de Siguranţă din toată Basarabia, fiind înaintat şi
numit Inspector General al acestei regiuni…”1
A fost cu siguranţă un om eficient, de vreme ce a contribuit la
arestarea a peste 200 de spioni ruşi comunişti şi trimiterea lor în faţa Curţii
Marţiale. Totodată a contribuit în mod esenţial la înfiinţarea în anul 1924 a
mai multor centre de informaţii în oraşele Tiraspol, Odessa şi Harkov. Tot
el a fost cel care i-a descoperit şi arestat pe membrii organizaţiei comuniste
de tineret din Chişinău condusă de Pavel Tcacenko şi de Chirilov, precum
şi a organizaţiei cunoscute sub numele conspirativ de "Bundo".
În 1930, în faţa Comisiei de disciplină numită de guvern, Husarescu
s-a apărat cu multă demnitate şi argumentat. Nu va fi scos din cadrele
permanente, dar se vor lua mai multe măsuri disciplinare. Va ataca în
1

SJMAN, Fond citat, dosar 161/1956, ff. 48-49.
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justiţie hotărârea pronunţată de Comisie şi va avea câştig de cauză în cea
mai mare parte. Va demonstra că cele 19 acuzaţii erau nefondate şi că
aveau, de fapt, substrat politic. Aşa cum am mai spus anterior, Husarescu
se va pensiona, iar ulterior acestui moment, se va apropia de liberali, în
mod deosebit de omul politic Gheorghe Tătărăscu1. Din momentul
pensionării, Husarescu va deveni însă „obiectiv de urmărire informativă”,
dar intensificarea urmăririi sale se va produce abia după 23 august 1944.
Prin experienţa sa profesională, dar şi ca depozitar al unor informaţii
deosebite, Husarescu devenise probabil un potenţial pericol pentru noile
autorităţi urmând a fi arestat la momentul cel mai potrivit.
„Politicienii pătimaşi” împotriva funcţionarilor de carieră
Acuzaţiile aduse de Gheorghe Olăraşu2,
inspector general în Ministerul de Interne, cel ce
coordonase ancheta împotriva lui Husarescu, au
fost luate în dezbaterea unei Comisii de
disciplină constituită prin hotărâre de guvern.
Comisia, formată din 5 membri - printre care şi
Eugen Cristescu3, viitorul şef al spionajului
român din perioada guvernului Antonescu - era
condusă de Nicolae Radovici, preşedintele
Curţii de Apel din Bucureşti. În intervalul 30
august 1930 - 5 noiembrie 1930, această
Comisie s-a reunit de 11 ori. Abia pe data de 5 noiembrie 1930 s-a luat
hotărârea definitivă. „Comisia - scria în hotărâre - avizează a se aplica Dlui Zaharia Husarescu, inspector regional la Inspectoratul Regional de
Poliţie Chişinău, pedeapsa excluderii din serviciu pe timp de şase luni cu
pierderea salariului şi mutare pe cale disciplinară.”4
Pe tot timpul anchetei, Husarescu a fost supus unei presiuni media de
neimaginat. Ziarele, în mod deosebit cele stipendiate de ţărănişti, se
întreceau în a-l denigra pe Husarescu, deşi încă împotriva lui nu se luase
nicio hotărâre şi niciuna dintre cele 19 acuzaţii formulate, nu a fost în final
demonstrată.
„Numele trădătorului din Siguranţă - titra grav, cu litere mari, nr.
129 din 29 mai 1930 al ziarului Vocea Basarabiei - e cunoscut guvernului.
Agentul CEKEI (serviciul de informaţii al U.R.S.S. - n.a.), Ianovici, care a
1

Gheorghe Tătărescu (n. 22 decembrie 1886 - 28 martie 1957), jurist, om politic, lider
marcant al P.N.L., membru de onoare al Academiei Române din 22 iunie 1937. A fost
vice-prim-ministru şi ministru de Externe în guvernul condus de dr. Petru Groza.
2
SJMAN, Fond citat, dosar 161/1956, ff. 5-17, 19-25.
3
Eugen Cristescu (3 aprilie 1895 - 12 iunie 1950), a fost eful Serviciului Special de
Informaţii al României în perioada 12 noiembrie 1940 - 23 august 1944. Se pare că
după ce a fost arestat de comunişti, ar fi murit în penitenciarul Văcăreşti.
4
SJMAN, Fond citat, dosar 161/1956, ff. 26-40, f. 40-41.
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răpit pe generalul Kutepov, a fost la Bucureşti. Frumuseţea misterioasă care
a furat cifrul secret român - se făcea referire la o rusoaică venită de la
Paris, bănuită a fi spioană CEKA - a trăit la Chişinău, la Hotelul Londra.
Suntem în ajunul unor noi divulgări.”1
Evident, ziarul aruncase doar o „bombă” de presă, care până la urmă
se dovedise a fi doar o amărâtă de fumigenă. Zaharia Husarescu s-a apărat
cu demnitate, atât împotriva hotărârii pronunţate de Comisie, pe care o va
ataca în justiţie, având în cele din urmă câştig de cauză2, cât şi împotriva
atacurilor nedemne şi nefondate ale presei.
Husarescu nu va mai dori să se reîntoarcă în serviciu şi pentru că
avea suficientă vechime în serviciu, se va pensiona. Cu regretul că, probabil la ordin politic, fusese denigrat, iar onoarea şi probitatea sa îi fuseseră
puse la îndoială. „E regretabil că într-un asemenea serviciu de pură specialitate (Siguranţa Statului - n.a.) - scria Husarescu în nota sa de apărare
citită în faţa Comisiei - un serviciu cu atâtea subtilităţi, mai ales în Basarabia, ancheta s-a făcut de un organ superior străin cu totul de Siguranţă...”
În aceeaşi notă, el mai scria, citez: „...sunt silit să arăt acte şi fapte
cari vor dovedi uşurinţa cu care s-a procedat cu scop de a-mi întuneca
trecutul, cariera şi viaţa mea, mergându-se până la acuzaţia de asasinate şi
bănuieli de trădare...”3
El reuşeşte foarte bine să dea glas şi gravităţii pericolului pe care o
reprezenta atunci - fapt valabil şi azi ( n.a.) - imixtiunea politicului în
chestiuni de securitate naţională, cu impact direct în ceea ce priveşte modul
de exercitare al atribuţiunilor de către funcţionarii din Siguranţa Statului.
„Mă simt obligat deci - mai scria Husarescu în apărarea sa - pentru
stabilirea adevărului să arăt înaintea Onor Comisiunei, sistemul inducerii în
eroare care a sugrumat dreptatea în ochii acelor politicieni pătimaşi, cărora
noi, funcţionarii de carieră, nu putem să le fim pe plac totdeauna....”
Uzând de date concrete, uşor verificabile, Husarescu a demontat
acuzaţie cu acuzaţie4, arătând la final, că reuşise în decursul carierei sale de
ofiţer de informaţii din Basarabia, să aducă în faţa Curţilor Marţiale, dar şi
a unor instanţe civile de la Chişinău, Iaşi şi Galaţi, un număr impresionant
de acuzaţi, din care, spunea el, citez: “…un număr de peste 4.000 au fost
condamnaţi.”
Zaharia Husarescu, obiectiv de urmărire informativă
O parte din afirmaţiile pe care le făcuse Husarescu în apărarea sa, în
1930, în special cele care se referau la comuniştii arestaţi, la spionii
sovietici deconspiraţi sau la reţelele de informaţii pe care le constituise pe
teritoriul U.R.S.S., vor cântări greu peste circa 20 de ani când va fi arestat
1

Ibidem, ff. 225-227.
Ibidem, ff. 160-161, f. 179, f. 192.
3
Ibidem, f. 46.
4
Ibidem, ff. 45-79.
2
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de comunişti. Însă importante informaţii despre Husarescu şi activitatea lui,
au fost oferite Securităţii române şi de către NKVD-ul sovietic, iar o altă
parte au fost obţinute din arhivele serviciilor secrete române ajunse pe
mâna comuniştilor după 23 august 1944.
Însă la baza acuzaţiilor împotriva lui Husarescu au stat însă, aşa cum
spuneam anterior, în mod deosebit, informaţiile din dosarul înaintat
Comisiei Disciplinare a Ministerului de Interne, în 1930, de căre
inspectorul de poliţie Gheorghe Olăraşu.
În 1930, după terminarea anchetei, devenit om liber, eliberat de obligaţiile de serviciu, dar şi tânăr pensionar, Husarescu se va apropia de liberali şi va fi şeful pazei omului politic liberal Gheorghe Tătărăscu. Din
momentul trecerii sale în rezervă, a devenit însă şi „obiectiv de urmărire
informativă.”
Fiecare nouă informaţie obţinută despre el, va fi notată meticulos de
lucrătorii din Siguranţă. De la cele mai banale evenimente, până la cele cu
semnificaţie tragică. Astfel, citez: „Duce o viaţă liniştită, primeşte rar vizite
la domiciliu.....” sau „A trecut de la confesiunea mozaică, la ortodoxism...”,
ori „A avut un fiu, locotenent de artilerie, care a murit pe frontul din Rusia,
în 1941”, sunt doar câteva din informaţiile notate scrupulos în fişa sa
personală de urmărire informativă1.
Casa, anturajul şi activitatea sa vor fi intens monitorizate, mai ales
după 23 august 1944. Un informator din anturajul său imediat, nota, citez:
„Domnul Husarescu.....actualmente apropiat al domnului Gheorghe
Tătărăscu, a subliniat azi, 27 septembrie (1944 – n.a.), orele 8, 34, într-un
cerc de prieteni că fostul premier are intenţia unei alipiri la partidul liberal
de sub conducerea domnului Dinu Brătianu. În acest scop, dl. Gh.
Tătătrăscu, încearcă o seamă de contacte politice. Dealtfel, fricţiunile
existente între partidele democratice liberale şi ţărăniste, subliniază domnul
Husarescu, pot dăuna amintitelor partide şi pot profita reuşitei celorlalte
ramuri politice...”2 O parte dintre declaraţiile care au stat la baza anchetei
disciplinare pornite împotriva lui Husarescu în 1930, au fost obţinute de
Gheorghe Olăraşu cu ajutorul a doi subalterni ai lui Husarescu, nemulţumiţi
de faptul că nu fuseseră promovaţi ierarhic, mai mult chiar, fuseseră
sancţionaţi de câteva ori pentru abateri disciplinare şi le fusese diminuat
salariul din dispoziţia acestuia.
Unul dintre aceştia - ce curios şi implacabil este destinul! - avea să-l
„toarne” pe Husarescu pentru a doua oară, la Târgu-Mureş, atunci când
acesta a fost anchetat de către Securitatea mureşeană şi Procuratura
Militară Principală Târgu-Mureş, pe baza acuzaţiilor din 1930. Cel în
cauză, fost comisar de Siguranţă în anii ’30, în Basarabia şi fost subordonat
1
2

Ibidem, f. 130.
Ibidem, f. 94.
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al lui Husarescu, trăia încă şi era încarcerat în Penitenciarul din Făgăraş,
împărtăşind aceeaşi soartă ingrată ca a majorităţii funcţionarilor din
aparatul de stat, ordine publică şi siguranţă, arestaţi de comunişti imediat
după 19471.
De menţionat este şi faptul că atât Olaraşu, cât şi soţia sa, se aflau la
momentul anchetării lui Husarescu de către comunişti, în penitenciarul
Făgăraş. Olăraşu, fostul anchetator din 1930, a fost un timp „coleg” de
penitenciar cu Husarescu. De altfel, Gheorghe Olăraşu avea să şi moară în
acel penitenciar, iar Husarescu să-i mai supravieţuiască încă câţiva ani.
BIBLIOGRAFIE
- Nicolae Balint, „Zece ani de teroare. Procuratura Militară Principală
Mureş (1954-1964)”, vol. I, Editura NICO, Târgu-Mureş, 2008.
- Vasile Pascu, „Istoria modernă a românilor (1821-1918)”, Editura CLIO
NOVA, Bucureşti, 1996.
- Alin Spânu, “Istoria serviciilor de informaţii şi contrainformaţii
româneşti, în perioada 1919-1945”, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2010.
- SJMAN, Fond Direcţia Regională a M.A.I. Mureş Autonomă Maghiară,
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Born in 1876 in Bessarabia and graduate of Law School, Zaharia
Husarescu was included in the Romanian Police prior to the First World
War. Later, during the war, he came into contact with the work of military
information and counter-information, becoming a famous and
acknowledged expert. His work in this field was appraised with several
orders, medals and decorations of the Romanian, French or
Czechoslovakian states, such as „Courage and Belief”, „Legion of Honor”
or „The White Lion”.
As chief of the Police and Safety Inspectorate in Bessarabia, he
managed to set up several information networks in the USSR, but also to
destructure networks set up by the soviets on Romanian territory, until
1930, when he had to retire.
In 1930, he was investigated by a Ministerial Commission, there
being 19 charges issued against him, none of which was however entirely
proved. These charges issued in 1930 were to be resumed in the 50s and
used, partly, in his being investigated by the communist Security, in TârguMureş. Zaharia Husarescu spent the last years of his life in the prison in
Făgăraş.
1

Este vorba despre fostul comisar Grigore Costescu. Date despre activitatea şi
anchetarea sa, precum şi cele declarate de acesta împotriva lui Zaharia Husarescu, se pot
obţine prin consultarea Fondului citat, dosarele 78-80/1956.
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SOLDATUL MONOREAN MIHĂILĂ PÂNTEA A LUPTAT
PENTRU A ELIBERA PRAGA
Prof. Univ. Dr. Teodor Tanco (Cluj-Napoca)

Studii şi cărţi despre ultimul război mondial, despre fronturile deatunci, despre eliberări de ţări şi capitale, se tipăresc mereu. Totuşi, aceste
evenimente majore, par contemporanilor întâmplări şi fapte din timpuri
voievodale, fragmente vechi de istorii europene, depărtate şi uitate. Însă, nu
sunt uitate şi nici îndepărtate pentru veteranii celui de Al Doilea Război
Mondial, ele există aievea în fiinţa puţinilor eroi astăzi în viaţă.
Se numără printre supravieţuitorii flagelului mondial luptătorul
român, şi pe frontul de vest, artileristul român, Mihăilă Pântea, militarul
monorean care a intrat cu tunurile în Praga, capitala Cehoslovaciei de
atunci.
La ivirea lui în lumea soarelui, el este fiu al Transilvaniei integrată în
România Mare. S-a născut la 8 octombrie 1919 în comuna Monor, judeţul
Bistriţa Năsăud. Mihăilă e al cincilea copil, din cei şase, a lui Ion şi Anuca
Pântea, familie din neam grăniceresc cu stare materială bună şi oameni
vestiţi, având ascendenţi învăţători şi preoţi greco-catolici. El face şcoală
primară românească temeinică, acumulând cunoştinţe care îi vor fi de
ajutor în viaţa tumultoasă şi încercările grele, mai ales în perioada tinereţii
pretimpuriu angajate social şi militar.
Adolescenţa şi-o trăieşte în ucenicia de cioban începător lângă turma
de oi şi verile în Munţii Călimani, unde urcau la păşunat turmele satelor
grănicereşti de După Târg. Proprietăţile Monorului, munţii lui, erau pe
versantul nordic bucovinean. A început ca strungar apoi sterpar şi ajunge în
tinereţea adultă mulgător, întrând de facto în statutul deplin al ciobanului.
Alt frate care îl urma în vârstă, Simion, rămase cu părinţii la rosturile
agricole ale gospodăriei mari, el continuând neîntrerupt îndeletnicirile
păstoreşti de la stână, de unde urma să plece în armată. Dar survine
pretimpuriu un fapt de viaţă, căsătoria, contrar tradiţiilor comunităţii
grănicereşti năsăudene. Peste generaţii dăinuiau regulile de odinioară, între
care, feciorii să se căsătorească, cu deosebire în timp de război, după
satisfacerea obligaţiilor militare, că dacă se va întâmpla să nu se mai
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întoarcă acasă, să nu rămână soţie văduvă şi copii orfani. În trecut erau
multe războaie şi mulţi tineri nu se mai ajungeau să-şi facă familie. Însă, el
sau părinţii, ori împreună, au iniţiativa, să se însoare pentru că împlinise 18
ani şi erau 2-3 ani de coabitare până la încorporare. Tânărul, înalt şi voinic,
mândru în tăcerea lui, devenise major spre sfârşitul anului 1937, iar pe
cerul României nu se arătau nori de război, ca în alte ţări. În bună linişte se
căsători cu puţin mai tânăra Mărioara Moţoc, unica fată la părinţi şi cea mai
frumoasă între cele de măritat, făcând cu ciobanul fălos pereche de invidiat.
Indiferent calculelor şi sentimentelor dominatoare, după nunta mare şi cu
fast deosebit, pe măsura şi starea familiilor, ecoul comentariilor se
prelungeşte în sat, precum aveau să fie răspândite urmările nenorocite.
Soţul chipeş şi arătoasa lui soţie locuiau în casa cu etaj, una din cele trei,
din centrul Monorului, la părinţii lui. Clevetirile neîntârziate pe seama
parţialei înţelegeri avură temei inclusiv în manifestările exterioare ale
tinerei familii. Apoi se auzi că gelosul cioban rămâne la muncile câmpului,
plecând la turmă mezinul şi va fi în primăvară tată. Nu se împlinise anul, de
la nuntă, că vine în familie un fecior, moştenitor al vetrei străbune şi a
numelui de neam, spre bucuria tuturor ai casei. Dar nu împlinise nici
copilul anul când mama se îmbolnăveşte subit şi e dusă la spital în Reghin
pentru operaţie. După o săptămână este adusă acasă cu căruţa într-un sicriu
închis. Deşi-i zi de vară şi bună de lucru, mai nimeni nu iese la hotar,
mergând la înmormântarea Măriaorei Popenilor măritată la Pântea. Anul
până la următoarea vară se scurge pentru Mihăilă în zile cernite,
zbuciumate şi confruntări ruşinoase. La tribunal se judecă pentru creşterea
copilului. Cine îl va avea încredinţat şi va fi tutore legal, va fi şi în posesia
părţii de avere a mamei: tatăl sau bunicii materni. Băieţaşul moare în casa
tatălui înainte de a se fi ajuns la o sentinţă. Începe alt proces privind
moştenirea copilului, a dotei mamei, că stătuse şi la ceilalţi bunici. Au mers
la tribunal şi în vară, dar nu s-au sfârşit pertractările până în ultima zi a
lunii august din 1942, când cade ca un trăsnet peste sat vestea că
Transilvania de Nord, prin arbitrajul de la Viena, a fost cedată Ungariei
hortyste. În octombrie Mihăilă Pântea împlinea 21 de ani şi contingentul lui
urma să fie încorporat pentru satisfacerea stagiului militar; probabil că
plecase numai în anul următor, la un regiment unguresc.
Sunt de vârsta fratelui său, cu şase ani mai mic, dar, ca pe toţi
oamenii din sat, îl cunosc şi pe el, însă, îl descopăr ca om, precum şi curajul
lui de bărbat, într-o noapte şi o săptămână dramatică de convieţuire, mai
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mult din fapte. În 15 august 1942 plec din casa părinţilor mei şi din satul
Monor, refugiindu-mă în ţară. Între cei patru care trecem clandestin peste
Carpaţi în România este şi Mihăilă Pântea. Aflu atunci că a venit în
concediu şi neîntorcându-se la unitate, din acea noapte este dezertor din
armata maghiară, iar, dacă ne prind, el îşi riscă viaţa pentru libertate, pe noi
ne vor închide. Îmbrăcămintea de pe el este ca a ţăranilor din sat, ca şi a lui
Ilie Echim, comandantul cetei celor ce ne refugiem, pe când uniforma mea
de elev şi costumul funcţionăresc al lui Traian Echim sunt straie domneşti.
Zilele de efort fizic, de teamă şi frică până trecem graniţa prin pădure, ne
apropie pentru toată viaţa; apoi, ne despărţim într-o noapte pe peronul gării
din Ploieşti, el luând-o cu trenul de Bucureşti spre Craiova, eu urcând în cel
de Braşov, la Blaj.
Mihăilă Pântea la cei aproape 23 de ani, ca fiecare dintre noi, cei
patru refugiaţi, pleacă pe alt traseu al tinereţii, drum neînchipuit de greu,
dar într-o stare reală de libertate politică şi militară, după ce ieşim de sub
jurământul de străini. Iar moral, se găsea într-o singurătate şi înstrăinare
familială dureroasă, ca şi ceilalţi, sub spaima întrebării: va mai fi sau nu
întoarcere acasă? (Vezi Teodor Tanco, Cândva mă voi întoarce acasă, vol.
1, Tinereţe pribeagă, roman, Cluj Napoca, Editura Limes, 2005, 212 pag.)
Casa şi familia oricărui emigrant sau refugiat – intrat în alt destin – îi
sunt actele de justificare a identităţii, dacă le are. Mihăilă Pântea începe
refugiul cu două documente asupra lui: Legitimaţie Nr.6 din 1942, acordată
de Comisariatul General al Refugiaţilor din Nordul Transilvaniei,
înregistrat în Vatra Dornei; Adeverinţa pentru Recensământul General al
Refugiaţilor, luat în evidenţă la 25 august 1942 în Vatra Dornei, jud.
Câmpulung. Aceste acte se află în original şi în prezent în posesia
titularului. Ele i-au însoţit paşii în toate împrejurările, fiind păstrate şi
conservate perfect. Cu ele a mers în armată şi în război. Căci, în vremurile
acelea furtunoase, a apărut o lege în România, care prevedea obligativitatea
serviciului militar pentru tinerii refugiaţi, iar cei maturi şi instruiţi până la
acea dată, sunt încorporaţi patriei şi obligaţi ca orice bărbat cetăţean român,
la concentrări, mobilizări sau alte forme de susţinere a statului.
Conform datelor din Livretul militar, Seria EU, Nr. 044562, eliberat
în 08.04.1954 de Comisariatul Reghin, Mihăilă Pântea a fost recrutat şi
încorporat la Regimentul 1 Artileria Grea din Craiova în data de 1
septembrie 1942, repartizat pentru pregătirea de servant la tun. Era parcă
născut pentru această armă, voinic, înalt peste 1,80 m şi bine articulat fizic.
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În plus, având o fire calmă, stăpânită, deloc emotivă şi
prea puţin comunicativă, specialitatea era o alegere
potrivită. În Regimentul 1 craiovean, a trăit aproape 3
ani, cu el a parcurs şi războiul până la terminare. În
acest interval nu ne-am revăzut.
La începutul anului 1946 dăm mâna acasă în
Monor, de unde ne refugiasem, regăsindu-ne după
aproape 4 ani. Iar mai departe, el a rămas în sat şi,
grăbit, întemeiază a doua familie, eu plecând la
facultate în Cluj. Mărturisirile lui despre război şi
avatarurile prin care a trecut sunt aceleaşi, ca şi cum lear citi dintr-o carte. Într-o vreme, spusele lui cu
informaţiile pretins oficiale, privind participarea României la eliberarea
unor ţări, cu trupele pe frontul de Vest, unora le păreau incredibile sau cel
puţin contradictorii, el povestind şi susţinând că a fost în Praga: „Acolo am
dormit câteva nopţi, după ce am eliberat oraşul”. Străzile i-au plăcut cel
mai mult, că erau „drepte şi largi de puteam întoarce tunul să-l îndreptăm
cu bătaia pe ţintă”. Continuă fără emoţii amintirile, de parcă ar fi fost trăite
de altul: „N-am fost trecut oraşul când s-a făcut pace. Apoi a venit ordin şi
ne-am retras, înlocuindu-ne ruşii. Noi am cantonat într-un sat, aşteptând să
ne întoarcem în ţară. La Craiova am ajuns prin august.”
Este posesor şi păstrează cu sfinţenie Legitimaţia de Veteran de
Război, Seria B.N., Nr. 0042219 prin care se confirmă şi celelalte
documente militare. Medalia Eliberarea de sub jugul fascist, Nr.
202/123599 – 1965, Medalia Luptător la eliberarea de sub jugul fascist,
Decret 325/06.08.1954; Decoraţia U.R.S.S., cu efigia lui Stalin în metal, P
.Nr. 174228, Medalia Victoriei, 09.05.1946, la un an de la încetarea
războiului. Graba cu care se acordă şi românilor distincţia, atestă prezenţa
şi sacrificiile unităţilor armatei noastre pe front alături de trupele sovietice
şi, nu în puţine cazuri, fiind avangarda lor la eliberarea unor localităţi şi
teritorii central-europene. Între ele şi Praga, exemplu incontestabil oferit de
soldatul Mihăilă Pântea din Monor. Toate medaliile acestui ostaş au
brevetul de purtător sau decretul prin care i-au fost acordate.
Recenta noastră revedere a fost acasă la Monor, de Paştile trecute, în
aprilie 2011. Tocmai împlinisem 86 de ani, iar Mihăilă Pântea păşeşte
uşurel către împlinirea celor 92, în toamnă. E relativ bine; dacă l-ar sluji
fidel auzul, afectat de exploziile obuzelor de tun, ar fi şi mai bine. Din
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Noaptea Sfântului Bartolomeu a refugiului
celor patru monoreni, suntem în viaţă doar
doi.
Mihăilă Pântea îşi duce traiul în casa
cu etaj din centrul satului, doar două
persoane mai locuind-o. Răsfoieşte mereu
actele şi fotografiile din tinereţea pribeagă.
Pe una din ele, din timpul refugiului, în
care s-a fotografiat în Bucureşti cu
consăteanul lui, Georgică Bâzu (civil), el
în uniformă militară, a scris, reproducând,
o nostalgică dedicaţie, expediind fotografia
părinţilor în Monor:
„Amintire din ziua de 1 Iunie 43 cu Bâzu Georgica
Anii trec şi timpul sboară
Veştejind speranţe’n dor
Şi din toate se preface
Numai amintirea lor
Cu drag al D-voastră fiu Mihăilă
Bucureşti 12 Iunie ’943”.
Trăieşte din drepturile lui, 251 lei indemnizaţie de veteran de război,
242 lei indemnizaţie de fost refugiat şi mai primeşte altă treime, pensie
după 30 de ani de colectivist. Are sprijinul, din cele cinci fete, a uneia din a
treia căsătorie, că a ţinut cu obstinaţie la statutul de familist.
Mihăilă Pântea este în sat singurul supravieţuitor veteran de război şi
pe frontul de Vest.
* * *
The actual character of this in plenum communication, the former
soldier Mihăilă Pântea, is a veteran of World War II, a first line fighter
until the conclusion of the general armistice in Europe.Before being a
gunner with the Regiment 1 Heavy Artillery in Craiova, he had spent his
adolescence attending sheep flocks and then he began his early maturity as
a married man, then a father, widower, his son died, and for a while he
suffered from the Hungarian occupation of 1940, deserted the colors of the
foreign army and found refuge in Romania. For 3 years he has been a
military with the Romanian army and spent most of these years on the
front. The victory of May 9, 1945 when peace was installed on the
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continent found him with the regiment in Prague fighting in the capital of
the then Czechoslovakia. He was among the heroes to participate in the
liberation of the city on the Vltava. In 1946 he was awarded the Victory
Medal for courage by the USSR including.At the age of 92, being the only
surviving veteran from Monor on the Western Front, he gets visited for
information regarding the hiding years and the war, testimonies about the
refute of the apocryphal history of these events.
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TRANSILVANIA ŞI RĂZBOIUL DE INDEPENDENŢĂ
ECOURI MUREŞENE
Prof. Nicolae Marin Şara (Reghin)
De-a lungul existenţei lor, cele 3 provincii româneşti Moldova, Ţara
Românească şi Transilvania, despărţite o perioadă îndelungată de graniţe
politice nedrepte şi vremelnice, au dat dovadă de unitate şi solidaritate în
cele mai importante momente ale istoriei lor. Solidaritatea s-a transformat
într-o adevărată comunitate de luptă pentru emanciparea naţională,
comunitate care a generat o asemenea unitate, încât tot ceea ce se petrecea
mai important într-o parte a Carpaţilor se prelungea cu remarcabilă putere,
de cealaltă parte a munţilor, conferind evenimentului o forţă de influenţare
şi de adâncime impresionante. Ne sunt cunoscute pe lângă legăturile
comerciale permanente între cele 3 provincii româneşti, sprijinul populaţiei
din Transilvania dat unor domnitori care luptau pentru libertate şi
independenţă , împotriva cotropitorilor. Ne sunt cunoscute de asemenea
acţiunile moldovenilor şi muntenilor pentru sprijinirea luptei românilor din
Transilvania pentru dreptate şi libertate.
Începând revoluţia din 1848 şirul acţiunilor de luptă, de dezbatere a
ideii de unitate şi solidaritate naţională a înregistrat un salt calificativ.
Acest lucru s-a manifestat şi mai pregnant cu prilejul Unirii din 1859,
ajungând la o cotă mai înaltă la 1877, când România şi-a dobândit
independenţa în urma eroicelor lupte purtate de ostaşii români împotriva
turcilor.
Ca şi cu alte ocazii, populaţia românească din Transilvania s-a
dovedit a fi la înălţime, ajutându-i pe fraţii de peste Carpaţi, sub diferite
forme, în lupta lor dreaptă pentru independenţă. Ea vedea în războiul de
independenţă începutul procesului de emancipare şi de afirmare a tuturor
românilor, întâiul pas hotărât spre realizarea Unirii. Pentru ea, luptele
purtate de ostaşii români înseamnă războiul neamului întreg, la fiecare fiu
al său trebuia să ia parte oriunde s-ar afla, aşa cum îl ajutau puterile.
Datorită acestor cauze lupta pentru cucerirea independenţei de stat a
României şi participarea armatei române la operaţiunile militare contra
turcilor a determinat o puternică solidarizare a tuturor românilor, un
entuziasm de nedescris.
Ecoul stârnit în rândurile populaţiei româneşti din Transilvania s-a
manifestat printr-un larg sprijin moral şi material, prin numeroase ofrande
în bani, alimente, îmbrăcăminte pentru armata română, prin plecarea unui
număr mare de ardeleni luptători voluntari, a unor medici români şi saşi,
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printr-o susţinută propagandă a publicaţiilor româneşti din Transilvania ca
: Telegraful român, Familia, Transilvania, Gazeta Transilvaniei şi altele,
care pentru a ilustra cât mai real evenimentele şi-au trimis corespondenţi pe
frontul de luptă.
Contribuţia masivă a populaţie româneşti din afara hotarelor statului
român, a demonstrat că războiul a fost just, constituind un deziderat al
intregii naţiuni române.
Voinţa de unitate era afirmată cu tenacitate în presa românească, care
declara prin glasul “FEDERAŢIUNII” că în ciuda piedicilor “ în curând are
să sosească momentul supreme când fiii naţiunii române, electrizaţi de
dorul nestins de a-şi vedea patria salvată şi naţiunea fericită, vor pune umăr
la umăr şi nu vor slăbi până nu vor întinde hora Unirii pe pământul
României.”
Un apel din mai 1877, semnat de Comitetele de sprijinire a
războiului de independenţă din Alba-Iulia şi Abrud menţiona manifestarea
unităţii şi conştiinţei naţionale a tuturor românilor pentru scuturarea
definitiva a jugului turcesc, “Cauza ostaşilor români e o cauză general
română. Victoria lor e a întregii naţiuni. ”
Ţinând seama de numeroasele aspect prin care populaţia românească
din Transilvania şi-a arătat adeziunea şi sprijinul faţă de acest război, voi
relata căteva spicuiri din presa vremii, care prin note, ştiri, articole, au
arătat sentimentele românilor din monarhia austro-ungară, sprijinul
neprecupeţit pentru dobândirea independenţei de stat, pentru realizarea
unităţii politice şi naţionale a neamului românesc. Situându-se pe o poziţie
înaintată, publicaţiile româneşti din Transilvania, au informat opinia
publică despre evenimente, au mobilizat păturile sociale să susţină efortul
militar al României pentru cucerirea independenţei.
Prin paginile “GAZETEI TRANSILVANIEI” , românii îşi exprimau
dorinţa şi speranţa realizării desăvârşirii unităţii statale. Aşteptau sosirea
armatei române şi manifestau încrederea în Victoria ei. Salutând
proclamarea independenţei de stat a României, Gazeta scria : “Această ştire
o salutăm cu inima plină de bucurie, căci de acum România va începe o
viaţă nouă de libertate şi independenţă.”
Afrimând aceeaşi hotărâre de a sprijini lupta de eliberare de sub
jugul turcesc şi câştigarea independenţei de stat a României, o revistă a
elevilor din Blaj, intitulată “DACIA FERICE” scria: “Deci curaj să avem
numai, căci toate le vom învinge......Şi atunci nu vom mai fi striviţi în
patria noastră.”
Entuziasmul românilor din Transilvania faţă de cauza întregului
popor pentru dobândirea independenţei naţionale a fost subliniată şi de
revista vieneza “Der Oesten”, care arăta că românii din cuprinsul monarhiei
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austro-ungare “urmăreau cu sentimente de cea mai intimă participare
sufletească, acest război glorios al fraţilor lor.”
Acelaşi lucru consemna în paginile ei şi revista “FAMILIA” care
arăta că “noutatea cea mai importantă pentru noi poate fi rezumată în
aceste cuvinte: România s-a proclamat independentă.”
Numeroase personalităţi marcante subliniază în paginile ziarelor sau
în diferite lucrări acest eveniment. Astfel Sextil Puşcariu, subliniază
entuziasmul care a cuprins masele româneşti din Transilvania la
proclamarea independenţei. Arătând atitudinea elevilor şi a studenţilor
susnumitul subliniază:”Toată studenţimea universitară din Braşov se adună
la noi să vadă cărţile şi steguleţele cu care se însemnau victoriile cele mari
de la Griviţa şi Plevna.” Elevii din liceu, fiecare copil, cu toţii cântau
cântări şi poezii vitejeşti, fără teamă, se făceau manifestaţii de bucurie.
George Bariţiu, patriot şi luptător energic pentru eliberarea naţională,
a salutat cu însufleţire şi a sprijinit cu toată puterea lupta pentru dobândirea
independenţei scriind în coloanele “GAZETEI TRANSILVANIEI” articole
şi note în care arăta năzuinţa scumpă a tuturor românilor de a înfăptui
unitate statală “România este decisă să îşi apere existenţa şi drepturile sale
până la marginile extreme.”
În rândul acestor personalităţi îl putem încadra şi pe Iacob
Mureşianu, director şi editor al Gazetei Transilvaniei, care a început
campania de presă în favoarea intrării armatei române în război contra
turcilor. Într-un aricol sublinia “Pierdut a fost poporul român, şi s-a aflat
mort, a fost şi-a înviat.El însuşia frânt cătuşele sclaviei şi cu scump sângele
său şi-a răscumpărat libertatea câtă are, şi-a salvat simţul şi conştiinţa
românească şi şi-a câştigat demnitatea.”
Năzuinţa poporului roman pentru a obţine independenţa naţională a
găsit o viguroasă afirmare la publicistul braşovean dr. Aurel Mureşianu
care a folosit acest prilej pentru a pune la lumină, prin Gazeta
Transilvaniei, idealurile politice şi sociale ale poporului, de unire, de
libertate, pentru a le cimenta adânc în conştiinţa acestuia.
Menţionez că Gazeta a avut la câmpurile de luptă doi corespondenţi
în persoana căpitanului Moise Groza, subşef de stat major la divizia a IV-a
română şi pe căpitanul V. lachman, ataşatul military al ziarului german
“AUGSBURGER ALLGEMEINE ZEITUNG”, care trimiteau ştirile direct
de pe front.
Un aport important la cunoaşterea de către populaţia din Transilvania
a luptei pentru independenţă dusă de fraţii lor dincolo FAMILIA din
Oradea, care reuşeşte să introducă în paginile sale ştiri politice, situaţia de
pe front, etc. Sub rubrica de diverse “Ce e nou?” sunt inserate moment din
viaţa social-politică a României. Astfel în anul 1876 este comentat cu
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pătrundere “resbelul oriental” sârbo-turc, care defapt a declanşat războiul
româno-ruso-turc din 1877-1878. Rubrica CRONICA RĂZBOIULUI a
ţinut la current publicul cu toate momentele importante ale luptelor.
Amintim mai întâi o descriere privitoare la moralul trupelor române
mobilizate: “ţinuta armatei, nise asigură, era dntre cele mai bune, şi
hotărârea de a-şi face datoria la orice caz era zugrăvită atât pe faţa
soldaţilor cât şi pe a şefilor.”
Revenind la Gazeta Transilvaniei trebuie să arătăm că nenumărate
note şi ştiri descriu moralul armatei române, hotărârea de a merge înainte
până la Victoria finală. Citez din corespondenţa lui Moise Groza care după
părerea unanimă alcătuieşte una din cele mai preţioase contribuţii la
cunoaşterea războiului:”În tabăra română nu auzi decât sunete de veselie şi
cântare de război şi nu vezi decât hore întinse şi jocuri entuziasmate, astfel
că ţi se pare că nu eşti în ajunul unui rezbel, ci în sărbătorile Paştilor.”
Începând cu această perioadă, odată cu intrarea în război a României,
fiecare succes al armelor române a înregistrat, făcându-se descrieri
amănunţite de pe câmpul de luptă, se reproduce laudele gazetelor străine.
Paralel cu aceasta, publicaţiile române din Transilvania resping în paginile
lor calomniile care cădeau după un plan systematic asupra neamului cu
scopul de a-l compromite, calomnii apărute în ziarele reacţionare austroungare, care se temeau ca să nu piardă Transilvania.
Din numeroasele pagini dedicate vitejiei ostaşilor români pe câmpul
de luptă amintesc doar câteva: În articolul REZBELUL publicat în
GAZETA TRANSILVANIEI se reda întreaga bucurie a românilor din
Transilvania odată cu cucerirea redutei Griviţa: “Bucuria ce o simţim
asupra succeselor strălucite de la Griviţa, ne tulbură azi numai de ştirile ce
sosesc despre pierderile umane ce le-au suferit bravele batalioane române.”
Căderea Plevnei care a însemnat încheierea celei mai grele etape a
războiului, demonstrând strălucita victorie obţinută de armatele rusoromâne contra trupelor turceşti, a fost sărbătorită cu o bucurie de nedescris
de către toţi românii din toate provinciile româneşti, prin mari manifestaţii
populare, prin numeroase articole publicate în ziare şi reviste.
Ziarul Gazeta Transilvaniei arăta următoarele “Noaptea de marţi spre
miercuri, după aflarea măreţei ştiri, a fost primită cu mare entuziasm de
către românii braşoveni, întreg cartierul Şcheia a fost în picioare. Îndată ce
s-a înserat au fost aruncate rachete luminoase de pe Tâmpa, iar bubuitul
schijelor de la poalele Tâmpei şi din Prund, arătau că vestea cea mare a
sosit.”
Elevii de la şcolile româneşti din Transilvania şi-au manifestat
bucuria pentru căderea Plevnei, prin cântece şi veselie, prin manifestaţii
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spontane, nutrind speranţa neclintită că “din România independentă acum
se va naşte România Mare.”
La Blaj “toţi ardelenii au primit cu multă bucurie ştirea ca Plevna a căzut....
Chiar şi ungurii din localitate au luminat şi ei ferestrele locuinţelolr lor”
arată I.F. Negruţiu descriind manifestarea.
În Năsăud “întreaga poporaţie română era mândră de bravura
ostaşilor români, dovedită în luptele cuturcii şi de elanul cu care plecaseră
şi intrară în război Curcanii.”
Din Sibiu cităm din scrisoarea lui Enea Hodoş “Damele noastre
purtau tricolorul ostentativ pe stradă şi în baluri cu riscul să fie bruscate. La
Sibiu purtau, în iarna lui 1878, în semn de admiraţie a vitejiei Curcanilor,
pălăria Dorobanţului, numită şi Mihăiţă, o cochetă căciuliţă de astrahan,
ala Mihai Viteazul, în dreapta o cocardă tricoloră şi cu pană de curcan.”
Studenţii români aflaţi la Budapesta, mândri de triumful naţional de
pe câmpul de luptă, trimit prim-ministrului I.C. Brătianu, o telegram
colectivă de felicitare care se încheia cu urarea “Răsară din toate
independenţa patriei române şi mărirea neamului nostru.”
Mândria şi speranţa cuprind masele oprimate transilvănene, care dau
glas năzuinţelor lor afirmând deschis că “după Plevna balcanică, va urma o
Plevna transilvană.” Dorinţa era explicată în sensul că poporul român
povestea într-ascuns că, după căderea Plevnei, armata română se va
întoarce pentru a cuceri Transilvania.
Aceste manifestări nefiind pe placul autorităţiilor care nu vedeau cu
ochi buni atitudinea favorabilă a populaţiei din Transilvania faţă de
războiul de independenţă s-au soldat cu persecuţii şi represiuni din partea
guvernului de la Budapesta. Astfel George Bariţiu şi Iacob Mureşianu au
fost trimişi în judecată, conform delictului de conturbare a liniştii publice.
Procesul judecat la Sibiu, a avut puternic ecou. Atitudinea energică a
populaţiei, atmosfera creată au determinat instanţa să scoată din cauză pe
Iacob Mureşianu şi să-l achite pe George Bariţiu.
O formă a entuziasmului românilor din Transilvania a constituit
participarea voluntarilor la operaţiunile militare din Peninsula Balcanică.
Nenumăraţi tineri din Braşov, Făgăraş, Sibiu, Hunedoara, de pe Târnave şi
Mureş au trecut graniţa şi s-au înrolat în oştirea română. Astfel români
ardeleni pe care războiul i-a prins în România sunt Nicolae Căluţiu şi
Artimon Popa din Blaj, Petru Drăghici din Bobohalma, etc. Din Făgăraş au
trecut graniţa clandestine Vicenţiu Grama, Gh. Borzea, Ioan Dejmar, Ioan
Popovici şi alţii.
Dragostea de patrie, ura faţă de Imperiul Otoman, dorinţa de a servi
interesele naţiunii române au determinat pe tinerii voluntari să treacă prin
poteci de munte fără paşaport.
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Este caracteristic cazul lui Badea Cârţan, care pentru a-şi aduce contribuţia
la victoria armatei române, aflându-se cu turma pe Bărăgan, îşi vinde oile şi
se înscrie voluntar.
Numărul mare de voluntari a determinat pe ministrul de externe al AustroUngariei,contele Iuliu Andrassy să protesteze pe lângă guvernul României,
cerând extrădarea voluntarilor români şi totodată să întărească graniţele.
Autorităţiile comitatului Mureş-Turda primesc ordine speciale să
ţină sub “cea mai strictă urmărire poliţienească discretă” toţi sprijinitorii
războiului de independenţă. Pe liste erau tecuţi Ioan Pop Maior
(preşedintele despărţământului Reghin al ASTRA) şi Patriciu Barbu
(publicist politic şi membru marcant al Partidului naţional român din
Transilvania) cât şi preotul Ştefan Branea din Aluniş (recunoscut pentru
rolul avut în mobilizarea maselor ţărăneşti în revoluţia de la 1848).
Acţiunea hotărâtă a autorităţilor comitatense a împiedicat doar pentru
moment manifestarea deschisă a simpatiei şi adeziunii maselor româneşti.
La mijlocul lunii iulie 1877, este redactat la Budiul de Câmpie (azi
Papiu Ilarian) şi dat publicităţii în coloanele revistei FAMILIA “Apelul
către doamnele române din Câmpie”, semnat de Amalia Crişan (născută
Maior) şi Carolina Pop (născută Papiu) care susţine acţiunile de colectare
de ajutoare pentru război.
Bilanţul general al colectelor iniţiate în 30 de localităţi din judeţul
Mureş indică sume apreciabile pentru acea vreme, totalizând peste 420 de
florin, precum şi o important cantitate de material sanitar şi felurite obiecte
necesare armatei şi răniţilor de pe front, trimise toate- prin intermediul
comitetelor din Braşov şi Sibiu sau al redacţiei Gazetei TransilvanieiSocietăţii Crucea Roşie din Bucureşti. Aceste sume erau apreciabile luând
în calcul starea material modestă a majorităţii ţăranilor din satele de pe
Câmpie, a căror pauperizare a fost recunoscută uneori şi de oficialităţile
comitatense.
Trecând în revistă cele mai importante aspecte prin care populaţia
din Transilvania şi-a manifestat adeziunea faţă de acest război drept,
trebuie să scoatem în evidenţă sprijinul material şi moral concretizat prin
numeroase ofrande în bani, alimente, îmbrăcăminte, medicamente etc.
În articolul “Epistolă respectuoasă către femeile noastre” George
Bariţiu adresează un călduros apel femeilor române de “a spăla şi lega
rănile acelor ostaşi români, fraţi ai noştri, care provocaţi şi traşi în luptă de
către otomani bat şi-şi varsă sângele, nu dintr-o vanitate sau trufie, ci în
sensul cel mai strict al cuvântului pentru existenţa patriei şi a naţiunii,
pentru libertate contra vechii terori sălbatice.”
Apelul a avut un mare răsunet, s-au înfiinţat comitete la Braşov, Făgăraş,
Sibiu, Sălişte, Cluj, Năsăud, Sălaj, care cu toate persecuţile autorităşilor au
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reuşit să colecteze şi să expedieze pentru armata română numeroase sume
de bani, daruri şi materiale sanitare.
Primul comitet s-a format la Sibiu, la 5 mai 1877, constituit din
femeile patrioate, având ca preşedintă pe Judita Măcelariu. Acest comitet
publică un apel în ziarul Telegraful român din Sibiu, “Către toate femeile
române din Transilvania”, solicitându-le concursul şi contribuţia lor pentru
război.
Apelul intelectualei patrioate Judita Măcelariu este răspândit în
Gazeta Transilvaniei din Braşov şi gazetele săseşti HERMANNSTADTER
ZEITUNG şi SIEBENBURGISCHEN DEUTSCHES TAGEBLATT.
La Braşov s-a înfiinţat un comitet pentru strângerea de ofrande în
10/22 mai 1877. Constituirea acestui comitet a fost şi obiectul unui articol
intitulat “Apel filantropic”, publicat în Gazeta Transilvaniei. “Noi nu vom
putea să rămânem nepăsători faţă de cei mai aproape cu noi, care şi-au
expus viaţa pentru legea, onoarea şi existenţa neamului românesc.”
La Cluj comitetul de sprijin va avea ca preşedintă pe Maria Ilieşcu, la
Făgăraş pe Anastasia Popescu, la Oradea pe Veturia Roman, etc.
S-au trimis cantităţi immense de comprese, bandaje, vată, alimente, etc.
mai ales de către “cu puţine excepţii de la acea clasă a societăţii noastre
care este avizată a-şi hrăni familia cu două braţe” consemnează Telegraful
român în 23 iulie 1877.
Pentru ajutorarea răniţilor se deschid liste de subscripţie aproape în toate
localităţile din Transilvania.
La Braşov au subscris printre alţii Diamandi I. Manole, Aron Densuşianu,
dr. I. Lepădatu. S-au adunat 78 de semnături si suma de 7540 franci aur.
Acest gest îl determină pe Dimitrie Ghica, preşedintele SOCIETĂŢII
CRUCII ROŞII din Bucureşti, să aducă mulţumirile cuvenite: “Noi vă
rugăm să exprimaţi fraţilor de la Braşov recunoştinţa noastră vie pentru
această donaţie, care constituie o probă evidentă a simpatiei şi a dragostei
pe care ne-o purtaţi.” Aria localităţilor care subscriu se măreşte: Satu Mare,
Sighişoara, Bistriţa, Sighet şi altele.
Această acţiune de sprijinire a provocat o puternică reacţie din partea
guvernului de la Budapesta, prezidat de contele Kalman Tisza. Guvernul a
hotărât dizolvarea tuturor comitetelor la 27 mai 1877. Această măsură nu a
putut opri eforturile românilor transilvăneni de a-şi sprijini fraţii.
Astfel Judita Măcelariu face o contestaţie la Ministerul de Interne
împotriva dizolvării comitetelor, contestaţie care este respinsă. Datorită
acestui fapt se trece la o nouă formă sub lozinca ”nu ni se permite
funcţionarea comitetelor-vom face colecte individuale.” Gazeta din 12
iunie publică APEL LA ROMÂNI în care se vede hotărârea populaţiei din
Transilvania de a continua ajutorul.
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Curg darurile, apelurile înmulţesc, iniţiativele pornesc chiar şi din
cele mai mici târguri şi localităţi ardelene – Baia de Criş, Haţeg, Abrud,
Lugoj, Budeiul de Câmpie (Mureş-Luduş).
Strădaniile au fost răsplătite de Societatea Crucea Roşie şi Femeile din
Transilvania care trimit prima ambulanţă pe câmpul de luptă.
Populaţia de orice naţionalitate sprijineau acţiunile de ajutorare a răniţilor.
Ziarele săseşti consemnau în paginile lor toate evenimentele mai
importante, pe lângă aceasta mulţi medici saşi şi-au oferit serviciile lor,
angajându-se de bună voie în spitalele din ţară.
Ziarul maghiar Kelet din Cluj a consemnat la 4 august 1877- donaţia
meseriaşilor maghiari care au adunat 500 de franci pentru soldaţii români
răniţi.
Prin totalizarea datelor din publicaţiile româneşti apărute suma totală
a ajutorului material se ridică la 124.700 franci aur, în bani româneşti
8.729.000.
În încheiere vreau să arăt că un răsunet deosebit a avut războiul de
independenţă în literatura ardeleană. Observăm că în perioada anilor 18771880 se accentuează şi mai mult caracterul patriotic, militant al literaturii
transilvănene.
Se remarcă B.V. Vineşiu cu poeziile Femeilor române şi Luarea Prahovei,
Petre Dulfu cu Dimineaţa şi Cununa de laur, Aron Densuşianu cu Hora
Dorobanţului, la război şi Plecarea la luptă.
Cea mai de seamă manifestare literară în legătură cu războiul de
independenţă din 1877 este “Resbelulu orientale ilustratu” de dr. A. P.
Alessi şi Massimu Popu de la liceul din Năsăud, lucrare tipărită la Graz în
1878.
Dar cel mai de seamă cântăreţ al vitejiei româneşti a rămas George Coşbuc.
Amploarea pe care a avut-o în aceste provincii acţiunile de sprijin
amintite atât ca întindere cât şi ca însemnătate atestă pe drept cuvânt faptul
participării plenare a Transilvaniei la cucerirea independenţei de stat a
României.
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The three historical provinces, Transylvania, Moldavia and
Walachia, always had strong connections, proving solidarity that led to the
fight for state emancipation.
Since the 1848 revolution the range of actions, the debate of the idea
of unity and national solidarity has taken an immense jump. This was
manifested more strongly on the occasion of the Union in 1859, reaching a
higher rate in 1877, when Romania had gained independence, following the
heroic struggle of the Romanian soldiers against the Turks.
The echo of the war of independence was greatly manifested in
Romanian publications from Transylvania, which illustrated perfectly the
events on the war front, and also collected money and materials to support
Romanian troops.
Facing the opposition of the Hungarian authorities, Romanians from
Transylvania felt the urge to support their brothers who were fighting for
their independence, which would be a signal for the emancipation of
Transylvanians.
Mureş County was no exception from this situation, and the appeal
made in important publications led to the gathering of materials and money
for the front.
The extent to which these provinces supported Romania show that
the conquest of Romania's state independence was greatly influenced by
Transylvania’s participation.
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PE URMELE UNEI SCRISORI EXPEDIATĂ DE UN
VETERAN DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
Prof. Vasile Tudor (Piteşti)
După 10 noiembrie 1918, când Regele a ordonat noua mobilizare,
Corpul 4 Armată Iaşi a hotărât ca Divizia 7, sub comanda generalului
Neculce, să treacă în Transilvania prin pasurile munţilor Moldovei.
Corpului 4 Armată i-a fost repartizat Grupul 3 Aviaţie, care avea
două escadrile ce se aflau la Roman. Escadrila Sopwith 12 era comandată
de cpt. Racoveanu Gheorghe, fost marinar şi avea ca piloţi pe Bărbulescu
Simion, Gheorghe Stan, Popa Constantin şi alţii. În dotarea acesteia se
aflau avioane Sopwith de fabricaţie englezească şi franţuzească, care, de
altfel, care aduna toate avioanele Corpului 4 Armată. (1) Aceasta, la cea dea doua mobilizare, în baza ordinului nr.3973 al Corpului de Aviaţie, a
hotărât ca parte din avioane şi eşalonul greu să plece în Transilvania pe
calea ferată, urmând ca plt. Stan Gheorghe (2) cu Lacriţeanu Eugen ca
observator, precum şi plt. Popa Constanntin (3) împreună cu lt. Motaş
Constantin, conform ordinului din 23 decembrie 1918, să treacă munţii în
zbor, fiecare echipaj cu avionul respectiv, atunci când vremea avea să
permită.
După o aşteptare bună din cauza norilor de zăpadă care au acoperit
cerul în toate zilele acelea, în conformitate cu ordinul de serviciu nr.115 al
comandantului Grupului 3 Aviaţie, cele două avioane au decolat spre Cluj
la 22 decembrie 1918. Primul şi-a luat zborul plt. Stan Gheorghe, dar au
ajuns numai până la Topliţa unde, din cauza servanţilor care nu puseseră
bine buşonul la rezervorul de benzină, s-a pierdut mult combustibil. Cel deal doilea a fost pilotat de plt. Popa Constantin, însoţit de slt Motaş
Constantin. Aceştia s-au îndreptat spre Transilvania la ora 12.00, lăsândune câteva însemnări despre acest zbor, ajunse în posesia noastră, în urma
unei scrisori datată 16 iulie 1986, păstrată în arhiva personală:
“…Împreună cu slt. Motaş Constantin, ca observator, am trecut
Carpaţii pe deasupra Ceahlăului, urcând cu avionul până la 3000 m, cu
toate că aveam un vânt puternic din direcţia nord şi era un ger de minus
25-28 de grade Celsius. Când am apreciat că am trecut în Transilvania şi
am început să execut manevrele de coborâre m-am trezit cântând “Pe-al
nostru sreag” iar Motaş, mai sentimental, aproape că plângea. Însă
motorul a avut puterea doar să ne treacă peste graniţa veche, deoarece din
cauza frigului a început să-i scadă turaţia din ce în ce mai mult, punândumă până la urmă în situaţia de a ateriza forţat în curtea fabricii de
cherestea din Gheorghieni, chiar lângă gară. Acolo, zăpada mare m-a
obligat să aterizez avionul “placat”, din care cauză axa roţilor s-a îndoit
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iar acestea au devenit un fel de patine. Avionul a alunecat de parcă ar fi
avut schiuri, fără să capoteze ori să se pună “sondă”, oprindu-se într-o
poziţie ca şi cum ar fi fost “căzut pe burtă”.
În acea situaţie eu am rămas lângă avion, iar Constantin Motaş,
viitorul academician, a plecat cu trenul la Someşeni-Cluj unde se găsea
escadrila, pentru a anunţa incidentul. După vreo două zile de aşteptare, a
sosit Costică Ţiganul, şeful tehnic al escadrilei, care a trecut imediat la
depanarea avionului. Acesta a ridicat avionul, a îndreptat axa roţilor şi a
mai pus două diagonale între jambele trenului de aterizare. Când totul a
fost gata, nu i-a mai rămas decât să pornească motorul care funcţiona
foarte bine. Costică, fiind un băiat extraordinar de priceput, captivându-ne
cu marea lui pasiune pentru meseria de mecanic, mult mai grozavă decât
cea de pilot, zicea el, mi-a propus să zburăm împreună, garantându-mi în
acest fel calitatea lucrării. Nici nu am apucat să-i spun că aveam chiar
plăcere, că el era deja în avion, arătându-mi destul de hotărât ca un mare
comandant, cu mâna lui curăţită numai parţial, direcţia Clujului.
Am decolat destul de uşor pentru că zăpada fusese bine tasată de
oamenii curioşi să vadă aeroplanul românesc, poate primul sosit pe acele
meleaguri, chiar dacă venise cu carburatorul îngheţat. Am aterizat pe
terenul de la Someşeni în bune condiţiuni spre bucuria generală. Şeful
mecanic a mai verificat încă odată trenul de aterizare şi întreg avionul,
găsind totul normal. Şi a fost! Întreaga campanie din anul 1919, am făcuto cu acel avion fără să am probleme!
A doua zi, plini de bucurie şi mândrie patriotică, împreună cu Motaş,
am zburat mai mult de o jumătate de oră deasupra Clujului la o altitudine
de numai 300 m, ca să vadă toţi românii de acolo tricolorul nostru,
simbolul dezrobirii lor. Zborul acela l-am executat în 26 decembrie 1918,
imediat după ce trupele noastre intraseră în Cluj sub comanda generalului
Moşoiu Traian, originar din Transilvania.˝(4 )
Chemaţi în ziua următoare la comandantul Diviziei a 7-a, la a cărei
dispoziţie erau împreună cu toată escadrila, le-a fost teamă că o să fie
pedepsiţi pentru demonstraţia aeriană făcută atâta vreme peste acel oraş
care până atunci fusese plin de secui şi trupe maghiare. S-au urcat în primul
tren ce a sosit în gara Someşeni şi au coborât la Cluj, luând-o pe jos spre
centrul oraşului, unde aflaseră că se găsea comandamentul diviziei. Au
ajuns în piaţa oraşului, străjuită de o imensă catedrală în stil gotic, ce avea
în faţă statuia ecvestră a lui Matei Corvin, înconjurat de patru căpitani
dintre care doi, după spusele lui Iorga, ar fi fost români. Acel tablou era
însufleţit de o mare adunare de oameni care, cântând şi jucând îşi
manifestau bucuria eliberării, marcată prin sosirea trupelor române.
Văzându-i în uniforme de aviatori, câţiva din mulţime s-au apropiat şi i-au
întrebat în mândru grai transilvănean, dacă ei au fost cei care, cu o zi mai
înainte, se învârtiseră peste oraşul lor. La răspunsul afirmativ, mulţimea i–
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a luat pe sus, purtând-i prin toată piaţa şi însoţind-i cu urale de bucurie. Nu
peste mult de la aceste întâmplări escadrila S-12 a trebuit, în scop tactic, să
se deplasezue la Gherla, unde de asemenea au fost bine primiţi. (5)
Scrisoarea ce urmează a-i da citire, aminteşte despre cele petrecute în
primul război mondial, A fost scrisă în Bucureşti de fostul observator
aerian, veteranul de război Motaş Constantin, devenit ulterior academician
şi expediată către lt.comandorul Popa Ctin din Roman, pilot aviator, de
asemenea veteran şi are data de 20 iunie 1966. Pentru importanţa şi
frumuseţea ei, o vom reda integral, urmând a face prezentarea expeditorului
cât şi a destinatarului ceva mai târziu, precum şi a episcopului Iuliu Hossu.
Precizăm că suntem în posesia documentului original. Iată textul:
Bucureşti, 20 iunie 1966.
Dragă Costică,
Mă tot ameninţi că vii la Bucureşti să mai stăm de vorbă, să mai
răscolim cele vechi amintiri în legătură cu războiul nostru de întregire,
când eram la Tecuci sub comanda bravului nostru şef Andrei Popovici şi a
lui răposatul Giosanu. Apoi la Roman cu cel din urmă, cu bietul
Lacriţeanu (un nebun! contra doi nebuni!), cu sărmanul domn Manole,
gazda noastră de pe vremuri.
Dar la Gherla! Cu care ocazie, într-o dimineaţă, era să mă împuşti.
Îţi mai aduci aminte de Simion Pop, de Tilly, de Şimi?
Dar de zborul tău cu episcopul Iuliu Hossu? O scrisoare de la el o
păstrez şi astăzi cu sfinţenie. Este adresată domnilor slt. Motaş şi Popa,
Escadrila “S-12”. Iată textul:
“Iubiţi fraţi, mulţumesc pentru aducerea aminte. Urmăresc cu drag
paşii voştri şi din tot sufletul rog pe Prea bunul Dumnezeu să vă
ocrotească pururea în miile de primejdii ce le înfruntaţi pentru idealul
nostru sfânt.
Cu toată dragostea,
Episcop Iuliu Hossu
Gherla, 18 mai 1919”
Iată câteva amintiri concrete. Cu atâta am rămas, luptând pentru
“idealul nostru sfânt”! Cine îşi mai aduce aminte de noi cei câţi am mai
rămas în viaţă, din echipajele eroicului Grup 2 de aviaţie.
Acum două zile s-a dat la televiziune mitingul foarte reuşit de aviaţie
în care a fost expus şi avionul “Vlaicu 2”. S-a mai pomenit numele lui Vuia
de către cel care făcea expunerea. Dar dacă nu era televizorul lui Ionel, nu
am fi avut ocazia să vedem exchibiţiile aeriene ale piloţilor actuali,
lansările cu paraşuta, izolat şi în grupe.
Deşi la orice ocazie se vorbeşte de tradiţie şi de trecut, dar se uită
foarte repede, nimeni nu s-a gândit să invite, spre a asista la acest miting şi
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câţiva vechi aviatori ca generalul Andrei Popovici, generalul Burduloiu,
generalul C. Nicolau, generalul Iorgu Negrescu, apoi comandorul Costică
Poampă, aviatorul pe jos (jos de pe cai), C.Motaş, “lăptarul” nostru, că de
Mitică Crăsnaru nu se mai aude nimic. Poate s-a dus şi el după Giosanu,
după Stan, după Gjebovici, după Argeşanu şi alţii ca aceştia pe care i-a
înghiţit pământul, cum l-a înghiţit şi pe simpaticul nostru camarad
Lacriţeanu.
Îmi vine să scriu la televiziune şi să-i întreb dacă nu pot să comunice la
aviaţia militară că mai există şi încă mai respiră nişte vechi fosile de
aviatori din războiul de întregire, unii cocârjaţi de tot ca bietul Teodor
Dumitrescu, fotograful, care lucra cu Durazzo pe front la Călmăţui, unde
comandant al escadrilei după Goulin, mi se pare, era Olănescu a cărei
nevastă striga, când au răzbit nemţii la Straja: “actele şi bijuteriile şi să
plecăm cât mai iute”.
Ce epopee a fost războiul nostru de întregire! Însă a fost uitat, nu a
fost, mai bine zis, reconsiderat! Totuşi el ne-a adus în patrimoniul ţării
mândra Transilvanie cu cele şapte burguri (Siebenburgen): Cluj, Braşov,
Oradea, Arad, Sibiu, Sighişoara şi al şaptelea, mi se pare Baia Mare. Ne-a
adus Banatul cu splendida Timişoară, Reşiţa cu oţelăriile ei renumite şi
atâtea alte bunuri materiale cu care se făleşte România de astăzi sub
înţeleapta conducere a partidului communist.
Sperăm însă că legătura trainică cu trecutul nu va intârzia să se facă... Păcat
că noi nu vom mai putea vedea progresele culturale, ştiinţifice şi tehnice ale
acestei ţări, pentru reîntregirea căreia am luptat şi noi odată, zburând pe
nişte avioane ca nişte cuşti de păsări, care astăzi stau în muzee, unde le era
locul de la început. Unde-s Farmanele. Voisinurile,Caudroanele.
Nieuporturile, Bregheurile şi alte asemenea sicrie zburătoare?
Vină deci, dragă Costică Poampă, la Bucureşti, nu ne duce cu vorba,
să mai răscolim vechile noastre amintiri aviatice. Până atunci noi cu toţii,
vă dorim sănătate la amândoi şi numai mulţumire.
Iar eu pe tine, vechi camarad, te îmbrăţişez cu drag.
Al tău
COSTICĂ…”
Posedând această adevărată perlă, în anul 1985 m-am deplasat la
Roman unde am cunoscut pe cel căruia îi era adresată scrisoarea şi de la
care am primit adresa expeditorului. Intrebându-l dacă poate să-mi dea
amănunte legate de celelalte nume pomenite, mi-a promis o “erată” atunci
când se va simţi mai bine, avea de pe atunci o vârstă înaintată. Iată cele
primite mai târziu:
“Cu privire la doamna Tilly Pop din Gherla.
Noi plecasem din ţară de câteva luni, iar trupa escadrilei nu avea
medic. În acea situaţie, doamna aflând despre aceasta a venit cu unul din
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oraş, care a consultat trupa şi chiar pe unii dintre piloţi şi tehnicieni. Pe
doctor îl chema tot Pop, dar nu era soţul doamnei şi împreună au luat toate
măsurile necesare. Apoi, în cinstea aviatorilor, a dat o masă cu bal la
hotelul din oraş.
La urmă, a cerut să zboare şi eu am luat-o la aerodrom şi am zburat-o, fără
să întreb pe nimeni.
Aflând, cpt. Racoveanu, comandantul escadrilei, s-a supărat foc şi a
vrut să mă pedepsească, dar arătându-i ce a făcut acea doamnă pentru noi,
mi s-a tolerat indisciplina comisă, deoarece cred că oricare în locul meu,
ar fi făcut la fel…” (6)
Înainte de a prezenta pe cei implicaţi în aceste documente de suflet,
apreciem că se cuvine să arătăm cum au ajuns cei doi aviatori la Gherla.
După cum se ştie, la 1 decembrie 1918, a avut loc Marea Adunare de
la Alba Iulia care a consfinţit odată pentru totdeauna unirea Transilvaniei
cu România, desăvârşindu-se pentru vecie unirea şi întregirea statului şi
neamului românesc.
Cei doi aviatori, alături de alţii, au continuat să lupte ajungând până
în Ungaria. Motaş abia în 1919 s-a întors la universitate iar Popa a rămas
activ în aviaţie până în anul 1938, când s-a pensionat cu gradul de
comandor, trăind până la frumoasa vârstă de 95 de ani. Iată şi câteva date
despre ei:
Motaş Constantin s-a născut la 8 iulie 1891 în Vaslui, unde rămânând
orfan de mamă, a fost crescut de tatăl său telegrafist la poştă. Tot acolo a
urmat cursurile şcolii primare pe care le-a continuat la Iaşi, ajungând biolog
şi asistent universitar.(7)
În 1913 a fost încorporat ca soldat TR într-un regiment de obuziere,
iar de acolo la artilerie şi apoi voluntar pe front la aviaţie ca observator
aerian. Odată cu prezentarea la Escadrila F-7 şi-a început activitatea de
luptă pe frontul din Moldova.
După armistiţiu, a rămas sub steagul ţării, luând parte la apărarea
unităţii naţionale, participând la luptele din Transilvania şi Ungaria, pentru
care a fost decorat cu Ordinul “Virtutea Aeronautică”, în grad de ofiţer. A
fost deţinut politic şi purtat cu ochelari de tablă prin mai multe închisori ale
regimului comunist, vreme de 7 ani (mai 1949 – aprilie 1956).
Popa Constantin, destinatarul, în scrisoare Costică, poreclit
“Poampă”, s-a născut în anul 1894 în comuna Tansa -Vaslui şi a intrat ca
voluntar în aviaţia română.(8))
La 24 ianuarie 1915, după un examen susţinut la Şcoala de aviaţie de
la Cotroceni, au reuşit numai 72 de tineri din câteva sute de candidaţi,
printre care şi Popa Consatantin. Şcoala de pilotaj a început-o chiar din ziua
următoare, zburând pe un avion Bristol-Coandă.
336

La 21 iunie 1915 a primit brevetul de pilot nr.54, după care i s-a dat
în primire un avion de tip “Voisin”, cu care şi-a continuat antrenamentul de
zbor. Participarea la primul război mondial a făcut-o cu acel avion,
începând de la Turtucaia, apoi la Jiu şi toată retragerea până în Moldova.
După retragere, a fost repartizat la Şcoala de aviaţie Botoşani, unde a
zburat cu elevii observatori, ca pilot şi apoi la Odessa.
Între timp, antrenându-se pe avioanele Breguet 5, la 1 martie 1917 a
fost repartizat la Escadrila “BM-8”, al cărei personal, în cea mai mare
parte, era francez. A executat câteva bombardamente, luând parte şi la
luptele de la Mărăşeşti. După cea de-a doua mobilizare a luptat în
Transilvania şi Ungaria, a rămas activ în aviaţie pâna la pensie.
În ce îl priveşte pe înaltul prelat Iuliu Hossu, acesta a participat la
lupta pentru cauza naţională a românilor, luând parte şi la Marea Adunăre
de la Alba Iulia, unde “din însărcinarea Marelui Sfat al Poporului rosteşte
unirea Transilvaniei cu ţara mamă România pe veci. Apoi, împreuznă cu
Vasile Goldiş, Gheorghe Pop de Băseşti, Iuliu Maniu şi alţi conducători
reprezentanţi ai poporului roman au proclamat cu sfinţenie că din prigoniţi
nu vom deveni prigonitori.”( 9)
În 2 decembrie 1918, alături de Miron Cristea, Theodor Mihali,
Andrei Bârseanu, şi alţii, Iuliu Hossu a fost ales în conducerea Marelui Sfat
Naţional Român. (10)
După instaurarea Consiliuliui dirigent la Sibiu, a făcut parte din
delegaţia ardeleană condusă de episcopul Miron Cristea care s-a prezentat
la regele Ferdinand citindu-i actul Unirii, ocazie cu care au predat
stăpânirea Ardealului şi au depus la picioarele Tronului jurământul de
credinţă a patru milioane de români.(11) A colaborat bine cu episcopul
ortodox Nicolae Colan.
În timpul cât Ardealul a fost cedat a rămas printre enoriaşi
încurajându-i, fiind nu odată jignit şi umilit de autorităţile maghiare. În
ciuda acestora, el ca şi alţii au continuat să ajute pe evrei să treacă în
România de unde puteau ajunge în Israel. Arestat de regimul comunist în
anul 1948, a avut domiciliul forţat la Dragoslavele-Muscel, la Sighet şi
Mănăstirea Căldăruşani Ilfov, unde în anul 1970, a decedat.(12)
____________________________
1. Arhivele Militare Române, fond 3011, dosar nr.177, p.42,
2. Monitorul oastei, mr.43/20 0ctombrie 1930, p.854
3. Ibidem, p.871
4. Scrisoare expediată de comandorul av. rez. Popa Constantin din
Roman la12 mai 1980, aflată în posesia autorului.
5. Ibidem
6. Scrisoare expediatăde comandorul av.rez. Popa Constantin,
expediată din Roman la 20 octombrie 1985, aflată în posesia autorului
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7. Avram, Valeriu, Zburătorii României Mari. ALPHA MDN, 2007,
p.296
8. Ibidem, p.296
9. xxx,Opresiunea cultelor religioase în timpul dictaturii comuniste,
Ediţia a II-a, secţia a II-a 4-6 octombrie 2002 Piteşti.
10. dr.Muşat, Mircea, Ardeleanu, Ion, Viaţa politică în România, 19181920,editura Politică,1976, Bucureşti, p.142,
11. Kiriţescu, Constantin, Istoria războiului pentru întregirea
României 1916-1919, Ediţia a II-a, vol.III,, Editura Casei Şcoalelor,
Bucureşti, p.381
12. “Pert 02”, 4-6 octombrie 2002, Piteşti, p.38
Rezumat
Nostalgica scrisoare a academicianului Constantin Motaş, fost
observator aerian în primul război mondial pe fronturile din Moldova şi
Transilvania, care, în afara frumuseţii, rămâne totuşi un document
memorialistic acuzator pentru felul cum au fost uitaţi cei ce au făurit
România Mare. Dar necazul este că astăzi se încearcă uitarea tuturor eroilor
neamului românesc, fapt pentru care trebuie să întreprindem cât mai multe
acţiuni cu caracter patriotic şi nu să reducem orele de istorie din
învăţământul general şi liceal, ori să vindem locurile lor de veci, cum a
început să se practice deja.
*
*
*
Academician Constantin Motaş nostalgic letter, an air observer in First
World War front in Moldavia and Transylvania, which, besides beauty, is
still a document for his accuser memorialistic been forgotten those who
created the ˝Greater Romania˝. But the trouble is that today is trying
forgetting all Romanian heroes, a fact which must undertake as many
patriotic actions and not cut the history hours in general education classes
and high school , or to sell their final resting places, as it began to
practicealready.
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SESIUNILE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
„ARHIVELE ŞI CERCETAREA ISTORICĂ” (2002-2011)
ÎN SLUJBA CERCETĂRII ISTORICE ROMÂNEŞTI
Prof. Dr. LIVIU BOAR
În anul 2001 s-a marcat de către obştea arhiviştilor mureşeni 50 de
ani de la înfiinţarea Instituţiei Arhivelor pe meleagurile mureşene, respectiv
înfiinţarea în baza Deciziei nr. 278 din 5 iunie 1951 a Ministerului
Afacerilor Interne a Serviciului Regional Mureş al Arhivelor Statului
care avea competenţă pe raza actualelor judeţe Mureş, Harghita şi Covasna,
având în subordine Filialele Arhivelor Statului de la Reghin, Sighişoara,
Miercurea Ciuc, Odorhei şi Sfîntu Gheorghe.
Cu această ocazie Direcţiile Judeţene Mureş şi Cluj ale Arhivelor
Naţionale, împreună cu nou înfiinţata Filială Tîrgu – Mureş a Asociaţiei
Arhiviştilor „David Prodan” din Cluj-Napoca, au organizat Sesiunea de
Comunicări Ştiinţifice ”ARHIVELE ÎN SLUJBA ŞTIINŢEI ŞI
CULTURII” dedicată semicentenarului Arhivelor Mureşene în staţiunea
Sovata – Băi, la Hotelul „Hefaistos”, în ziua de 31 octombrie 2001.
La cele trei secţiuni:Arhivistică, Istorie Medie şi Modernă şi Istorie
Contemporană, au fost prezentate 44 de comunicări ştiinţifice de către
arhivişti, cercetători, muzeografi, bibliotecari, cadre didactice universitare.
La lucrările sesiunii a participat şi preşedintele Asociaţiei
Arhiviştilor din Ungaria, Szögi László, care pe lângă salutul adresat în plen
arhiviştilor mureşeni cu ocazia semicentenarului existenţei instituţiei, a
prezentat la Secţiunea Arhivistică, o comunicare interesantă privind
pregătirea arhiviştilor maghiari în ultima jumătate de secol.
Pentru introducerea în circuitul ştiinţific a comunicărilor prezentate
la această sesiune, arhiviştii mureşeni au luat, temerara hotărâre de a
publica aceste comunicări într-un anuar, pe care l-au numit „ANUARUL
ARHIVELOR MUREŞENE”1. Primul număr a apărut în anul 2002, sub
egida Direcţiei Judeţene Mureş a Arhivelor Naţionale şi a Filialei Tîrgu –
Mureş a Asociaţiei Arhiviştilor „David Prodan”.În cele 309 pagini ale
acestui prim volum au fost publicate un număr de 34 de studii şi articole.2
Având în vedere succesul acestei sesiuni de comunicări ştiinţifice,
colectivul Arhivelor Naţionale din Tîrgu - Mureş şi conducerea Filialei
1

ISSN 1583-1337
Din Anuar au apărut 4 volume: Volumul I-2002, Volumul II-2003, Volumul III-2004
şi Volumul IV -2005. Din lipsă de fonduri s-a întrerupt publicarea Anuarului. Sperăm în
generozitatea unor sponsori pentru reluarea publicării viitoarelor volume. (n.n. Liviu
Boar, redactorul şef al Anuarului Arhivelor Mureşene)
2
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Tîrgu – Mureş a Asociaţiei Arhiviştilor „David Prodan”, au hotărât
permanentizarea acestei manifestări ştiinţifice şi organizarea anuală a unei
sesiuni sub genericul „ARHIVELE ŞI CERCETAREA ISTORICĂ” la
care să participe alături de arhivişti, cercetători care au folosit cu predilecţie
surse arhivistice în elaborarea studiilor prezentate din cadrul bibliotecilor,
muzeelor, institutelor de cercetări, a centrelor universitare.
Lucrările primei ediţii au fost deschise la Palatul Culturii din
Tîrgu-Mureş în ziua de 29 mai 2002, în prezenţa oficialităţilor locale:
Ovidiu Natea prefectul judeţului, Virág György-Lajos preşedintele
Consiliului Judeţean Mureş, Dorin Florea primarul municipiului TîrguMureş, precum şi a directorului general al Arhivelor Naţionale, Corneliu
Mihail Lungu, continuate apoi pe secţiuni: Arhivistică şi Ştiinţe auxiliare
ale Istoriei şi Istorie la sediul Direcţiei Judeţene Mureş a Arhivelor
Naţionale şi a Muzeului Judeţean Mureş.
Şi la această ediţie au participat arhivişti din Ungaria, Szögi
László, preşedintele Asociaţiei Arhiviştilor din Ungaria şi Nagy Ferenc,
directorul Arhivelor Judeţene din Nyiregyháza, care a vorbit despre rolul
relaţiilor internaţionale în cercetarea arhivistică.
Începând cu ediţia a II-a din 22 mai 2003, lucrările sesiunii se vor
desfăşura la Sovata Băi, la Hotelul „Hefaistos”, unde s-au asigurat condiţii
optime de cazare, masă şi de desfăşurare a lucrărilor secţiunilor.
Ediţia a VIII-a care s-a desfăşurat în ziua de 7 mai 2009 a avut alături
de cei doi organizatori, Arhivelor Naţionale din Tîrgu - Mureş şi Filiala
Tîrgu – Mureş a Asociaţiei Arhiviştilor „David Prodan”, un nou partener de
prestigiu şi anume Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu – Mureş prin
Catedra de Ştiinţe şi Litere.
La următoarea ediţie desfăşurată în ziua de 20 mai 2010 s-a alăturat
organizatorilor şi Institutul de Cercetări Socio - Umane „Gheorghe Şincai”
al Academiei Române, apărând două noi secţiuni şi anume „Spaţiu şi
civilizaţie urbană:între realitate şi imaginaţie” şi „Formarea şi
mobilitatea elitelor”.
Ediţia a X-a, jubiliară, desfăşurată în ziua de 19 mai 2011, pe lângă
secţiunile de Arhivistică şi Istorie a avut o nouă secţiune şi anume
„Frontiere ale culturii şi culturi de frontieră”.
În cadrul celor zece ediţii, pe lângă comunicările ştiinţifice, au fost
prezentate cărţi şi publicaţii apărute în perioada dintre ediţii, mulţi autori şiau lansat cu această ocazie lucrările publicate în ţară sau străinătate.
La cele zece ediţii au fost prezentate peste 400 de comunicări
ştiinţifice1, multe dintre ele fiind ulterior publicate în cele patru volume ale

1

Iată numărul acestora:39 în 2001, 35 în 2002, 43 în 2003, 41 în 2004, 41 în 2005, 34 în
2006, 38 în 2007, 51 în 2008, 50 în 2009, 50 în 2010 şi 57 în 2011.
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„Anuarului Arhivelor Mureşene, sau în alte publicaţii de prestigiu din ţară
sau străinătate.
Publicăm în continuare programul
Sesiunii de Comunicări
Ştiinţifice ”ARHIVELE ÎN SLUJBA ŞTIINŢEI ŞI CULTURII” dedicată
semicentenarului Arhivelor Mureşene 1951-2001 desfăşurată la Sovata la
31 octombrie 2001, precum şi programele primei ediţii şi celei de a zecea
ediţii a Sesiunilor de Comunicări Ştiinţifice desfăşurate sub egida
„ARHIVELE ŞI CERCETAREA ISTORICĂ”.
Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice
”ARHIVELE ÎN SLUJBA ŞTIINŢEI ŞI CULTURII”
DEDICATĂ SEMICENTENARULUI Arhivelor Mureşene
1951-2001
Sovata, 31 octombrie 2001
Organizată de: Arhivele Naţionale Direcţiile Judeţene Mureş şi Cluj,
Asociaţia Arhiviştilor ”David Prodan” Cluj-Napoca Filiala TîrguMureş
PROGRAMUL SESIUNII:
Orele 10.00
DESCHIDEREA SESIUNII ŞTIINŢIFICE
• Liviu Boar – directorul Direcţiei Judeţene Mureş a Arhivelor
Naţionale - Cuvânt de deschidere
Mesaje de salut:
• Ioan Togănel – prefectul judeţului Mureş
• György-Lajos Virág – preşedintele Consiliului judeţean Mureş
• Corneliu-Mihail Lungu – directorul Arhivelor Istorice Centrale
Bucureşti
• Dorin Florea – primarul municipiului Tîrgu-Mureş
• Péter Ferenc – primarul oraşului Sovata
• Szögi László – preşedintele Asociaţiei Arhiviştilor din Ungaria
• Ioan Drăgan – Asociaţia Arhiviştilor „David Prodan” Cluj-Napoca
Comunicări în plen:
• Corneliu-Mihail Lungu, Bucureşti – Documente din arhivele
istorice centrale referitoare la arhivele mureşene.
• Ioan Ranca, Tîrgu-Mureş, - Trei decenii din istoria arhivelor
mureşene.
• Ioan-Aurel Pop, Cluj-Napoca – Două ipostaze documentare ale
românilor din Transilvania în secolul al XIV-lea (1355 şi 1366).
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• Nicolae Bocşan, Cluj-Napoca – Eforturi de definire a identităţii
Bisericii Unite româneşti (1855-1872).
• Ioan Drăgan, Cluj-Napoca – Propunere de pagină WEB pentru
Arhivele Naţionale Cluj.
• Liviu Boar, - Semicentenarul arhivelor mureşene.
Orele 12.00-13.00:
LANSĂRI DE CĂRŢI ŞI PUBLICAŢII.
Orele 15.00-18.30: LUCRĂRI PE SECŢIUNI.
Secţiunea ARHIVISTICĂ
Moderator: Corneliu-Mihail Lungu.
• Mircea Timbus, Ştefan Marinescu, Arad – Arhivele Naţionale
din Arad la 50 de ani de existenţă
• Szöghi László, Ungaria – A magyar levéltáros képzés az utóbbi
felévszázadban (Pregătirea arhiviştilor unguri în ultima jumătate de
secol)
• Liliana Mocanu, Bucureşti – Arhivele în slujba cercetării
ştiinţifice
• Elisabeta Marin, Braşov – Consideraţii privind valorificarea
documentelor la D.J.A.N. Braşov
• Mihaela Mănărăzan, Baia-Mare – Problematica prelucrării
fondului „Prefectura judeţului Maramureş” din perioada reorganizării
administrative (1919-1922)
• Valer Pop, Tîrgu-Mureş – Relaţia dintre arhive şi muzeu
• Dimitrie Poptămaş, Tîrgu-Mureş – Fonduri arhivistice în
colecţiile Bibliotecii Judeţene Mureş
• Livia Ardelean, Cluj-Napoca – Tendinţe noi în arhivistica
internaţională. Locul arhivisticii româneşti
• Delia Socol, Cluj-Napoca – Pregătirea pentru o profesie în
transformare
• Ioana Dezmirean, Cluj-Napoca – Episcopia Greco - Catolică Cluj
- Gherla. Prezentare de fond
• Ofelia Avarvarei, Cluj-Napoca – Fondul familial „Inczédi”.
Prezentare de fond
• Pál-Antal Alexandru, Tîrgu-Mureş – Derzsi Biás István - arhivist
tîrgumureşean
Secţiunea ISTORIE MEDIE ŞI MODERNĂ
Moderator: Ioan Drăgan
• Grigore Ploeşteanu, Tîrgu-Mureş – Ecoul evenimentelor de la
Bucureşti din 1866 în „Allgemeine Zeitung” din Augsburg
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• Elena Mihu, Tîrgu-Mureş – Biserica ortodoxă română din TîrguMureş în documentele de arhivă-sec. .XVIII-XIX
• Ecaterina Anton, Bucureşti – Magistratul oraşului Baia-Mare în
secolul al XVII-lea
• Cristian Crişan, Sfîntu-Gheorghe – Regulamentul (Statutul )
breslei pescarilor din Cluj din anul 1827
• Gheorghe Radu, Ciprian Sachelariu, Piatra-Neamţ – V.A.
Urechea în slujba luptei pentru libertate şi unitate naţională a românilor
(100 de ani de la moarte)
• Elisabeta Moroti, Zalău – Aspecte privind dezvoltarea
învăţământului sătesc în Sălaj în a doua jumătate a secolului XIX
• Peter Moldovan, Tîrgu-Mureş – Consideraţii generale privind
restabilirea situaţiei politico-administrative în Cercul Mureş după
evenimentele revoluţionare de la 1848-1849
• Jozsa András, Sovata – Pagini din istoria oraşului Sovata
• Adrian Onofreiu, Bistriţa – Un istoric omis al graniţei năsăudene
• Cornelia Vlaşin, Bistriţa – Rolul jucat de insula Ada - Kaleh în
timpul războiului din 1736-1739
• Gabriela Vulpe, Galaţi – Spitalul din Sulina
• Beatrice – Milandolina Dobozi, Tîrgu-Mureş – Viaţă moralăviaţă imorală în biserica ortodoxă română în secolul XIX
Secţiunea ISTORIE CONTEMPORANĂ
Moderator: Dănuţ Pop
• Vasile Dobrescu, Tîrgu-Mureş – Băncile româneşti şi elita
românească din judeţul Mureş în perioada interbelică
• Traian Bosoancă, Tîrgu-Mureş – Din activitatea ecleziastică,
culturală şi politică a protopopului Ioan Maloş
• Nagy Ferenc, Ungaria – A közigazgatás szovjétizálása Szatmár
megyében 1947-1948-ban (Sovietizarea administraţiei din judeţul SatuMare în anii 1947-1949)
• Laura Neagu, Bucureşti – Intervenţia Moscovei în alegerile din
1946
• Viorel Rusu, Baia-Mare – Consideraţii privind activitatea
episcopului dr. Alexandru Rusu în perioada ocupaţiei horthyste
• Adriana Miron, Baia-Mare – Mărturii ale documentelor.
Perioada ocupaţiei maghiare 1940-1944
• Cristina Ţineghe, Baia-Mare – Politica lui Ion I.C. Brătianu la
Conferinţa de pace de la Paris în problema Maramureşului istoric
• Dănuţ Pop, Zalău – Aspecte privind viaţa artistică în Sălajul
interbelic
• Mihaela Sabău, Zalău – Învăţământul minoritar din Româniageneralităţi
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• Călin Sabău, Zalău – Calamităţile naturale în Sălaj în anul 1925
• Mihaela Filip, Zalău – Consilii şi gărzi naţionale române în
comitatul Solnoc-Dăbâca
• Ramona-Carmen Păcurar, Tîrgu-Mureş – Aspecte privind paza
şi securitatea frontierei în toamna anului 1940 – judeţul Tîrnava-Mare
• Alexandru Cîmpian, Tîrgu-Mureş – Istoricul bisericii adventiste
de ziua a VII-a din Târgu-Mureş şi împrejurimi
Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice
„ARHIVELE ŞI CERCETAREA ISTORICĂ”
Ediţia I
Tîrgu-Mureş, 29 mai 2002
Organizată de: Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Mureş şi
Asociaţia Arhiviştilor „David Prodan” Filiala Tîrgu-Mureş
PROGRAMUL SESIUNII :
Orele 10.00-11.00:
DESCHIDEREA SESIUNII ŞTIINŢIFICE
• Liviu Boar – directorul Direcţiei Judeţene Mureş a Arhivelor
Naţionale – Cuvânt de deschidere
Mesaje de salut:
• Ovidiu Natea – prefectul judeţului Mureş
• Virág György-Lajos – preşedintele Consiliului Judeţean Mureş
• Dorin Florea – primarul municipiului Tîrgu-Mureş
• Corneliu-Mihail Lungu – directorul general al Arhivelor
Naţionale ale României
• Szögi László – preşedintele Asociaţiei Arhiviştilor din Ungaria
Orele 11.30 – 12.00 – Pauză
Orele 12.00-13.00 Comunicări în plen:
• Corneliu-Mihail Lungu
Arhivele în slujba cercetării ştiinţifice
• Valer Pop – Muzeul Judeţean Mureş
Relaţia dintre arhive şi muzee
• Ioan Ranca
Românii din Transilvania la 1699.
O statistică necunoscută
• Liviu Boar
Arhivele mureşene şi cercetarea istorică
Orele 15.00 – 19.00 Lucrări pe secţiuni
Secţiunea I
ARHIVISTICĂ ŞI ŞTIINŢE AUXILIARE ALE
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ISTORIEI
Sediul Direcţiei Judeţene
str.Crizantemelor nr.8 Tîrgu-Mureş

Mureş

a

Arhivelor

Naţionale,

Moderator: dr. Ioan Drăgan
• Maricica Ifrim – ANDJ1 Iaşi - Arhivistica românească: practici şi
reglementări pentru Arhivele Moldovei (1832-1862)
• Pál-Antal Alexandru – ANDJ Mureş – Sigilii bisericeşti din
Scaunul Mureş
• Aurelian Armăşelu – ANDJ Braşov – Consideraţii privind câteva
dintre categoriile de documente ce urmează a fi preluate la Arhivele
Naţionale, ca urmare a desfiinţării unor creatori
• Bogdan Florin Popovici – ANDJ Braşov – Consideraţii asupra
prelucrării arhivistice a documentelor pe CD
• Nagy Ferenc – Arhivele din Nyiregyháza, Ungaria – Rolul
relaţiilor internaţionale în cercetarea arhivistică (A nemzetközi
kapcsolatok szerepe a levéltári kutatásba)
• Vilică Munteanu – ANDJ Bacău – Reconsiderarea activităţii de
verificare a existentului din depozitele Arhivelor Naţionale cu inventarele
• Elisabeta Marin – ANDJ Braşov – Documente referitoare la
Tîrgu-Mureş, aflate la ANDJ Braşov
• Szabó Miklos – Tîrgu-Mureş – Consideraţii privind cercetarea
istorică locală
• Ioan Mureşan – ANDJ Bistriţa – Arhivele electronice
• Ioan Drăgan – ANDJ Cluj – Informaţia arhivistică pe Internet
Secţiunea II
ISTORIE MEDIE ŞI MODERNĂ
Muzeul Judeţean Mureş – Secţia de Etnografie
Tîrgu-Mureş, P-ţa Trandafirilor nr.11
Moderator: prof.univ. dr. Grigore Ploeşteanu
• Aura Popa – Muzeul de Artă Tîrgu-Mureş – Învăţământul iezuit
în Cluj şi Cluj-Mănăştur (1579-1588)
• Mariana-Sofia Aftenie – ANDJ Braşov – Negustori greci în
comerţul Braşovului cu Ţara Românească şi Moldova (sec. XVII-XVIII)
• Florin Mureşan – ANDJ Cluj – Familia şi condiţia femeii în
districtul românesc al Bistriţei, la mijlocul secolului XVIII
• Iulia Frîncu – ANDJ Braşov – Normativul sanitar al Mariei
Tereza din 1770 – prezentare generală
1
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• Cristian Crişan – ANDJ Covasna – Un document românesc cu
privire la o audiere de martori din anul 1762, privind abuzurile preoţilor
Dumitru şi Oane din localitatea Băiţa, comitatul Cluj
• Dorin Ioan Rus – Muzeul Judeţean Mureş – Protocolul de la 1809
al breslei pălărierilor din Reghinul Săsesc
• Gheorghe Popa – ANDJ Teleorman – Ardeleni în judeţul
Teleorman, în prima jumătate a secolului al XIX-lea
• Grigore Ploeşteanu – Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.
Şincai” Tîrgu-Mureş – Domnia lui Alexandru D. Ghica (1834-1842)
reflectată în Allgemeine Zeitung din Augsburg
• Ana Dobreanu – ANDJ Harghita – Legislaţie, motivaţie şi
semnificaţie socială în testamentele din secolele XVII-XIX
• Ana Hancu – Muzeul Judeţean Mureş – Rapoarte ale preoţilor
privind consecinţele revoluţiei de la 1848-1849
• Peter Moldovan – ANDJ MUREŞ – 1848-1849 la Chirileu
• Elena Mihu – Oficiul de Patrimoniu Tîrgu-Mureş – Sinodul
bisericii ortodoxe ţinut la Sibiu în 1850. Memoriile preoţilor privind
starea materială şi socială
• Nicolae Dumitraşcu – ANDJ Neamţ – Din istoricul staţiunii
balneare Bălţăteşti din judeţul Neamţ
Secţiunea III
ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
Muzeul Judeţean Mureş - Secţia de Ştiinţe Naturale
str. Horea nr. 24 Tîrgu-Mureş
Moderator: prof. univ. dr. Vasile Dobrescu
• Gheorghe Radu – ANDJ Neamţ – Unele aspecte privind
contribuţia locuitorilor judeţului Neamţ la obţinerea Independenţei de
Stat a României
• Florica - Adriana Munteanu – ANDJ Cluj – Condiţia femeii în
cadrul cuplului marital din Transilvania în secolul al XIX-lea
• Beatrice Dobozi –ANDJ Mureş – Preotul şi şcoala confesională
ortodoxă din Ardeal la început de secol XX
• Szögi László – Asociaţia Arhiviştilor din Ungaria – Studenţi
români din Ardeal şi Banat la universităţile din Germania şi Elveţia în
anii 1848-1918 (Erdélyi és bánáti diákok Németország és Svájc
egyetemein és főiskola 1848-1918)
• Gabriela Vulpe – ANDJ Galaţi – Aspecte legate de regimul
Dunării şi acordul de la Sinaia
• Traian Bosoancă – Muzeul Judeţean Mureş – Aspecte din viaţa
politică a municipiului Tîrgu-Mureş în perioada interbelică
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• Ioan Bolovan – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca –
Realităţi demografice româneşti în ziare şi documente diplomatice
italiene (vara anului 1940)
• Alexandru Cîmpian – ANDJ Mureş – Regulamentul pentru
administrarea averii indivize a Obştii vechiului Scaun Mureş, din 1933
• Ramona - Carmen Păcurar – ANDJ Mureş – Memorii şi
declaraţii ale refugiaţilor ardeleni (septembrie-decembrie 1940) – judeţul
Târnava – Mare
• Vasile Dobrescu – Universitatea „Petru Maior” Tîrgu-Mureş –
Activitatea băncii „Mureşana” în perioada anilor 1940-1948
• Paula Ivan – ANDJ Cluj – Rezistenţa armată anticomunistă în
surse arhivistice şi mărturii orale – comparaţie
• Virgil Pană – Muzeul Judeţean Mureş – Aspecte privind
deportarea saşilor din fostul judeţ Târnava - Mare în URSS
Sesiunea ştiinţifică Arhivele şi Cercetarea Istorică
Sovata, 19 mai 2011
Orele 930-1030
DESCHIDEREA SESIUNII ŞTIINŢIFICE
CUVÂNT DE DESCHIDERE
• Prof. univ. dr. ing. Liviu MARIAN, Rector Universitatea „Petru
Maior” din Tîrgu-Mureş
• Prof. dr. Liviu BOAR, Director Direcţia Judeţeană Mureş a
Arhivelor Naţionale
• Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN, Director Institutul de
Cercetări Socio-Umane „Gh. Şincai” Tîrgu-Mureş
COMUNICĂRI ÎN PLEN
• Dr. Ioan Drăgan, Proiectul de conservare-restaurare cu asistenţă
germană de la Arhivele Naţionale din Cluj
• Dr. Liviu Boar, 10 ani în slujba cercetării istorice - Sesiunile de la
Sovata 2001-2011
Orele 1030-1130
PREZENTĂRI DE CĂRŢI ŞI PUBLICAŢII
• Liviu Boar. Arhivist, istoric, profesor, Colecţia Profesioniştii
noştri 2, coordonator: dr. Ioan Lăcătuşu, Sfântu-Gheorghe, Centrul
European de Studii Covasna-Harghita, 2011.
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• Ilarie Gh. Opriş, Irina Moldovan, Sângeorgiu de Mureş. Un secol
de activitate muzicală (1911-2011), Tîrgu-Mureş, 2011.
• Ilarie Gh. Opriş, Sebastian Al. Pui, Mariana T. Opriş, Emilia A.
Opriş, Sângeorgiu de Mureş. Monografie, Tîrgu-Mureş, Editura Nico,
2010.
• Constantin Bogoşel, Miscellanea Maris, Tîrgu-Mureş, 2010.
• Dorin Borda, Presa românească mureşeană (1910-1940), TîrguMureş, Editura Ardealul, 2010.
• Cornel Sigmirean, Corneliu Cezar Sigmirean, România şi Ungaria
la Conferinţa de Pace de la Paris, Tîrgu-Mureş, Editura Universităţii
„Petru Maior”, 2010.
• Cornel Sigmirean, Corina Teodor, Petru Maior şi Iluminismul
Europei Centrale, Tîrgu-Mureş, Editura Universităţii „Petru Maior”, 2011.
Orele 1130-1300
LUCRĂRI PE SECŢIUNI
Rolul arhivelor în cercetarea istorică
Moderatori:
Melentina BÂZGAN
Ioan MUREŞAN
• Ioan LĂCĂTUŞU, dr., consilier, SJAN Covasna
Români şi secui cu nume româneşti, de condiţie liberă, din fostele
scaune secuieşti (secolele XVI-XIX)
• Melentina BÂZGAN, conf. univ. dr., decan, Facultatea de
Arhivistică Bucureşti
Întocmirea şi folosirea actelor juridice în procesele coordonate de
domn la Logofeţia Ţării Româneşti (1692-1714)
• Andreea GRIGORE, consilier, SJAN Vîlcea
Comitatul Sibiu - prezentare de fond
• Ioan LĂCĂTUŞU, dr., consilier, SJAN Covasna; Vasile STANCU,
prof., Sfîntu-Gheorghe
Documente din secolele XVI-XIX aflate în Arhivele Naţionale
Covasna, emise de către domnitorii Ţărilor Române sau referitoare la
aceştia
• Arcadie BODALE, dr., consilier, SJAN Iaşi
Unităţi de măsură necunoscute în documentele de arhivă
• Cornelia VLAŞIN, consilier, SJAN Bistriţa Năsăud
Constituirea fondurilor grănicereşti năsăudene
• Peter MOLDOVAN, dr., consilier, SJAN Mureş
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Arhivele Naţionale Mureş şi documentele de arhivă ce ilustrează
trecutul saşilor din Transilvania
• Giordano ALTAROZZI, lector univ. dr., Universitatea „Petru
Maior” Tîrgu-Mureş
Rolul arhivelor militare în cercetarea istorică
• Cristina ŢINEGHE, dr., consilier, SJAN Ilfov
Gestiunea documentelor între standardele internaţionale şi
legislaţia românească
• Eugeniu CRISTE, drd., director, SJAN Arad
Documente inedite privind navigaţia pe Mureş
• Diana JUCĂLEA, drd., consilier, SJAN Argeş
Situaţia „Societăţii Creditul Minier” la sfârşitul războiului
• Bogdan BĂDIŢOIU, drd., consilier, SJAN Olt
Memoria arhivelor: Eugen N. Ionescu funcţionar al statului la
Slatina
Orele 1645-1700 COFFEE BREAK
• Livia ARDELEAN, drd., consilier, SJAN Cluj; Cristian
NICORUŢ, referent, SJAN Cluj, Alin TIMIŞER, arhivar, SJAN Cluj
Laboratorul de restaurare de la SJAN Cluj
• PÁL-ANTAL Sándor, dr., Tîrgu-Mureş
Publicarea bilingvă a evidenţei fondurilor şi colecţiilor din
Arhivele Româneşti şi Maghiare
• Aurel RADU, consilier, SJAN Argeş
Evaluarea arhivistică în România
• Ioan MUREŞAN, director, SJAN Bistriţa Năsăud
Arhivele Naţionale şi managementul serviciilor publice oferite
cetăţenilor, cercetătorilor şi instituţiilor. Puncte de vedere
• Vilică MUNTEANU, director, SJAN Bacău
Consideraţii privind managementul unei structuri judeţene a
Arhivelor Naţionale. Funcţia managerială antrenarea
• Puiu STRINOIU, consilier, SJAN Mehedinţi
Aspecte privind deportarea în Bărăgan, reflectată în documente de
arhivă - situaţia deportaţilor mehedinţeni
Frontiere ale culturii şi culturi de frontieră
Moderatori:
Carmen ANDRAŞ
Cornel SIGMIREAN
• FÁBIÁN István, lector univ. dr., Universitatea „Petru Maior”
Tîrgu-Mureş ,Frontiere culturale şi politice în antichitatea târzie
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• SIMON Zsolt, dr., ICSU „Gheorghe Şincai” Tîrgu-Mureş
Finanţarea culturii de către administraţia oraşelor de frontieră
săseşti în Evul Mediu
• Elena CHIABURU, dr., Biblioteca Facultăţii de Economie şi
Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi
Ofense aduse cărţii vechi reflectate în însemnările marginale
• Carmen ANDRAŞ, cercet. ştiinţific, ICSU „Gheorghe Şincai”
Tîrgu-Mureş
Un oraş „medieval”, „cavaleresc” şi „oriental”: Tîrgu-Mureşul şi
împrejurimile lui în literatura de călătorie
britanică - un spaţiu de
frontieră a culturilor
• Cristiana PUNI, studentă, Universitatea „Babeş-Bolyai” ClujNapoca
Barocul şi frontiera Europei în secolul al XVIII-lea
• Marius CRIŞAN, lector univ. dr., Universitatea de Vest Timişoara
Oraşele din Caraş-Severin reflectate în literatura de călătorie
engleză
Orele 1300-1500 PAUZĂ DE MASĂ
• Iulia CHEŞCĂ, asist. univ. drd., Facultatea de Arhivistică
Bucureşti
Ada-Kaleh - poartă între civilizaţiile occidentală şi orientală
• Adriana TĂMĂŞAN-CUPCEA, lector univ. dr., Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Aspecte ale vieţii culturale clujene în percepţia călătorilor britanici
• Elena BUTOESCU, lect. univ. dr., Universitatea Craiova
Călători britanici în Craiova secolului al XIX-lea. Secvenţe de
istorie locală
• Ligia LIVADĂ-CADESCHI, conf. univ. dr., Universitatea
Bucureşti
La frontierele Europei, un domeniu de frontieră. Igienismul
românesc
• Pavel Mircea FLOREA, prof. univ. dr., Facultatea de Arhivistică
Bucureşti
Sfârşitul democraţiilor frontierei, secolele XIX-XX
• Sime PIROTICI, conf. univ. dr., Facultatea de Arhivistică
Bucureşti
Anticipări ale teoriei „ciocnirii civilizaţiilor” într-o celebră dispută
naţionalistă croato-sârbă din deceniile interbelice
Orele 1645-1700 COFFEE BREAK
• Cornel SIGMIREAN, prof. univ. dr., Universitatea „Petru Maior”
Tîrgu-Mureş
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Frontiera de vest a României în perspectiva Conferinţei de Pace
din 1946
• Emilia MARTIN, dr., Muzeul „A. Dürer” din Gyula, Ungaria
Interferenţe culturale transfrontaliere
• Constantin BOGOŞEL, prof., Tîrgu-Mureş
Contacte şi conflicte interculturale - Cazul Hădăreni (jud. Mureş)
• Simion COSTEA, conf. univ. dr., Universitatea „Petru Maior”
Tîrgu-Mureş
Frontiera Estică a Uniunii Europene - evoluţii geostrategice
• Corina TEODOR, conf. univ. dr., Universitatea „Petru Maior”
Tîrgu-Mureş
Lectura încotro? Un bilanţ metodologic al contribuţiei istoricilor,
sociologilor şi criticilor literari din ultimele decenii
Istorie
Moderatori:
Tudor RĂŢOI
Vasile DOBRESCU
• KÁLMÁN Atilla, prof., Tîrgu-Mureş
Familii aristocratice de origine armeană în Transilvania secolelor
XVIII-XIX
• DOBOZI Milandolina Beatrice, drd., consilier, SJAN Mureş
Consideraţii privind aşezămintele monastice de pe Valea
Mureşului Superior în secolele XVIII-XIX
• Florin BENGEAN, pr. dr., Tîrgu-Mureş
Acte caritabile ale preoţimii ortodoxe transilvănene faţă de cei
nevoiaşi în ultima parte a secolului al XIX-lea
• Ana - Felicia DIACONU, lector univ. dr., Facultatea de Arhivistică
Bucureşti
Interferenţe culturale în notele de călătorie ale lui Emanoil Lacon
din Răşinari, Sibiu
• Georgeta FODOR, asist. univ. dr., Universitatea „Petru Maior”
Tîrgu-Mureş
Femeia sub semnul „dezbaterilor intelectuale”. Studiu de caz:
reprezentarea femeii în presa transilvăneană a secolului al XIX-lea
• Monica AVRAM, drd., director, Biblioteca Judeţeană Mureş
Aspecte privind activitatea reuniunilor confesionale ale
învăţătorilor din judeţul Mureş în secolul al XIX-lea
• Daniel BOROŞ, drd., Tîrgu-Mureş
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Imaginea românilor despre Carol I între 1881-1891
• Tudor RĂŢOI, conf. univ. dr., director, SJAN Mehedinţi
Împrumutul maghiar din anul 1895 zis al „Porţilor de Fier” şi
problema rambursării lui după 1920
• Maria BERENYI, dr., Institutul de Cercetări al Românilor din
Ungaria, Gyula, Ungaria
Carte veche străină şi românească în colecţia lui Iuliu Todorescu
din Budapesta
• Ligia Maria FODOR, consilier, ANIS Bucureşti
Învăţământul liceal în Bucovina habsburgică
• Alexiu TATU, drd., director, SJAN Sibiu
Aspecte ale participării comunelor din judeţul Mureş-Turda la
primul război mondial
• Bianca MĂRMUREANU, consilier, SJAN Ialomiţa
Imaginea aliaţilor francezi şi ruşi pe frontul românesc în primul
război mondial
• Maria DAN, preparator univ. drd., Universitatea „Petru Maior”
Tîrgu-Mureş
Manifestări ale sentimentului religios. Studiu de caz: comunitatea
greco-catolică din Reghin (prima jumătate a secolului al XIX-lea)
• Gabriela CHERCEF, consilier, SJAN Ialomiţa
Gazeta românească pentru politică, religie şi literatură - primul
ziar din Bucovina
• Virgil PANĂ, dr., director adjunct, Muzeul Judeţean Mureş
Primul simbol românesc la Tîrgu-Mureş. Monumentul ostaşului
român
• Vasile DOBRESCU, prof. univ. dr., Universitatea „Petru Maior”
Tîrgu-Mureş
Două destine intelectuale: prof. Victor Jinga şi asistentul Augustin
Tătaru
• Nicolae BALINT, prof., publicist, Tîrgu-Mureş
Aspecte din activitatea edilului târgumureşean Bernády György în
perioada de după 1918
• Maria COSTEA, dr., ICSU „Gheorghe Şincai” Tîrgu-Mureş
Bucureştiul în percepţia unui diplomat britanic (Eric Tappe, 19441946)
• Gheorghe RADU, muzeograf, Complexul Judeţean Muzeal Neamţ
Eroi învăţători din judeţul Neamţ în războiul sfânt din 1941
• Ramona-Carmen PĂCURAR, consilier, SJAN Mureş
Societatea de Ştiinţe Istorice, filiala Tîrgu-Mureş (1953-1989)
• Alexandrina NIŢĂ, consilier, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi
Patrimoniu Ilfov
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Patrimoniul Cultural între modernizare urbanistică, conservarerestaurare şi dispariţie
• Ilarie Gh. OPRIŞ, prof., Sîngeorgiu de Mureş
Istoria unei aniversări sîngeorzene

ARHIVELE NAŢIONALE

UNIVERSITATEA „PETRU
MAIOR”
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ MUREŞ
TÎRGU-MUREŞ
INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE „GHEORGHE
ŞINCAI”
ASOCIAŢIA ARHIVIŞTILOR „D. PRODAN” FILIALA TÎRGUMUREŞ

Programul sesiunii ştiinţifice
ARHIVELE ŞI CERCETAREA
ISTORICĂ
Ediţia a X-a
Sovata
Hotel „Hefaistos”
Joi, 19 mai 2011
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„ARCHIVES AND HISTORICAL RESEARCH”
SCIENTIFIC PAPER SESSIONS (2002- 2011)
IN THE SERVICE OF ROMANIAN HISTORICAL RESEARCH

In 2001 the archivists of the Mures county celebrated the 50th anniversary of the institution of
the archives in this area, namely the setting up, based on Decision no. 278 of June 5, 1951 of
the Ministry of Internal Affairs, of the Mures Regional Service of the State Archives
comprising the current Mures, Harghita and Covasna counties, and having secondary offices
in Reghin, Sighisoara, Miercurea Ciuc, Odorhei and Sfantu Gheorghe.
On this occasion, the Mures and Cluj National Archives in cooperation with the then newlyestablished Tirgu Mures Branch of the „David Prodan” Archivists’ Association of Cluj
Napoca, organised the „Archives in the Service of Science and Culture” session of scientific
papers dedicated to the semicentenary of the Mures Archives in Sovata-Bai, at the Hefaistos
Hotel on October 31, 2001.
Within the three sections of the session- Archival Science, Medieval History and
Contemporary History - 44 papers were presented by archivists, researchers, museum
curators, librarians, members of academic institutions.
Following the succes of this session, the archivists of the National Archives of Tirgu Mures
and the management of the Tirgu Mures Branch

of the „David Prodan” Archivists’

Association decided to turn this event into an annual one entitled ARCHIVES AND
HISTORICAL RESEARCH. This event would be open to archivists, as well as other
researchers working in libraries, museums, universities who use mainly archival sources in
the preparation of their papers.
More than 400 scientific papers were presented during the ten editions that took place
between 2002 and 2011, many of these later published in the four tomes of the „Annuary of
the Mures County Archives” as well as in other prestigious Romanian or foreign scientific
journals.
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ACTUALITATEA FILOSOFIEI LUI DAVID HUME, LA
300 DE ANI DE LA NAŞTEREA GÂNDITORULUI
SCOŢIAN
Drd. Marius Paşcan
Într-o triplă ipostaziere creativă şi întemeietoare în domenii de prim
rang ale cunoaşterii, scoţianul David Hume este considerat deopotrivă
filosof, istoric, economist sau publicist. A formulat principiile directoare
ale agnosticismului european modern, fiind precursor al pozitivismului. Se
ştie că teoria cunoaşterii la Hume s-a format sub influenţa empirismului lui
Locke şi Berkeley. El afirmă că toate cunoştinţele noastre se prezintă ca o
totalitate de ,,impresii”, problema surselor acestora (ale senzaţiilor şi
percepţiilor noastre) nu este însă rezolvabilă, întrucât cunoaşterea nu poate
depăşi limitele “impresiilor”. Experienţa nu poate demonstra cauza apariţiei
senzaţiilor noastre.
Dacă J.Locke vedea izvorul senzaţiilor în realitate, în lumea
exterioară, iar G.Berkeley - în spirit, ori Dumnezeu, atunci D.Hume neagă
ambele reprezentări. Noi nu putem demonstra că ele provin din lumea
reală, cum susţin materialiştii, şi nici nu putem demonstra că ele provin din
raţiune, cum afirmă idealiştii. Categoriile cauzalităţii şi substanţei au fost
supuse unei critici sceptice din partea gânditorului scoţian. Cauzalitatea nu
este, după Hume, un fapt obiectiv, ci are un temei pur psihologic.
Experienţa ne arată numai faptul că un eveniment este urmat de altul, dar
nu şi faptul că primul îl produce cu necesitate pe al doilea. Într-un mod
similar, a negat şi experienţa unei substanţe materiale sau a uneia spirituale,
căutând originea noţiunii de substanţă în asociaţiile psihologice. D.Hume
considera că misiunea cunoaşterii constă nu în pătrunderea existenţei. Ea
este o probabilitate care ne permite să ne orientăm în viaţa practică. Unicul
obiect al cunoaşterii autentice îl constituie, în viziunea sa obiectele
matematicii; toate celelalte obiecte de cercetare se referă la fapte care nu
pot fi demonstrate în mod logic, dar care provin numai din experienţă.
Totodată, filosoful scoţian şi-a extins scepticismul şi asupra religiei,
afirmând că existenţa lui Dumnezeu nu poate fi dovedită. La baza eticii sale
stă concepţia naturii umane neschimbate. Omul, după D.Hume - este fiinţă
slabă predispusă erorilor şi capriciilor.
Estetica lui D.Hume se reducea la psihologia percepţiei artistice:
frumosul îl trata preponderent ca o reacţie emoţională a subiectului la faptul
oportunităţii practice a obiectului. În ce priveşte sociologia, scoţianul a fost
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adversarul atât al ideii feudal-aristocratice a ,,puterii de la Dumnezeu”, cât
şi al concepţiilor contractuale de provenienţă a statului.
Privită în ansamblu, filozofia lui Hume pare un vast experiment
teoretic, direcţionat de ipoteza empiristă – aşa cum a fost ea înţeleasă şi
practicată de Locke şi parţial de Berkeley – dar mult mai consecventă
urmărită în consecinţele ei. Însă tocmai aceste consecinţe evidenţiază
limitele de netrecut ale empirismului, care nu reuşeşte să fundamenteze
cunoaşterea, aceasta fiind de fapt imposibilă. De fapt, Hume a demonstrat
că o filosofie empiristă consecventă duce la negarea filosofiei, punct de la
care a pornit în judecăţile sale şi Immanuel Kant. Scoţianul s-a făcut
remarcat prin libertatea sa de gândire, spiritul antidogmatic şi critica
deschisă la adresa obscurantismului.
Dacă agnosticismul kantian apare ca rezultat al negării legăturii
dintre esenţă şi fenomen, agnosticismul lui D.Hume are alt mecanism. El
neagă valoarea cognitivă a ,,impresiilor” şi ,,ideilor”, ajungând să pună sub
semnul îndoielii însăşi existenţa lumii obiective, să considere drept iluzie
convingerea că există ceva dincolo de lumea subiectivităţii. Noi nu putem
şti de unde se iau cunoştinţele noastre – din materie cum afirmă
materialiştii, ori din idee (Dumnezeu), cum afirmă idealiştii. Noi operăm cu
aceea ce avem în conştiinţa noastră, ieşirea în afara conştiinţei noastre este
teoretic nejustificată.
Hume, împingând gândirea empiristă până la concluziile sale ultime,
i-a pus într-o serioasă încurcătură pe toţi empiriştii de după el. Dar
empiriştii vor continua să se autoiluzioneze că vor afla o modalitate de a
ocoli concluziile lui Hume şi că vor putea descoperi în interiorul
empirismului un temei al cunoaşterii. În secolul al XIX-lea, filosoful
britanic John Stuart Mill a căutat stăruitor să demonstreze posibilitatea
inducţiei. Această demonstraţie se impunea pentru că, fără ea, empirismul
nu-şi mai justifica existenţa şi se rupea cu totul de mişcarea ştiinţifică. Aflat
în umbra părintelui pozitivismului, Auguste Comte, John Stuart Mill va
căuta să completeze pozitivismul cu o logică şi cu o teorie a cunoaşterii. El
porneşte de la noţiunea de cauză pe care o consideră ,,rădăcina întregii
teorii a inducţiei”1 şi invocă termenul de cauză fizică. Spre deosebire de A.
Comte, la Mill dispare din noţiunea de relaţie cauzală tocmai trăsătura sa
definitorie, adică producerea, eficienţa. În acest caz, legea cauzalităţii este
numai o lege a succesiunii. Iar această succesiune nu priveşte lucrurile ci
este o succesiune a senzaţiilor. Ca pozitivist, Mill nici nu putea găsi o
veritabilă soluţie problemei inducţiei, tocmai pentru că el îi neagă legii
cauzalităţii trăsătura sa esenţială, generarea efectului de către cauză.

J. St. Mill, Systeme de logique deductive et inductive, ed. a II-a, Paris, 1880, în 2 vol.,
vol.I, p. 368
1
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Cu problema validităţii inducţiei s-au confruntat şi empiriştii din
secolul nostru. Această confruntare a devenit cu atât mai dramatică pe
planul cunoaşterii, cu cât problema cauzalităţii apărea ca problematică
pentru noua ştiinţă a fizicii. Noile cunoştinţe din acest domeniu păreau să
acrediteze ideea inexistenţei cauzalităţii sau cel puţin a imposibilităţii
cunoaşterii ei. Hume revine subit în actualitate. Cei mai mari savanţi şi
gânditori ai secolului abordează problema cauzalităţii, unii dintre ei fiind
împinşi spre poziţii humeiste. Specificul comportării fenomenelor la scară
subatomică pune pe primul plan legile statistice. Se evidenţiază astfel
caracterul probabilist al devenirii. De aici nu era decât un pas până la
punerea în relaţie antinomică a probabilităţii şi a cauzalităţii. Acest pas a şi
fost făcut de cei mai mulţi. Bertrand Russell este convins că pe linia lui
Hume ,,este imposibil să se meargă mai departe”. El se mărgineşte să arate
că găseşte neconvingătoare respingerea scrierilor lui Hume şi că speră încă
să se poată descoperi pe linie empiristă şi ,,ceva mai puţin sceptic decât
sistemul lui Hume.”1 De asemenea, H. Reichenbach consideră şi el că prin
Hume ,,empirismul găseşte formularea sa definitivă: orice cunoaştere a
priori este analitică, orice cunoaştere sintetică provine din percepţia
senzorială; cu alte cuvinte, percepţia senzorială este singurul criteriu al
adevărului neanalitic.
Conform acestei teorii, metoda empirică existentă nu poate valida
cunoaşterea. Aceasta deoarece percepţia senzorială ,,ne informează numai
despre trecut”, iar pe această bază cunoaşterea predictivă nu se poate
constitui. Relaţia între trecut şi viitor fiind sintetică, deducţia nu poate fi
aplicată. Teoria lui Reichenbach poate fi rezumată dihotomic: ori se rămâne
la principiile empirismului şi atunci scepticismul lui Hume nu poate fi
ocolit, ori, pentru a scăpa de acest scepticism paralizant, trebuie depăşit
empirismul. Rămânând însă la principiile empiriste, filosofii empirişti nu
au putut ieşi din sfera fenomenalismului şi a scepticismului.
În ce priveşte empirismul contemporan, acesta a rămas la definirea
cauzalităţii ca succesiune şi legătură constantă. După cum observă şi
Bunge, ,,problema cauzală, departe de a avea numai o latură
epistemologică, este, în primul rând, o problemă ontologică.”2 Nici
definirea cauzalităţii prin succesiune nu poate fi mulţumitoare. Însuşi
Hume a observat că simpla succesiune nu caracterizează raportul cauzal. Şi
totuşi, urmaşii săi pozitivişti au rămas la caracterizarea cauzalităţii ca
succesiune în timp.
Meritul principal al empirismului este acela că, în opoziţie cu gândirea
speculativă, a subliniat necesitatea ca procesul de cunoaştere să se
1

Bertrand Russell, Histoire..., ed. cit., pp. 670-671
Mario Bunge, Causality. The place of the causal principle in modern science, Harvard
– Cambridge – Massachusetts, 1959, p. 44
2
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întemeieze pe experienţă. Concepând însă această experienţă în mod
subiectiv, empirismul s-a trezit în final rupt de realitate. Abordând
problemele prin prisma simţului comun, filosofii empirişti nu au putut ocoli
primejdia – denunţată cândva de gânditorul dialectician Giordano Bruno –
de a se lăsa robiţi de simţuri în cercetările lor. În acest fel, în viziunea
empiristă, simţurile au încetat până la urmă să mai fie ferestre larg deschise
spre lume şi au devenit ziduri despărţitoare între om şi realitate.
N. Trandafoiu consideră că: „Opera lui Hume constituie o strălucită
demonstraţie a faptului că empirismul consecvent implică scepticismul”1,
iar M. Flonta nota: „Cuvintele empirism şi scepticism sunt cele folosite de
obicei pentru a marca situarea filosofică a lui Hume.”2
În abordarea ideilor filosofice care domină creaţia lui Hume, este
evident că acesta urmăreşte eliminarea termenilor metafizici lipsiţi de
semnificaţie şi precaritatea ideilor obscure, filosofia sa constituind prima
analiză semantică a conceptelor filosofice. Plecând de la o psihologie a
impresiilor şi a ideilor, el va formula un criteriu empiric al semnificaţiei pe
care îl va aplica apoi la analiza unor termeni, consideraţi ambigui, ca cei de
cauzalitate, substanţă sau identitate personală. Regăsim în acest efort
primul program antimetafizic, conceput ca analiză a semnificaţiei
cuvintelor, în special a conceptelor de bază ale filosofiei tradiţionale. Şi
Berkeley încercase o analiză a semnificaţiei cuvintelor, menită să înlăture
erorile din filozofie, el aplecându-se însă asupra unor alţi termeni ca:
infinit, atracţie, forţă sau gravitaţie. Scopul este însă acelaşi: demonstrarea
lipsei de semnificaţie a unor asemenea termeni. Hume va împlini acest
program antimetafizic printr-o mai mare consecvenţă faţă de principiile
empirismului. Dacă Berkeley sublima fundamentul cunoaşterii însăşi,
Hume va urmări obţinerea unui fundament solid, în concordanţă cu
principiile empirismului, pentru ştiinţele morale, în general, şi pentru
metafizică în special. La limită, analiza acestui criteriu poate fi adevărata
dimensiune a filosofiei lui Hume, câtă vreme pe aceasta se întemeiază
întregul său sistem antimetafizic. Pornind de la aceste considerente,
filosofia lui Hume este o încercare de re-întemeiere a ştiinţelor morale sau
a metafizicii prin analiza semnificaţiei conceptelor de bază ale filosofiei
tradiţionale.
Hume a căutat, totodată, să reformeze filozofia pe baza studiului
naturii omeneşti, elaborând o întemeiere a judecăţilor morale şi estetice
similară cu ceea ce a încercat Newton în filozofia naturii, adică eliminarea
oricărui principiu care nu se întemeiază pe fapte. Scoţianul consideră că la
1
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baza oricăror ştiinţe despre om (logica, morala, estetica, politica etc.)
trebuie să stea cercetarea naturii omului, un fel de filosofie practică ce ajută
la cunoaşterea pozitivă a oamenilor. Constituită într-o fenomenologie a
afectelor şi pasiunilor, ea apare ca o disciplină similară cu psihologia
descriptivă şi cognitivă despre care vorbim astăzi.
Cercetarea empirică a naturii omeneşti este concepută de Hume ca o
cercetare psihologică a comportamentului oamenilor. El caută să descopere
modele operatorii ale psihologiei analitice şi elementele simple ce compun
viaţa mentală, susţinând că morala trebuie explicată şi ea prin naturalismul
trăirilor, nu prin transcendenţă. Forţa determinantă a naturii omeneşti o
constituie simţămintele, nu intelectul, de aceea raţiunea trebuie să fie
subordonată dispoziţiilor naturale.
Filosoful scoţian defineşte mintea ca fiind viaţa spirituală a omului în
întregul ei, iar mentalul ca o colecţie de percepţii. Opusul lor ar fi corpul.
El vorbeşte de filosofia morală ca ştiinţă a naturii cu ramuri cum ar fi
logica (teoria cunoaşterii), metafizica, etica, istoria şi politica. Teoria
empiristă a lui Hume a fost combinată în secolul al XVIII-lea cu
utilitarismul lui Bentham şi Mill, potrivit căruia principiile morale sunt
naturale şi rezultă din simţămintele instinctive de simpatie şi din tendinţa
de a maximiza fericirea şi a evita durerea. Concepţiile naturaliste (T.H.
Huxley, G.E. Moore) de mai târziu vor susţine că totalitatea lucrurilor
existente este naturală şi ele nu necesită pentru a fi explicate nicio referire
la supranatural înţeles ca divinitate, ca sistem al valorilor sau ca mental, la
ceva diferit de fenomenul natural.
David Hume şi-a susţinut cu convingere opinia potrivit căreia religia
este dăunătoare societăţii şi fericirii umane din punct de vedere moral şi
politic. Nu a recomandat întemeierea unei religii pentru mase, ci a sperat că
prin cunoaştere credinţa religioasă va dispărea. Filosoful, pornind de la
învăţăturile lui Cicero, Seneca şi Plutarh, a urmărit să înlocuiască
îndatoririle creştine cu o etică naturalizată a virtuţii, modelată după gîndirea
anticilor, însă cu mai puţină grijă decât aveau ei faţă de zei.
Hume face o distincţie clară între virtuţi naturale şi virtuţi artificiale.
În viziunea sa, virtuţile artificiale includ dreptatea, fidelitatea faţă de
promisiuni şi supunerea faţă de stăpânire. Virtuţile naturale sunt cele ale
binefacerii şi includ printre ele blândeţea, caritatea, clemenţa, moderaţia şi
echitatea. Virtuţile artificiale enunţate de Hume, la fel ca îndatoririle
perfecte, acoperă domeniul afirmaţiilor clare şi precise care pot fi întărite
prin lege. Cheia pentru înţelegerea distincţiei între virtuţile naturale şi
artificiale stă în ideea de interes public. Deosebirea dintre virtuţile naturale
şi cele artificiale dezvăluie caracterul naturalizării filosofiei morale şi
politice pe care o propune Hume. În esenţă, scopul lui Hume este de a
elibera în întregime felul în care înţelegem noi morala de orice nevoie de a
apela la un sprijin ori la origini supranaturale.
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Evident, poziţiile sale filosofice, morale, etice, estetice, politice, cele
privind cârmuirea ş.a. sunt multiple şi nuanţat îl individualizează în spaţiul
gânditorilor timpului său dar, în esenţă, Hume se manifestă ca un sceptic şi
ateu, în privinţa religiei, dar şi un critic al aspiraţiilor multora dintre
gânditorii radicali ai Iluminismului care vroiau să înlăture tot ceea ce fusese
înainte. Conservatorismul său modest şi prudent este direcţionat deopotrivă
împotriva entuziaştilor din punct de vedere religios şi politic precum şi a
tradiţionaliştilor radicali. Hume a fost totodată un critic al Iluminismului şi
al orgoliului Iluminismului, mai precis al ideii că raţiunea umană poate
reconstrui lumea într-o manieră mai raţională, binevoitoare şi desăvârşită.
Am considerat oportun şi relevant să ne referim comparativ, de
asemenea, la contribuţia lui Adam Smith (gânditor de origine scoţiană, cu
multiple preocupări ştiinţifice de factură filozofică şi economică, format
sub influenţa ideilor lui David Hume), în domeniul filosofiei morale dar, în
mod special, în ce priveşte configurarea şi promovarea unor concepte
fundamentale în economie. Lucrarea sa de referinţă Avuţia naţiunilor este
denumită şi "biblia liberalismului clasic". Adam Smith ca şi Hume susţine
dependenţa valorilor morale ale sentimentului. Un rol deosebit revine în
acest sens simpatiei, prin intermediul căreia noi înşine putem simţi (mai
slab) ceea ce simte celălalt, datorită faptului că în spirit încercăm să ne
transpunem în locul său. Adam Smith pune la baza motivaţiei personale
dorinţa de simpatie, adică recunoaşterea din partea celorlalţi a efortului
propriu. Orice persoană se simte mai motivată şi stimulată dacă trăieşte
într-un mediu care îi recunoaşte meritele.
O viziune sociologică asupra moralei cu o rigoare şi un spirit reflexiv
care trimit, într-o notă similară, către gândirea sobră, anglo-scoţiană, a lui
David Hume – găsim în scrierile lui Emile Durkheim, recunoscut astăzi
drept întemeietor al Şcolii franceze de sociologie. În viziunea sa, societatea
este izvorul şi scopul moralei, iar idealul moral este principala raţiune de a
fi. A iubi societatea înseamnă a iubi acest ideal. Durkheim caută să
demonstreze că societatea este bună şi de dorit pentru individ, care nu poate
exista fără ea şi nu o poate nega, fără a se nega pe sine însăşi. În acelaşi
timp, întrucât societatea îl depăşeşte pe individ, el nu poate s-o dorească
fără a încălca, într-o anumită măsură, propria sa natură ca individ uman.
Apoi, societatea, deşi este bună, ea constituie o autoritate morală care,
manifestându-se prin anumite precepte importante pentru ea, le conferă
acestora un caracter obligatoriu. Luciditatea rece, reflecţiile consistente ale
lui Durkheim, amintesc, sub aspectul problemelor abordate privind religia,
de consideraţiile şi criticile extrem de seci ale lui David Hume, conţinând şi
unele tendinţe polemice: „Suntem neştiutori, e adevărat, privitor la felul în
care corpurile acţionează unul asupra altuia; forţa sau energia lor este cu
totul de neînţeles. Dar nu suntem oare la fel de neştiutori în ceea ce priveşte
modul sau forţa prin care un spirit, chiar şi spiritul suprem, acţionează fie
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asupra lui însuşi, fie asupra corpurilor? De unde, rogu-vă, dobândim noi
vreo idee despre această forţă? Nu simţim în niciun fel această putere şi nu
avem conştiinţa ei în noi înşine”1.
Contribuţia lui Hume la filosofia moralei are două componente. În
primul rând, ea constă într-o serie de reflecţii privind sursa epistemică a
judecăţilor morale. În al doilea rând, este o caracterizare a exerciţiului
moralităţii, mai ales a tipurilor de raţiuni care susţin judecăţile morale.
Hume vrea să ştie cum anume ajungem să avem convingeri morale – din ce
sursă ni le extragem. El se străduieşte să demonstreze că – spre deosebire
de ceea ce au susţinut moraliştii de-a lungul timpului – nu obţinem aceste
convingeri prin exerciţiul raţiunii. Conform lui Hume, convingerile morale,
în cea mai mare parte sau în mod esenţial, provin din pasiunile noastre, mai
degrabă decât din raţiune. Aceasta este teza de bază a epistemologiei sale
morale. Atunci când caracterizează moralitatea şi motivele care susţin
judecăţile morale, el formulează un punct de vedere care are mulţi
susţinători în rândul filosofilor englezi din secolul al XVIII- lea şi
următoarele: utilitarismul. Conform lui Hume, ceea ce face ca o acţiune să
fie corectă din punct de vedere moral şi demnă de a fi înfăptuită este
utilitatea acelei acţiuni, capacitatea ei de a promova binele public şi
fericirea oamenilor, în general. Hume avansează două condiţii pe care
trebuie să le îndeplinească o convingere sau o judecată pentru a fi
considerată drept morală. În primul rând, trebuie să fie expresia unui
sentiment „comun întregii umanităţi” – un sentiment împărtăşit de toţi sau
aproape toţi oamenii. Cea de a doua condiţie, impusă de Hume, este că
sentimentele morale „trebuie să se extindă asupra întregii omeniri”, în
sensul că toţi oamenii trebuie să devină obiecte ale aprobării sau
dezaprobării în măsura în care servesc sau se opun utilităţii.
Hume se pronunţă asupra celor de mai sus cu una dintre cele mai
celebre şi de referinţă afirmaţii din literatura filosofiei morale: „Raţiunea
este şi ar trebui să fie doar sclava pasiunilor şi nu poate pretinde alt post
decât acela de a le servi şi de a le da ascultare.”2
Conchizând în termenii prezentului studiu, putem spune că filosofia lui
Hume se opune în mod clar gândirii multor filosofi ai moralei, deşi în ea se
resimte, într-o oarecare măsură, subiectivismul lui Hobbes şi Spinoza.
Accentul pe rolul esenţial al pasiunii, distinctă de raţiune, face ca această
1
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filozofie să fie precursoarea unor forme contemporane ale subiectivismului,
expresivismului şi non-cognitivismului. Iar definirea moralităţii ca o
practică ce presupune urmărirea utilităţii anticipează o lungă serie de teorii
utilitariste în filosofia britanică, astfel că gândirea filosofică a lui Hume
constituie în mare parte fundamentul filosofiei morale recente şi actuale.
În sec. al XVIII-lea, s-a presupus că ceea ce oamenii trebuie să facă
este întotdeauna o funcţie a ceea ce este bine: acţiunile sunt drepte numai
dacă aduc binele. Cei mai originali filosofi morali din această perioadă sunt
evident David Hume şi Immanuel Kant care au adus argumente împotriva
acestei idei adânc înrădăcinate, primul, în mod indirect, cel din urmă, în
mod frontal. Hume a respins modelele de morală propuse de dreptul natural
şi a încercat să arate că o teorie axată pe virtute poate explica cel mai bine
convingerile noastre morale. Morala, în schimb, trebuie să provină din
sentimente, de vreme ce tocmai ea şi nu raţiunea singură ne îndeamnă la
acţiune. Aprobarea şi dezaprobarea sunt sentimente morale. Ele sunt
expresii ale dorinţelor şi ale aversiunilor primare care ne îndeamnă la
acţiune. Aprobăm ceea ce ne îndeamnă la acţiuni cu rezultat benefic şi le
dezaprobăm pe cele care pot avea consecinţe negative. Deşi în cele mai
multe cazuri oamenii îşi urmăresc interesul personal, ei doresc şi binele
altora; acţiunea repetată spre acest ultim scop este virtutea.
În schimb, I.Kant a susţinut că morala îşi are sediul în raţiunea
umană. Pentru el, cel mai important aspect este că morala impune datorii
absolute care trebuie respectate indiferent de circumstanţe. Acest tip de
necesitate morală se poate sprijini numai pe un imperativ pe care ni-l
impunem noi înşine. Atunci când ştim că, din punct de vedere moral este
necesar să facem un lucru, ştim că putem face acel lucru; iar această relaţie
este adevărată doar dacă suntem liberi. Singura modalitate de a fi liberi este
de a ne determina propriile acţiuni. Urmărirea binelui natural, supunerea
faţă de legile eterne sau divine nu se concretizează în acţiune liberă,
deoarece în toate aceste cazuri, determinantul ar fi extern. Obligaţiile
morale trebuie să provină dintr-un imperativ pe care sa ni-l impunem
singuri. Legea morală nu este o obligaţie de a face bine celorlalţi; ea ne
cere să acţionăm în acele moduri în care am accepta raţional ca toţi ceilalţi
să acţioneze. Kant susţine că trebuie să stabilim întotdeauna ce este drept
înainte de a putea şti ce este bine. De vreme ce putem urma o obligaţie din
respect, reiese că nu trebuie să depindem de resurse externe pentru
motivaţie sau îndrumare. Oamenii sunt fiinţe complet autonome.
Am evidenţiat în studiul nostru că, în timpul secolului al XVIII-lea, s-au
dezvoltat două direcţii principale ale gândirii despre aceste probleme. Pe de
o parte, raţionaliştii s-au îndreptat spre viziunea că pentru a se dirija spre
acţiuni morale, cunoştinţele cerute sunt mult mai simple decât au susţinut
teoreticienii anteriori şi, prin urmare, în mod îndoielnic, la îndemâna
tuturor deopotrivă. Pe de altă parte, câţiva filozofi au susţinut că
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moralitatea comportamentului nostru nu depinde deloc în mod primar de
cunoştinţe, ci de sentimente. Şi deoarece în viziunea lor sentimentele sunt
comune tuturor deopotrivă, problema privitor la accesul, la dirijarea morală
dispare. Au fost dezvoltate diferite opinii despre motivaţia morală pentru a
explica cum, pentru fiecare dintre aceste opinii care se opun cu putere,
conştiinţa morală poate fi eficientă în controlul acţiunii. Apariţia unei
varietăţi de moduri de susţinere, pentru omenire, o măsură considerabilă a
capacităţii de autodirijare a fost trăsătura caracteristică a eticii secolului al
optsprezecelea. Dar în cadrul grupului de filozofi care se îndreptau spre
această direcţie, era o mare diferenţă între cei care ţinteau să demonstreze
că abilitatea noastră pentru autonomie morală ne lasă să ne subordonăm lui
Dumnezeu, şi cei care ne îndrumă să fim independenţi de călăuzirea divină
sau de orice alte constrângeri exterioare în chestiuni morale. Aceste
atitudini afectează în mod natural viziunile filozofice prin care au fost
exprimate.
Apreciem că se impune o reconsiderare privind locul aparte a lui
Hume în contextul general al Iluminismului, ca fiind o tentaţie
provocatoare: pe de o parte, ne încurajează să evităm generalizări simpliste
privind Iluminismul şi criticii săi; pe de altă parte, ne invită să examinăm în
detaliu punctele de vedere ale filosofilor cu privire la orice aspect specific,
ca de pildă, ce semnifică natura umană sau ce este specific indivizilor întrun context istoric şi cultural dat? Asemenea studii, la rândul lor,
considerăm că ne-ar putea ajuta în clarificarea principiilor şi ipotezelor care
stau la baza acestora, în propriile noastre încercări de înţelegere a istoriei şi
a transculturalităţii.
Reiterăm argumentând ceea ce Hume a susţinut cu convingere în
mod repetat, anume că benefică pentru societate este practica acceptată a
regulilor cunoscute ale dreptăţii, chiar dacă această practică provoacă
dificultăţi în unele situaţii. El a susţinut, de asemenea, că dorinţa
dezinteresată de a respecta aceste reguli se dezvoltă în mod natural, pe baza
compasiunii pentru ceilalţi. Astfel, din perspectiva lui Hume, putem vedea
că şi virtutea supunerii faţă de legi poate proveni în întregime din
sentimentele şi dorinţele noastre.
Cercetări recente au comparat proiectul lui Hume cu cea mai
ambiţioasă şi influentă sinteză de istorie şi filozofie din secolul al XIX-lea:
studiul lui Hegel asupra evoluţiei conştiinţei umane într-un context cultural
dat, cercetarea sa privind istoria conceptelor, a practicilor sociale, a
standardelor de judecată, a instituţiilor şi sistemelor filosofice etc.
Considerăm, totodată, că Hume poate fi comparat cu doi dintre cei
mai reprezentativi filosofi, în tradiţie germană, aparţinând celei de a doua
jumătăţi a secolului al XIX-lea, ambii interesaţi de relaţia dintre istorie şi
filozofie: Nietzsche şi Dilthey. Pe de o parte, Hume anticipează multe
aspecte ale gândirii lui Nietzsche, cum ar fi critica tradiţiei substanţei în
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metafizica occidentală, critica creştinismului şi a tradiţiei morale ce
decurge din creştinism şi utilizarea metodei istorico-genetice pentru
explicarea conceptelor, a convingerilor şi a standardelor de judecată. Spre
deosebire de Nietzsche, Hume încearcă să ofere o explicaţie directă şi
constructivă a principiilor de raţionament şi evaluare, inclusiv a principiilor
de investigaţie istorică. În această privinţă, el anticipează preocupările şi
proiectul lui Dilthey, care a încercat să impună o metodă de cercetare
istorică îndreptată către înţelegerea stărilor conştiente ale individului,
corelate cu contextul istoric şi cultural căruia îi aparţine, ca metodă de bază
a ştiinţelor umaniste.
Considerăm benefic să panoramăm şi aspecte semnificative ale unei
doctrine etice remarcabile, probabil cea mai celebră în tradiţia filozofiei
morale anglofone, menită să explice de ce unele acţiuni sunt juste, iar altele
nejuste, subsumate utilitarismului. Cu toate că a avut precursori în decursul
întregii istorii a filozofiei şi cu toate că este acceptată şi astăzi de numeroşi
eticieni, epoca de glorie a utilitarismului a fost de la sfârşitul secolului al
XVIII-lea până la ultimul sfert al secolului al XIX-lea. Cei trei exponenţi
clasici ai săi au fost Jeremy Bentham, John Stuart şi Henry Sidgwick. O
teorie morală şi politică, putând fi caracterizată drept o combinaţie a
preocupării pentru bunăstarea individuală, ca bine, şi o teorie a bunăstării.
La începutul secolului al XIX-lea, existau trei sau patru curente de gândire,
aflate în concurenţă: etica teologică, bazată pe voinţa divinităţii şi
promisiunea vieţii de apoi; utilitarismul, la început în formă teologică promovată iniţial de John Gay, iar la sfârşitul secolului al XVIII-lea de
William Paley - apoi în formă laică, fondată de Bentham; egoismul, cu
tradiţii puternice încă de pe vremea lui Thomas Hobbes; diferite forme de
intuiţionism sau teoria simţului moral. La mijlocul secolului, Spencer,
Darwin, Leslie Stephen şi alţii se întorc la naturalism, iar începând din
1860 are loc o amplă dispută asupra presupusului antagonism dintre
evoluţie şi teism, dintre ştiinţă şi religie.
Toţi filosofii moralei sunt nevoiţi să se împace cu teoria
evoluţionistă, fie că o acceptă sau nu, iar etica, la rândul ei, ajunge să fie
gândită în termenii evoluţiei – fiindcă, dacă speciile evoluează, înseamnă
că şi societatea evoluează. Unii filosofi încearcă să combine teoria evoluţiei
cu utilitarismul; alţii încearcă să elaboreze o etică evoluţionistă independent
de utilitarism; alţii, în fine, sunt convinşi că teoria evoluţiei nu are relevanţă
în materie de etică. Către sfârşitul secolului, teoria evoluţiei este încă
influentă, însă asistăm la o revenire, oarecum, a raţionalismului, sub
influenţa, pe de o parte a operelor lui Sidgwick (Metode ale eticii), dar şi de
atenţia acordată operei lui Kant. Forma pe care şi-o asumă filosofia moralei
la începutul secolului al XX-lea este forma pe care a dobândit-o în această
perioadă, până la dezvoltarea pozitivismului logic, a teoriei emotivităţii,
subiectivismului, relativismului şi a altor forme ale scepticismului moral,
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toate influenţate de evoluţiile înregistrate de sociologie, antropologie, studii
istorice, lingvistică şi ştiinţele fizicii.
În fine, arătăm că Hume anticipează nu numai metoda
fenomenologică a lui Husserl, ci şi abordarea filosofică a lui Heidegger,
prin intermediul a ceea ce se numeşte ,,analiza lui Dasein”, sau studiul
subiectului conştient care, iniţial, rătăceşte într-o lume a activităţilor
practice şi a angajamentelor emoţionale, direcţionat de o tradiţie istorică în
ce priveşte interpretarea lumii. El rămâne o permanentă sursă de inspiraţie
pentru filosofia germană începând încă din secolul al XVIII-lea, dar şi un
anticipator a numeroase teme şi preocupări considerate drept caracteristice
acestei tradiţii.
De asemenea, nu putem ignora influenţa lui Hume în tradiţia angloamericană şi semnificaţia interpretărilor operei sale în evoluţiile recente, în
cadrul acestei tradiţii.
,,Tradiţia analitică – se arată în studiul realizat de Claudia M.
Schmidt 1 – îşi are originile în pozitivismul logic, care a apărut ca o mişcare
coordonată în cadrul unei reţele de filosofi, mai ales la Viena şi în Marea
Britanie, în anii ’20 ai secolului trecut. Reprezentanţii de frunte ai acestei
mişcări l-au identificat pe Hume drept unul dintre predecesorii lor,
bazându-şi poziţia pe empirismul lui Hume, pe critica metafizicii,
contribuţia sa la filosofia ştiinţei, teoria etică emotivistă, pe atacurile
împotriva religiei promovate de Hume”. Pozitivismul logic este privit de
multe ori ca o încercare de a justifica şi explica cunoaşterea ştiinţifică
derivând din datele imediate ale senzaţiei şi din principiile logicii formale,
fără vreo implicaţie metafizică şi fără referire la vreun anume context
istoric. Acest proiect a fost considerat drept ultima expresie a tendinţei
fundamentale în tradiţia filosofică occidentală de a considera cunoaşterea
ca reflecţie directă a realităţii în mintea unui observator pasiv şi anistoric.
Ca răspuns la extremele pozitivismului logic, unii filosofi au încercat
recent să întreprindă o analiză mai clară a aspectelor sociale şi istorice ale
cunoaşterii umane. Această încercare este reflectată în studii vizând
evoluţia istorică a metodelor şi a conceptelor ştiinţelor naturale, natura
convenţiilor şi a faptelor sociale etc.
Unul dintre proiectele cu care se confruntă în continuare tradiţia
filosofică analitică în zilele noastre este, în opinia noastră, necesitatea
elaborării unei viziuni sistematice în privinţa principiilor cunoaşterii în
diferite domenii ale gândirii umane, ţinând cont şi de dimensiunea lor
istorică şi socială, ca răspuns atât la pozitivism cât şi la relativism. Desigur,
o asemenea propunere este descurajatoare în sine şi ar putea părea
1

Schmidt, Claudia M. - David Hume, raţiune în istorie, Pennsylvania State
University Press, University Park, Pennsylvania, 2003
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hegeliană. Cu toate acestea, un astfel de proiect ar putea fi modelat pe
examinarea sistematică pe care Hume a întreprins-o în sfera elementelor şi
a proceselor de cunoaştere, a metodelor ştiinţelor naturale şi umane,
precum şi a standardelor de judecată în domenii precum: morala, estetica şi
viaţa politică. Se impun, de asemenea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea
aspectelor pe care Hume le pune în discuţie, pe baza experienţei noastre
istorice acumulate între timp, în materie de filozofie dar şi în alte domenii
de cercetare. În orice caz, un astfel de proiect, ca şi opera lui Hume, ar
constitui o contribuţie importantă, din punct de vedere al filosofiei, la
actualele discuţii metodologice din sfera altor discipline academice.
Considerăm, totodată, că o reevaluare a lui Hume contribuie la
recentele discuţii privind Iluminismul şi moştenirea acestuia. Termenul
„Iluminism” a fost folosit, încă din secolul al optsprezecelea, pentru a
identifica o mişcare mai mult sau mai puţin coerentă în gândirea acelui
veac, deşi identificarea precisă a principiilor ce-i stau la bază a constituit
un motiv de controversă, atunci şi mai târziu. Unele dintre doctrinele care
sunt în general considerate ca aparţinând Iluminismului includ încrederea
în raţiune, mai ales în metodele şi realizările ştiinţelor naturale;
convingerea că există o natură umană universală care poate fi explicată pe
baza unor principii raţionale; încrederea în angajamentul de a promova
progresul omenirii; apărarea libertăţii intelectuale şi a cercetării critice.
Apreciem că, în ciuda criticilor ce i-au fost aduse începând de la
mijlocul secolului al XX-lea, Iluminismul merită reconsiderat şi reevaluat
pentru că o mare parte a eforturilor de a înţelege şi a îmbunătăţi lumea
contemporană reprezintă şi azi expresii ale principiilor Iluminismului şi
încă au de făcut faţă problemelor şi provocărilor sale, persistenţa
proiectului iluminist fiind recunoscută chiar şi de criticii săi cei mai acerbi.
Conceptul de „modernitate” atribuit Iluminismului nu poate fi neglijat, cu
toate implicaţiile sale în gândirea contemporană. Nu întâmplător, Robert B.
Pippin abordează conceptul de modernitate şi legătura acestuia cu
Iluminismul, în lucrarea sa Modernism as a Philosophical Problem. 1
Dar, totodată, am considerat oportun şi elocvent să abordăm rolul
avut de ideatica humeiană şi influenţa sa decisivă în dezvoltarea
principiilor empiriste în gândirea filosofică elaborată de John Stuart Mill,
Bertrand Russell, H. Reichenbach sau în ce priveşte sentimentul moral şi
religia în viziunea lui Adam Smith, în moralitatea sociologică la Emile
Durkheim, precum şi în privinţa direcţiilor gândirii etice în secolele al
XVIII-lea, al XIX-lea, la nivelul utilitarismului anglofon şi până în
contemporaneitate.
1

Vezi Pippin, Robert B. - Modernism as a Philosophical Problem, Blackwell
Publishers, Malden MA Oxford, the 2nd edition, 1999
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În orice mod ar fi interpretat şi, indiferent că are sau nu dreptate,
Hume a influenţat, în mare măsură, imaginea şi direcţia unei bune părţi a
eticii „analitice” a secolului XX. El însuşi nu a fost un „filosof analitic” –
în mod cert, filosofia analitică este un fenomen propriu secolului XX – iar
faptul că nu a reuşit să opereze chiar acele distincţii pe care le aflăm în
operele analiştilor eticii, face ca operele lui să fie uneori ambigue şi
neclare. Cu toate acestea, gândirea lui se aseamănă cu a multor analişti
contemporani şi fixează termenii de dezbatere în epistemologia moralei
recente şi contemporane.
În concluzie, s-ar cuveni să aducem un argument tranşant în legătură cu
această succintă analiză comparativă: “Subiectivismul şi naturalismul lui
Hume – afirmă, pe bună dreptate, Robert L. Arrington – se opune în mod
clar eticii lui Kant. Kant a recunoscut că, în mare parte, gândirea lui
filosofică a fost influenţată de Hume, iar filosofia lui Kant este una dintre
cele mai importante critici la adresa empirocriticismului reprezentat de
Hume”.1
O mare parte a secolului al XX-lea a stat sub semnul neîncrederii în
morală şi în etică, al nihilismului de sorginte nietzscheană, al relativismului
etic şi moral, iar, în ultima parte, al gândirii postmoderniste, care a pus în
cauză existenţa oricăror standarde, principii şi valori morale cu pretenţii de
universalitate sau, ca să folosim o sintagmă a lui Albert Camus, a oricăror
,,absoluturi morale” şi chiar a moralei în sensul tradiţional al termenului.
Constatăm, de asemenea, că, în pofida predicţiilor pesimiste în
privinţa evoluţiilor în domeniul eticii, mai ales începând cu ultimul deceniu
al sec. XX, etica revine în prim-plan. Apar proiecte grandioase, precum
cele vizând eticile globale, iar dezbaterile pe probleme etice, cu deosebire
cele vizând applied ethics (etica aplicată), iau o amploare fără precedent.
Aproape concomitent apar fundaţii şi centre de cercetare în domeniul eticii
atât în Europa cât şi în Statele Unite, proliferând codurile etice şi
deontologice, comisiile şi comitetele de etică. Se poate, prin urmare, vorbi
despre o adevărată renaştere a eticii precum şi a interesului pentru
problemele morale şi etice. Gilles Lipovetsky a sesizat această tendinţă
într-un mod cât se poate de nuanţat: ,,Un nume, un ideal uneşte cugetele şi
însufleţeşte iarăşi democraţiile occidentale la acest sfârşit de mileniu: etica.
De vreo zece ani, efectul etic este din ce în ce mai puternic, invadând massmedia, stimulând reflecţia filosofică, juridică şi deontologică, dând naştere
la instituţii, aspiraţii şi practici colective inedite. Caritate mediatică,
bioetică, acţiuni umanitare, salvarea mediului, impunerea moralei în
afaceri, în politică şi în mass-media, dezbateri referitoare la avort şi la
hărţuirea sexuală, la mesageriile erotice şi la codurile de limbaj corect,
1

Robert L. Arrington – Western Ethics, fragmente traduse în româneşte de Ileana
Sandu, Blackwell Publishing, Oxford U.K., 1998, p. 259
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cruciade împotriva drogului şi lupta antitabagică, pretutindeni revitalizarea
valorilor şi spiritul de responsabilitate sunt invocate ca imperativul numărul
unu al epocii: sfera etică a devenit oglinda privilegiată în care se
descifrează noul spirit al timpului. Până nu demult, societăţile noastre erau
electrizate de ideea eliberării individuluale şi colective, morala fiind
asimilată cu fariseismul şi cu represiunea burgheză. Această epocă a
trecut... <<secolul XXI va fi etic sau nu va fi deloc.>>” 1
Se poate spune, prin urmare, că timpurile pe care le trăim ne obligă,
într-un fel, să revenim la fundamente. Fundamente pe care lumea actuală
încearcă să le redescopere în plan spiritual şi moral. Iar la acest capitol,
David Hume reprezintă în continuare o tentantă provocare pentru noi
abordări etice şi mize filosofice contemporane.
Sărbătorirea în acest an, în luna mai, a celor 300 de ani de la naşterea
filosofului scoţian David Hume se anunţă a fi un eveniment major nu doar
pentru iubitorii de înţelepciune sau cei preocupaţi de filosofie în general, ci
şi pentru cei care, într-un fel sau altul, îl consideră pe celebrul scoţian un
deschizător de drumuri şi în alte domenii ale cercetării şi cunoaşterii.
Pretutindeni în lumea universitară sunt organizate pe parcursul întregului
an conferinţe şi simpozioane de mare anvergură, iar revistele de specialitate
se întrec în a rezerva spaţii publicistice cât mai ample analizelor întreprinse
de profesioniştii domeniului. Cum se explică acest interes major pentru
opera David Hume? Între altele, pare-se, celebra sa provocare sceptică
adresată filosofiei şi teologiei în cuvinte simple şi penetrante: „Dacă ne
uităm prin biblioteci, cum ar mai trebui să facem în ele curat! Dacă luăm în
mână, de exemplu, o carte teologică sau metafizică, ar trebui să ne
întrebăm: conţine ea o cercetare abstractă despre mărime sau număr? Nu!
Conţine ea discuţii empirice despre fapte şi existenţă? Nu! Atunci trebuie
dată flăcărilor, căci nu poate conţine decât amăgiri sofistice”.
Cum se mai poate practica filozofia în urma acestei provocări ce o
somează să devină fie matematică, fie ştiinţă experimentală? Oare întreaga
filozofie este o activitate sofistică, din moment ce enunţurile ei nu sunt nici
astăzi susceptibile de verificări formale ori experimentale? Iată o întrebare
cheie, alături de numeroase altele dedicate actualităţii filosofiei lui David
Hume, cu accent pe soluţiile pe care le avem astăzi la provocările sale pe
cât de sceptice, pe atât de incitante şi reclamând o tentantă actualitate.

1

Lipovetsky, Gilles – Amurgul datoriei, Editura Babel, Bucureşti, 1996, p. 17
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GRIGORE VIERU ŞI CONGRESUL SPIRITUALITĂŢII
ROMÂNEŞTI
-note de curs la un exerciţiu de admiraţie
Ioan Astalus, artist plastic
Nimic în viaţa noastră terestră nu justifică admiraţia, uneori fără
limite, faţă de unii semenii de-ai noştri, decât dacă acest exerciţiu este
excedat de lucruri pentru care noi, muritorii de rând, cheltuim energii
imense ca să ne atingem idealurile. Ei sunt idolii noştri, modelele noastre
de viaţă. Mai mult, ceea ce fac ei, dovedesc faptul că sunt dintr-o plămadă
mai aparte. Adevărul adevărat este că fără îndrăzneala lor, fără tenacitatea
şi dăruirea lor, umanitatea ar fi mult mai săracă.
Când, prin anii `80 la Cernăuţi, am citit primele poeme semnate
Grigore Vieru mă vedeam în faţa unui contemporan cu totul şi cu totul
special. S-a născut în mine un sentiment de admiraţie, cum rar se poate
întâmpla unui pământean. Din acel moment nu doar opera Poetului ci şi
viaţa lui a devenit un prilej permanent de admiraţie şi aşa va rămâne aşa
până la capătul veacurilor ce vor veni. Motivul, la prima vedere, este destul
de simplu: arta şi, în special, poezia e un privilegiu al spiritelor superioare,
chiar dacă pentru mulţi pare a fi un simplu antrenament versificator.
Este o introducere atipică la ceea ce aş dori să exprim cu privire la o
persoană cu totul ieşită din comun, ca să nu spun că e ieşită din canoanele
atât de împietrite al modului nostru de a ne judeca aproapele, precum este
Grigore Vieru. Cred că puţine persoane, în viaţă, au avut parte de atâta
dragoste declarată. La prima vedere ar fi vorba de o terapie vindecătoare
pentru toate aşteptările, pentru toate frustările.
Prezenţa lui Grigore Vieru era aproape imaterială. Gesturile şi
glasul lui cumpătat te transpunea în lumea necunoscută, uneori stranie, pe
care o ducea în suflet. Era o lume a efemeridelor în care puteai păşi doar în
prezenţa lui. Patria, mama, glia, colinele şi chiar dorul erau efemere.
Amintirile noastre sunt singurul bagaj sentimental nealterabil, la
care apelăm fie din nostalgie, fie din dorinţa de a ne împăca sufletul cu
trecerea inexorabilă a timpului. Le purtăm cu noi şi le îmbogăţim, fără
pretenţia de-a rămâne în amintirile celorlalţi. În apropierea lui Grigore
Vieru exista în permanenţă un loc care, nu întâmplător, era rezervat
prietenilor. Am avut acest privilegiu şi mă bucur că destinul mi-a oferit
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această şansă. Este cu adevărat o ocazie, ca o poartă de intrare spre locuri
cu totul şi cu totul speciale. Este ca şi cum ai păşi pe o planetă populată cu
oameni harnici şi buni, credincioşi şi dârji, ospitalieri şi frumoşi. Ei sunt
semenii Poetului, cei alături de care a suferit „în limba română”, cei ce fac
cinste nu doar locului, ci tuturor înaintaşilor şi viitori trăitori în acest spaţiu
de dăinuire românească.
Grigore Vieru îşi descoperă talentul şi vocaţia de scriitor şi poet la
o vârstă la care mulţi dintre conaţionali văd drumul vieţii cu un singur sens.
Domnia sa are curajul şi meritul de a se dărui, cu dragoste, unei pasiuni ce
a descoperit-o mărturisindu-se în versuri. Poemele domniei sale sunt
clinchet de clopoţel, susur de izvor dar şi strigăt de revoltă.
În fiecare an, de 1 Decembrie, ne întâlneam la Alba Iulia, la
Congresul Spiritualităţii Româneşti şi la manifestările prilejuite de Ziua
Naţională, de fiecare dată cu speranţa că, între timp s-au topit graniţele
terestre. A plecat la ceruri cu speranţa şi visul neâmplinite. Dar cine ştie,
poate la anu’...
Peste toţi şi toate cele care s-au întâmplat la Alba Iulia, se vor
adăuga alte amintiri prilejuite de întâlnirea cu Marele Poet, ca în poemele
sale despre locurile copilăriei, de întâlnire cu cei dragi şi cu, de ce nu,
mândria de-a aparţine unui loc aparte, de pe această planetă.
În iarna lui 2009, mai precis pe 18 ianuarie, ne-a părăsit în linişte
şi pe neobservate, cum doar lui îi plăcea să facă. Atunci au amuţit Muzele
iar de atunci spiritul Poetului călătoreşte prin locuri unde am avut ocazia
să-i văd primele lucrări, primele scrieri, primele opere şi, de fiecare dată,
am avut şi senzaţia unei revelaţii artistice. Poemele domniei sale au
sensibilitatea mătasii şi trăinicia liniei de forţă ce leagă destinele unui
popor fârmiţat. Este, se ştie, un Mare Poet, un artist înzestrat cu har şi
talent, care mereu şi mereu ne-a transmis un mesaj artistic limpede şi clar.
Poemele lui sunt un bun exemplu de minuţie şi excatitate, de sentiment şi
tenacitate, fără preţiozităţi academice. Cu determinarea şi mintea de acum
nu pot evalua aceste valori colosale, care prin autenticitatea lor depăşesc şi
cele mai optimiste aprecieri. Pe cealaltă parte a balanţei sunt orele lui
nesfârşite de muncă. Dacă scrisul e „muncă de ocnaş” Grigore Vieru a dat
dovadă de mare determinare şi dărzenie. Salvarea noastră ca naţie vine tot
de la aceşti oameni talentaţi care-şi răstignesc sufletul pe altarul dragostei
de neam.
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Una dintre declaraţiile de suflet ale Poetului, participant
permanent la Congresul Spiritualităţii Româneşti, până la trecerea lui la
cele veşnice, trebuie să ne pună pe gânduri şi să ne oblige la o mai mare
introspecţie: „Mulţi se întreabă sau mă întreabă despre ceea ce am avut să
spun în poemele mele, ce am vrut să fac ca om privit din toate părţile, şi de
prieteni dar, mai ales, de duşmani. Am pornit, în cele din urmă, de la ideea
că trebuie să clădesc în jurul meu o lume mai bună, să-mi transform
concetăţenii în seminţe roditoare pentru o lume a iubirii şi a înţelegerii, a
toleranţei între oameni. Atenţia mi s-a îndreptat nu doar asupra a “ce anume
învaţă cei despărţiţi de graniţele terestre”, cât mai ales asupra a “cum
anume învaţă de la cinica lecţie a Istoriei”? Lucru deloc întâmplător, pentru
că, ceea ce am învaţat despre „imperialismul românesc”, la vremea când
cizma bolşevică ne apăsa grumazul, constituia modul de mancurtizare a
basarabenilor, era miezul, inima însăşi a unei ideologii străine spiritului
nostru. Starea învăţământului de masă era şi a rămas multă vreme o stare de
înapoiere. Noi îl citeam pe Eminescu, Coşbuc sau Blaga pe furiş, ferindune, ca şi cum am fi adus un mare afront puterii sovietice. E drept că aceste
piedici au dus la o mai mare încrâncenare. Spiritul de frondă ne-a unit şi în
acest mod multe poezii ale clasicilor au trecut în folclor. Nici nu vă daţi
seama ce volum imens de poeme au fost învăţate şi transmise oral. Cât de
benefică era „ilegalitatea” pentru păstrarea fiinţei naţionale. În martie 1989,
când au fost primele demonstraţii de stradă la Chişinău, pentru introducerea
grafiei latine, am avut senzaţia că vom recâştiga dreptul de a ne întoarce la
„Patria mamă”, chiar dacă Prutul rămânea, pe mai departe, un hotar înţesat
cu sârmă ghimpată şi santinele înarmate. De la agonie la extaz nu a fost
decât un pas mic şi poate chiar mai mic în sens invers. Doar cei care au fost
pe baricade, doar cei care au luat în piept furtuna pot declara că, din acel
amalgam de sentimente, unicul ţel era de a îmbrăţişa România. După cum
se ştie nici după destrămarea URSS, România nu a fost bucuroasă de ceea
ce am dobândit, de libertatea noastră. Ba mai mult a fost prima ţară care nea recunoscut ca stat de sine stătător. Mare şi de neiertat greşală. Să nu
uităm ca la vremea aceea conducătorii vremelnici ai Ţării erau prietenii, să
nu zic slugile, Moscovei!
Acordând atenţie acestui aspect, m-am focalizat pe modalitatea în
care era pecepută, la nivelul maselor largi populare, dorinţa de unire, felul
în care vedeau acest lucru, şi anume certitudinea că nu suntem acceptaţi ca
o rudă săracă la o sărbătoare comună. În mod inevitabil drumul până la
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înnoirea sau reânodarea relaţiilor frăţeşti şi a strategiilor statale a fost scurt.
A urmat „Podul de flori” şi ruptura. Poate aşa am dobândit curajul de a le
aplica cu credinţa dar fără prea mari speranţe. Ne erau înşelate aşteptările şi
am fost trădaţi chiar de fraţii noştri. Sunt convins că îmi ajut conaţionalii să
privească realitatea în faţă, dar nu pot să conving pe nimeni de faptul că
aceată despărţire foloseşte naţiei mele. E benefică, în mod sigur pentru alţii
dar pentru noi, nu! Vorbim de o Europă unită ca despre ceva firesc, când
este atât de nefiresc să mai fie o ţară divizată. Oare pentru asta au fost
atâtea sacrificii de sânge? Nici Siberiile de gheaţă, nici armele cotopitorilor
nu ne-au putut lua speranţa şi dorinţa de a reveni la sânul Patriei, în schimb
promisiunile şi amăgirile unei Europe Unite ne-au păcălit şi aşa ni s-a
atrofiat dorul! Era o ocazie unică pentru un şir lung de generaţii trecute,
prezente şi viitoare, iar discuţiile pe această temă sunt nesfârşite. Sute de
mii de români vor pleca în lumea largă, să-şi caute o altă Patrie, pe când
alţii vin din indepărtata Asie sau din Africa neagră să vadă minunea
Dumnezeiască, locul acesta binecuvântat. Alba Iulia este locul unde bate
inima românilor şi a românismului. Nimic pe lumea asta nu se petrece la
întâmplare şi din acest motiv avem tendinţa să alăturăm evenimente
diferite, ce se contopesc în trăirea noastră afectivă. Alba Iulia este un centru
de spiritualitate deasupra marilor metropole europene, chiar dacă în
periaoda de după Marea Unire nu a mai strălucit aşa de tare decât la
încoronarea Regelui Ferdinad Întregitorul. Oraşul este acum al turiştilor şi
al perelinilor dar trebuie să redevină Capitala de suflet a României!”
Aceste cuvinte memorabile au fost cotropite de relatări de tot felul
despre cât de bine trăim, despre cum o mai ducem, despre cât de mare şi
necruţătoare e „criza”, despre lucruri ce ne irită retina şi ne tulbură liniştea,
se găsesc la tot pasul. Peste toate acestea, şi peste multe altele, veştile bune
ne mai alină din dureri şi ne mai taie din ofuri.
O abordare directă a vieţii lui Grigore Vieru este ca o veste bună
pentru toţi cei care mai iubesc cuvântul patriot. Prin însăşi definiţia
partriotismului el s-a ridicat deasupra noastră, iar singurul nostru merit, al
multora, a fost că eram contemporan cu el.
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DIN CREAŢIILE ŞI TRADIŢIILE POPULARE ALE
SATULUI FĂGEŢEL - HARGHITA
Prof. Dr. Nicolae Bucur (Miercurea-Ciuc)
,,Naţiile care au pierdut şirul obiceiurilor părinteşti sînt naţii fără
rădăcină, nestatornicite…”
(Alecu Russo)
Nimic nu ne leagă mai mult, decât conştiinţa unui trecut comun. Neam păstrat obiceiurile părinţilor şi strămoşilor, străduindu-ne ca această
avere sufletească să fie preluată de nepoţii noştri pentru a fi dusă mai
departe.A avea tradiţie, se spune pe bună dreptate, înseamnă a avea istorie.
Poporul nostru nu a fost lipsit de fiorul creaţiei. Am vieţuit, de când
ne ştim, sub semnul binomului: îndoială – căutare, dându-ne seama că de
fapt, creaţia este un act de libertate, o virtute exclusivă a fiinţei umane şi a
naturii. Creaţia e fecundarea realităţii, din care au rezultat acele comori
nepreţuite de simţiri duioase, de idei înalte şi frumuseţi poetice, pline de
originalitate. Această zestre ne-a devenit tot atâtea icoane vii, de datini,
poveşti, obiceiuri ale vremurilor de durere, de teroare, de fericire, de
bucurie. Tot acest popor şi-a însuşit de timpuriu adevărata lecţie precum
“tradiţia e darul strămoşilor” şi ca şi floarea, ea trebuie scoasă la lumină,
receptivitatea faţă de tradiţie fiind condiţia viitorului nostru.
Aceste considerente au stat la baza celui care a chibzuit că scrierea
unei monografii despre satul în care s-a născut, a copilărit şi a învăţat
primele buchii, este mai mult decât o datorie de onoare. Pentru autorul
agronom, Ioan D. Bucur, astăzi la venerabila vârstă de o sută doi ani,
Făgeţelul , “oricât ar fi de neînsemnat, este cel mai scump loc de pe
pământ”, unde astăzi “odihnesc pentru vecie moşii, strămoşii, părinţii,
fraţii şi surorile”, dar tot aici “ mai trăiesc rude şi prieteni”, oamenii
locului, care-şi duc, deloc uşor, traiul.
Răsfoind filele monografiei satului Făgeţel, comuna Frumoasa, la
care o parte de contribuţie îi revine şi fiului mai mare, ne reamintim de
momentul anului 1988, când lucrarea terminată în manuscris, îşi aştepta
editarea. I-a trebuit exact 20 de ani pentru ca în 2008, datorită Editurii
Dacica din Bucureşti, în Colecţia Memoria Satelor să vadă lumina tiparului
această scriere. O realizare atât de migăloasă, dar o nobilă binecuvântare
din partea unui fiu al satului, care-şi dedică „ strădania”, consătenilor şi
urmaşilor săi.
Aşa cum va consemna autorul, ajuns la capătul acestui drum lung al
vieţii, că prin finalizarea intenţiei „ mi-am împlinit o sfântă datorie faţă
de satul meu natal”, mă simt onorat, să împărtăşesc fragmente din tezaurul
creaţiilor şi tradiţiilor populare întâl- nite în decursul popasurilor noastre în
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spaţiul etnografic şi folcloric al zonei cercetate. Ne-am propus totodată să
reproducem şi câteva dintre opiniile celor care au lecturat monografia şi au
făcut publice observaţiile domniilor lor. Unul dintre primii lectori, când
încă lucrarea era în manuscris şi se afla în fondul Centrului Ecleziastic de
Documentare „ Mitropolit Nicolae Colan” din Sfântu Gheorghe, a fost
Pr.prof.dr.Mircea Păcurariu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din
Sibiu, membru corespondent al Academiei Române, care a avut frumoase
cuvinte de apreciere, recomandând-o pentru publicare. În cadrul Sesiunii
naţionale de comunicări ştiinţifice „Românii din Sud-Estul Transilvaniei,
Istorie, Cultură, Civilizaţie” ţinută la Sf.Gheorghe în septembrie 1995,
autorul a prezentat o sinteză a Monografiei, constituită din nouă capitole. În
acestea se dezvăluie elemente ale originii satului, momentele istorice ale
constituirii lui, cadrul geografic al amplasării, până la aspecte privind
organizarea administrativă, populaţia, religia, limba, folclorul reuşind să
redea imaginea de ansamblu a acestei comunităţi cu toate componentele
sale din punct de vedere material şi spiritual.
Cu toate că, satele din zona Văii Ghimeşului inclusiv satul Făgeţel
dispuneau de o frumoasă tradiţie folclorică – aşa cum remarca autorul –
astăzi o parte a lor este uitată. În schimb satul este vestit şi în prezent prin
motivele decorative tradiţionale, întâlnite în ornamentaţia diferitelor
obiecte, ţesături din in şi cânepă, ouă încondeiate etc.
O primă prezentare a Monografiei – manuscris o datorăm prof. Violeta
Pătrunjel, care sub titlul „Monografia satului Făgeţel de Ioan D. Bucur”
vede lumina tiparului în anuarul Angustia1. Se notează, printre altele,
abordarea pe care autorul o face investigând elementele de folclor, tradiţiile
şi obiceiurile satului, remarcând că o bună parte a obiceiurilor legate de
păstorit se referă la apărarea animalelor de pericolul cauzat de urşi,lupi
etc...”Sub influenţa obiceiurilor din satele Ciucului, înainte de plecarea
turmelor la păscut, se obişnuia ca oile să fie stropite cu apă sărată pentru
ca să dea mai mult lapte”. Se evidenţiază din lucrare faptul că şi în Valea
Ghimeşului (Făgeţelul este tipic în acest sens), ca dealtfel şi în alte locuri
din zona carpato-dunăreană, se păstrează aşa numitul „păstorit cu două
sălaşuri” sau că gospodarul de aici alături de „casa mare” are şi un aşa zis
„pui de casă” în care locuieşte toată familia, cele două construcţii fiind o
dovadă a acestui sistem de păstorit. Interesant era acoperişul, acesta fiind
făcut din jupi ( jup – snop de paie de secară) sau draniţă.
Lucrarea dedicată satului Făgeţel are structura „clasică” a unei
monografii, după modelul sociologului Dimitrie Gusti. În carte sunt
reproduse peste 5o de fotografii, majoritatea cu o valoare documentară şi
etnografică deosebită. „Autorul monografiei, remarcă I. Lăcătuşu, nu putea
1

Violeta Pătrunjel, Monografia satului Făgeţel de Ioan D. Bucur în Angustia, 3, Sfântu
Gheorghe,1998, pp.397- 400.
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să nu acorde atenţia necesară folclorului din Făgeţel, atât cercetătorii, cât
şi toţi cei interesaţi de cultura populară, având astfel posibilitatea de a
cunoaşte aspecte inedite despre prezenţa interferenţelor culturale dintre
Ardeal şi Moldova, tipurile de păstorit practicat, obiceiuri şi producţii
folclorice”1.
Localitatea, aflată pe artera de comunicaţie, care leagă Transilvania de
Mol- dova prin pasul Ghimeş Palanca, este situată la poalele Munţilor
Ciucului, la o altitudine de 1060 m în valea îngustă a pârâului Trotuş,
întinzându-se pe o lungime de cca. 3 km, vatra satului ocupând o suprafaţă
de 100 ha. Singura uliţă a satului, ce trece paralel cu apa Trotuşului, se
leagă de drumul naţional la piatra kilometrică 22, de pe şoseaua 12 A,
aşezată în apropierea schitului „Sfânta Treime” în care flacăra credinţei a
fost întreţinută prin călugărul Dionisie Sova, care a vieţuit chiar în incinta
schitului timp de 23 de ani (1934- 1957). Tot aici, în fiecare an, în ziua
Tăierii Capului Sf.Ioan Botezătorul, la hramul Mânăstirii Făgeţel îşi
îndreaptă paşii şi sufletele mulţi credincioşi din Eparhie şi din judeţele
vecine de peste creasta Carpaţilor.Acest mai recent loc de închinăciune a
devenit „ un punct de întâlnire şi un izvor din care îşi potolesc setea
duhovnicească şi credincioşii de pe Valea Ghimeşului şi a Trotuşului”.
Cea mai apropiată staţie de cale ferată este Păltiniş, aflată la o
depărtare de 8-9 km de Făgeţel, situată în comuna Lunca de Sus.
Stabilită într-o zonă depresionară, populaţia satului Făgeţel, destul de
redusă la început, a căutat să valorifice toate bunurile ce le oferea mediul
înconjurător: munţii, pădurile, păşunile, fâneţele naturale, profilându-se pe
creşterea animalelor, păstorit şi exploatarea lemnului, îndeletniciri care sau perpetuat până în zilele noastre.Ca în toate locurile, şi aici, localnicii sau mândrit cândva cu nepreţuita zestre de creaţii artistice:
cântece,
dansuri, port, obiceiuri, azi multe din ele, din păcate, dispărute. Ele au fost
obiectul unor preocupări obşteşti, de la leagăn până la mormânt,
împletindu-se organic cu viaţa oamenilor, ale căror gânduri, simţăminte şi
năzuinţe le întruchipau.
Referindu-se la „Monografia satului Făgeţel ...” cunoscutul folclorist
şi editor Iordan Datcu notează: „Încă vii, spune autorul, sunt creaţiile
populare legate de păstorit şi creşterea animalelor ( este interesantă
tradiţia legată de urcarea turmelor la munţi „ printr-un lanţ ferecat <cu
lacăt >” avînd următoarea semnificaţie: „ Cum verigile lanţului sunt
legate una de alta, aşa să fie şi turma împreună.” Sunt examinate în
continuare
strigăturile, şezătoarea, claca, obiceiurile de iarnă
(capra),obiceiurile de primăvară
(Mâţişoarele, Fumegăitul, Udatul

1

Ioan Lăcătuşu, O binemeritată încununare a trudei unui autor centagenar în
Informaţia Harghitei, Miercurea –Ciuc,nr. 4734, 6 mai 2009, p.4.
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fetelor), încondeierea ouălor, descântecele, obiceiuri le la logodnă, la
nuntă, la naştere, în fine cântecele ceremoniale funebre”1.
Aceste obiceiuri au anumite practici ce dezvăluie o serie de mituri
împrumutate, cu ceremonial interesant, izbutind să transpună practic
viziunea realităţii de aici. Dintre ocaziile folclorice, obiceiul ce are loc şi
azi este hora satului sau „jocul,” „danţul” cum i se mai spune. Hora adună
toţi locuitorii satului, şi ca orice sărbătoare ciclică, are o organizare precisă,
aproape identică, astfel locurile de horă sunt fixate prin
tradiţie pentru
fiecare vârstă. Lăutarilor li se oferă un loc dominant, pentru a fi mai bine
văzuţi şi auziţi. Ei încep sau întrerup jocul numai când „gazdele” de horă le
fac semn. Pornesc dansul numai când aceleaşi gazde le fac semn să înceapă
din nou. Înainte de începerea jocului, feciorul care vrea să joace, se duce la
fată şi o întreabă dacă vrea să joace. Dacă se întâmplă ca fata să fi fost
chemată la joc mai înainte de alt fecior, atunci fata îi promite dansul
următor. Perechile cu perspective de căsătorie obişnuiesc a juca numai
împreună. Ambiţia feciorilor este de a juca cât mai aproape de lăutari, să le
cânte „la ureche”. Şirul de jucători din faţa lăutarilor se destramă mereu
pentru ca jucătorii de la marginile şirului să se poată desprinde din joc şi să
intre la mijlocul rândului. În timpul desfăşurării dansului, atât feciorii, cât
şi fetele „strigă” sau „chiuie”. Aceste strigături aduc o notă de veselie
jocului. Alternanţa acestor „replici” de multe ori devine un adevărat cor
vorbit, un dialog ce exprimă opinii şi sentimente bine justificate,
sonoritatea lor având particularităţi de ritm şi valoare fonică, după cum
situaţia o impune. Unele sunt formule de începerea jocului, chemări la joc,
altele aprecieri asupra fetelor şi feciorilor care ştiu juca, dorinţa de a juca,
diverse ironii la adresa tinerilor care nu se prind în joc sau care nu ştiu juca.
Iată şi câteva „piese” edificatoare: „Cine joacă şi nu strigă / E-nfundat cu
mămăligă / Aşa joacă babele / Ca mâţa cu labele” ; „Drag mi-i jocul
românesc / Dar nu ştiu cum să-l pornesc / Dar îl voi porni la stânga / Că
aşa-i place la mândra” ; „Faceţi-mi un pic de loc / Să v-arăt şi eu un joc./
Foaie verde de trifoi /Un joc mândru de la noi” ;” Eu la joc, mândra la joc
/ Mălaiul de joi la foc. / Cu mândruţa jucăuşă / Mînci mălaiul tot cenuşă”
; „Câte fete sînt la joc / Toate aşteaptă să le joc. / Joace-le nevoile / Că mă
dor picerele!” Strigăturile denotă un accentuat spirit de observaţie, ironia
fiind transparentă şi preţios realizată : „ Badea numai cioareci are / Şi se
ţine gazdă mare / De-ar avea şi cioareci noi / Nici n-ar mai vorbi cu noi !”
; „Aşa zice mândra mea, / Că nu-i gură ca la ea ! / Ba, zău, este la neveste
/ Numai nu se povesteşte / Că dacă s-ar povesti / Gură dulce n-ar mai fi !”;
„ Dragele mele nepoate, / Nu vă pot juca pe toate. / Dar vă rog să aşteptaţi
1

Iordan Datcu, Cărţi, Reviste, Însemnări. Ioan D. Bucur, Monografia satului Făgeţel
din comuna Frumoasa, judeţul Harghita ( Editura Dacica,2008, 128 pag.) în Răstimp,
Drobeta Turnu-Severin, revistă de cultură şi tradiţie populară a judeţului Mehedinţi,
Anul XIII, Nr.1 (51), 2010, p.42.
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/ Că pe rând toate jucaţi.” În tensiunea jocului, sentimentele impun
spontan acea plăcere şi dispoziţie de viaţă, dragostea faţă de cel drag
„ţâşnind” plin de frăgezime : „ Învârte-te pe sub mână / Mîndruţă, că eşti
română / Mai învârte-te şi aşa, / Ca să fii nevasta mea !” ; Mă-nvârt
dragă, aşa fac, / Numai ca să-ţi fac pe plac / Ca să-ţi fiu pe plac doar ţie /
Ca să mă iei de soţie!” (Culese de la Mărioara Bucur, Făgeţel,1978).
La Făgeţel şezătoarea, această tradiţională adunare restrânsă care avea
loc în serile de iarnă, la care participanţii lucrau şi totodată petreceau,
spunând poveşti, glume, ghicitori, pe vremuri, se organizau pe grupe de
vârstă.Astfel erau şezători de fete mici (10- 16 ani), şezători de fete mari (
17-21 ani), şezători de neveste şi şezători mixte de fete şi femei de diferite
vârste. Mai frevente erau aici şezătorile de „vecinătăţi”, practicate şi în
zilele noastre. Şezătoarea se ţinea de fiecare dată prin rotaţie la altă casă, de
către „gazdă” şi grupul de fete care alcătuiau şezătoarea. La lăsatul serii
fetele soseau la „locul întâlnirii” îşi fixau caierul în furcă şi se aşezau în
formă de semicerc împrejurul unei mese. Când şezătoarea era pe terminate,
soseau şi feciorii pentru a le ţine de urât fetelor, să le ghicească ghicitorile,
să glumească şi să cânte din diferite instrumente (vioară, fluier, gordună
etc.). La unele case ale localnicilor se mai organizau şi clăci de tors, mai
ales acolo unde erau in şi cânepă multă, care nu se puteau toarce de o
singură persoană. „Clăcăşiţele” primeau câte un caier pe care-l puneau în
furcă, torsul fuioarelor se făcea acasă la gospodina respectivă, unde pe
lângă fete şi neveste participau uneori şi bărbaţii. Autorul monografiei mai
pomeneşte de o datină denumită „Calendarul cepei” la care a participat, în
copilărie, cu cei de-o seamă cu el, „pentru a prognostica mersul vremii în
fiecare lună a anului”. Ne descrie procedeul: „ Se despică o ceapă în două,
se desprind dintr-o jumătate douăsprezece foi, se presară în scobitura
fiecăreia sare de bucătărie şi se aşează în ajunul Anului Nou la fereastră,
iar în dimineaţa zilei de Anul Nou se „citesc” aspectele meteorologice ale
lunilor anului. Cantitatea de apă rezultată în cavitatea fiecărei foi de
ceapă indică starea de umiditate ce o va avea fiecare lună din an”.
Dintre credinţele care mai dăinuiesc şi astăzi la Făgeţel, ca tradiţii
mistice moştenite din moşi strămoşi, aşa cum reiese din cartea dedicată
acestei localităţi, se numără şi obiceiul de a stropi vitele din grajd cu
agheasmă ( apă sfinţită la Bobotează), pentru a fi ferite de boli şi răpitori,
iar omul care suferă de o durere fizică să-şi spele partea dureroasă cu
această apă. De asemenea, persistă şi credinţa că celui care doarme în
prima zi de Crăciun, Paşte şi Rusalii, ploaia îi va bate brazdele de fân.
Viaţa de păstori din această vatră folclorică se reflectă cu pregnanţă
în mai toate obiceiurile, dar mai ales în cel legat de nuntă, de altfel foarte
asemănător cu cel întâlnit în zonele din Moldova şi Muntenia. Localnicii
simt cu toată fiinţa lor că acest moment al întemeierii unui nou cămin
poartă în sine ceva grav, solemn, plin de răspun- dere. Spectacolul
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folcloric al nunţii din Făgeţel, aşa cum am urmărit-o şi noi, alături de
autorul mongrafiei, cuprinde mai multe momente: peţitul fetei de către
băiat, care are loc, de obicei, într-o zi de sâmbătă seara , data fiind fixată, în
prealabil, de către tinerii ce s-au decis să se căsătorească şi părinţii
acestora. Băiatul (feciorul) şi părinţii săi se îndreaptă spre casa fetei pentru
a stabili datele logodnei şi nunţii. Gazdele pun pe masă mâncarea şi
băutura, acestea fiind aduse şi de părinţii băiatului. Discuţiile se întindeau
până noaptea târziu. Nu era o petrecere propriu zisă, deoarece lipseau
lăutarii. Celelalte momente ale ceremonialului sunt: logodna, care
cuprinde, printre altele, un „mic spectacol” pe care îl considerăm specific
meleagurilor Ciucului, Casinelor şi Văii Ghimeşului, întâlnit şi la Livezi, şi
anume încercarea de a păcăli mirele prin aducerea „falsei mirese”;
pregătirile pentru nuntă , ce se declanşează cam cu o săpătămână înaintea
datei fixate, considerate „zile fierbinţi”, când se angajează socăciţele, se
pregătesc merindele, se fixează locul unde va avea loc ospăţul (ogradă, în
casă, mai recent căminul cultural), se procură tacâmurile, se tocmeşte
muzica, iar vornicii şi druştele împodobesc intrările la casele miresei şi
mirelui, precum şi porţile cu doi brazi. Nuntaşii îşi pregătesc
îmbrăcămintea pentru ziua nunţii. În tradiţia de altă dată a satului,
chemătorul (vestitorul de nuntă) mergea prin sat rostind o simplă invitaţie
către „gazde”, oferindu-le plosca pentru a bea întru sănătatea şi fericirea
tinerilor miri. Momentul final al acestui „spectacol” este nunta propriu zisă,
de la care nu lipseşte „preludiul”- cântul şi dansul până la ora prânzului ce
are loc în ograda casei mirelui. Din păcate nu s-a păstrat la Făgeţel textul
oraţiei de nuntă ce-l rostea cândva vornicul,variantele întâlnite provenind
din alte sate sau împrumutate din Moldova, ele nefiind tipice acestei
aşezări. Cu toate acestea şi aici ceremonialul se desfăşoară aidoma multor
locuri: la casa părintească, mirele, asistă la oficierea „iertăciunii” sale,fiind
încadrat de druşte şi vornic. Acelaşi lucru se întâmplă la casa miresei, unde
„gazda” din partea fetei rosteşte tradiţionala iertăciune a miresei. După
momentul „intrării” miresei în ceata mirelui, urmează „drumul” spre casa
socrilor mari, cu destule popasuri, când se joacă: învârtita, sârba, hora,
corăgheasca, ceardaşul, fiind cele mai obişnuite dansuri de aici. Alaiul
odată ajuns la casa mirelui, nuntaşii sunt poftiţi la masă. Conform vechii
tradiţii, la masa cea mare, la loc de frunte, se aşează mirii şi naşii. Cortegiul
ce pornea de la casa miresei spre cea a mirelui cuprindea cândva în căruţe
sau sănii şi zestrea miresei, ceremonial astăzi abandonat. Darul de nuntă
„din bătrâni”, ce se făcea cândva – aşa cum mărturiseşte autorul, conform
celor văzute şi auzite de la strămoşi – consta dintr-un vas plin cu alimente,
în special făină, pe atunci foarte scumpă şi rară pentru cei din aceste părţi,
care trăiau oarecum izolaţi de celelalte aşezări din împrejurimi.
Nunta din Făgeţel are şi ea momentele cum ar fi „adunarea
darurilor”, care are loc după prima masă, nelipsind nici „dansul miresei” la
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care concură mai toţi bărbaţii invitaţi la nuntă. Renunţarea la voalul şi
rochia de mireasă, este momentul care marchează intrarea oficială a miresei
în rândurile femeilor căsătorite. În vremurile noastre durata nunţii, care în
trecut dura două-trei zile, s-a restrâns la o zi.
„Apariţia unei cărţi constituie încă o
flacără vie la întreţinerea focului dăinuirii
noastre” aşa îşi începe scrierea Stelian
Busuioc despre „ Monografia satului Făgeţel”,
excursul punctând importantele capitole ale
cărţii, reţinând şi această constatare: „
Cercetătorul se opreşte cu acribie şi asupra
dezvoltării economice, a condiţiilor de locuit,
a ocupaţiilor, a portului popular şi folclorului
local”1. Se insistă asupra portului popular,
asemănător vechiului port moldovenesc,
piesele predominante fiind catrinţa şi cămaşa
cu motive geometrice şi florale, cusute cu
lânică sau arnici. Relevantă la portul femeiesc
este căiţa*, un fel de „bonetă confecţionată
din mătase neagră, împodobită cu fluturi şi mărgele negre, cu horbotă
(dantelă) pe margini, de aceaşi culoare” - aşa cum reiese din paginile
Monografiei. Aceasta era pusă pe cap numai după nuntă şi era purtată
împreună cu costumul de sărbătoare. Căiţa şi inelul de logodnă făceau parte
din vestimentaţia de înmormântare, simbolizând trăinicia căsătoriei şi în
lumea veşnică. „ Descrierea costumelor este făcută de autor în mod
amănunţit, domnia sa prezentând cu multă atenţie materialele utilizate şi
piesele specifice zonei etnofolclorice”, notează autorul recenziei, interesat
totodată şi de instalaţiile pentru măcinat cereale, adică morile din acest sat
de munte. Aceasta avea două pietre tari : zăcătoare* (cea de jos) şi
alergătoare* (cea de sus), unite printr-un arbore de fier numit gârligiu*.
Piatra cilindrică fixă (zăcătoare, alergătoare) fiind ţinută de crivace*. Din
cartea citată reiese că cele două pietre ale morii construită în jurul anului
1

Stelian Busuioc, Un spirit autentic al spaţiului mioritic harghitean în Grai Românesc,
Anul IX, nr.2 (43), 2009,p.13. Vezi şi Informaţia Harghitei, Miercurea-Ciuc, nr. 4656,
25 feb.2009, p.4.
* căiţă, căiţe - bonetă, scufie (legată pe sub bărbie) din catifea sau pânză ce se poartă
sub batic.
* piatra zăcătoare - piatra de jos a morii, deasupra căreia se roteşte alergătoarea.
* alergătoare - piatra de deasupra a morii (care se învârteşte).
* gârligiu - arbore – fus vertical de fier.
A se mai reţine: gîrlici, gîrlice – gaură la mijlocul pietrii alergătoare a morii, prin
care trec grăunţele între pietre pentru a fi măcinate.
* crivac, crivace - lemn care sprijină piatra zăcătoare.
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1805, autorul le-a descoperit în timpul documentării, una în grajdul de vite
al gospodarului Vidor Bucur, iar a doua se afla la intrarea în cimitirul
satului, servind drept masă la distribuirea de pomeni, cu ocazia zilei
morţilor. După spusele localnicilor ar fi existat în urmă cu 250 de ani o
moară de apă acoperită cu şindrilă prinsă în cuie de lemn, construită de
Bucur Dumitru Paloşan.
Autorul monografiei face referiri şi la particularităţile specifice
limbii române folosite de locuitorii acestei comunităţi, la termenii locali,
glosarul fiind demn de cercetat şi cunoscut ; la veridicitatea datelor şi
faptelor despre cele consemnate contribuie tabelele sinoptice precum şi
bogata bibliografie, cum se evidenţiază în cronicile publicate.
Aşa cum a reieşit din cele prezentate, conform interpretărilor,
comentariilor şi aprecierilor făcute de exegeţi, „Monografia satului
Făgeţel” se înscrie în istoria locală a judeţului Harghita, alături de cele ale
localităţilor Subcetate, Topliţa, Vidacut, Tulgheş, Bilbor, Voşlăbeni,
Livezi, realizare interesantă, rodul unei munci tenace şi îndelungate, plină
de dăruire,care a răsărit pentru a „umple un gol de informare şi constituind,
în acelaşi timp, o bună bază pentru cercetările viitoare”.
Din Cuvâtul înainte semnat de autor în 1988, reiese dorinţa care
l-a stăpânit şi îndemnat ani la rând să întreprindă această migăloasă, dar
nobilă acţiune, vrednicind pentru a reda cât mai veridic, cât mai fidel
fiecare adevăr despre acest sat al naşterii şi copilăriei sale. Şi pentru că la
ţară, „unde se vindecă setea de mântuire”, şi-a regăsit liniştea şi eul
originar, ori de câte ori revenea la Făgeţel, Ioan D. Bucur ne lasă şi această
mărturie :„ Doresc ca această lucrare să fie mai puţin a mea şi mai mult a
satului în care m-am născut, a celor ce trăiesc astăzi în el, dar mai ales a
generaţiilor ce vor veni”*.
* * *
From the creations and folk traditions of the village of Făgeţel – Harghita
county
Writing a monograph about the village where you were born, where you
spent your childhood and learned how to read and write is a duty of honour.
For the farming engineer and author Ioan D. Bucur, today at the respectable
age of one hundred and two, the village of Făgeţel, „however insignificant
it may be, is the most precious place on earth”, where today „the fathers
and forefathers, parents, brothers and sisters rest in peace...”
This study shares fragments from the treasure of folk creations and
traditions encountered during the visits made by father and son, in the
ethnographic and folkloric space of the researched area. The local people
used to be proud of their priceless dowry of artistic creations: songs,
dances, folk costumes, customs, most of which are unfortunately lost today.
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On the pages of the study we have also reproduced the opinions of those
who have revised the monograph and allowed their observations to be
made public.

I.Bucur, la 100 ani

_____________________
* Varianta restrânsă a acestui material a fost prezentată la Simpozionul „Viaţa păstorească şi
influenţa sa asupra folclorului românesc” organizat cu prilejul Festivalului Concurs Naţional al
Cântecului Păstoresc „Mioriţa”, Topliţa, 21 – 23 septembrie 2010.
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DESPRE LIBERTATE
Asist. univ. drd Ozana Vodă (Tg. Mureş)
“La liberté est l`ensemble des droits, qu`un aucune société
ne peut ravir ses memres sans violer la justice et la raison. ”
(Locardaire, Pensées)
(Libertatea este ansamblul drepturilor pe care nicio
societate legal constituită nu le poate răpi membrilor ei, fără să
violeze justiţia şi raţiunea.)
LIBERTATE (cf.lat.”libertas”) – categorie filozofică care se
defineşte în relaţie unitară cu necesitatea, însemnând ”înţelegerea
conştientă a necesităţii sociale şi o capacitate de a decide în cunoştiinţă de
cauză.” (v. Paul Popescu-Neveanu, “Dicţionar de psihologie”, B., Ed.
Albatros, 1978, p.412)
Conceptul de libertate e în relaţie de antonimie cu cel de liberarbitru, subiectivist, “ca o posibilitate de decizie cu totul independentă de
necesitatea obiectivă”(ibid.). Autorul citat, psiholog de rară competenţă,
concluzionează: “Omul nu este liber în raport cu necesitatea implacabilă ci,
în raport cu întâmplarea şi este liber întrucât cunoscând lumea, natura,
societatea şi propria fiinţă procedează la transformări şi autotransformări.”
(ibid.).
Prin cultivarea libertăţii, nu sunt eludate legile obiective,ci, în măsura
posibilităţilor actiunii umane, existenţa să fie modificată în funcţie de
anumite ţeluri-obiective în cadrul şi prin mijlocirea existenţei sociale. Prin
acţiunea liberă, omul poate trece de la real la posibil. Se menţine necesar
raportul existent dintre “a şti” şi “a putea”.
În concepţia fatalistă, legile subordonează în întregime existenţa
umană, destinul este implacabil amintind de tragedia antică greacă,
exemplificând cu “Oedip” a lui Sofocle.
Libertatea este în permanentă extensiune prin mijlocirea conştiinţei
umane care o reflectă şi o transformă.
Aceasta nu înseamnă că subiectivitatea şi acţiunea umană evoluează
în afara determinismului universal.
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Problematica profundă a libertăţii nu înseamnă despărţirea
determinismului psihocomportamental de macrodeterminismul socio-fizic,
ci în a recunoaşte specificul legilor psihologice şi particularităţile
complexului subiectiv. Filozofi recunoscuţi s-au exprimat în acest sens.
Spinoza afirma că este liber omul care recunoaşte şi trăieşte după
comandamentele raţiunii. Amiel, de asemenea, afirmă că este liber acel
individ care nu se lasă înşelat de sine, de instinctele şi impulsurile sale.
Omul este liber prin autoanaliză şi energie, prin detaşarea şi conducerea
propriei fiinţe. Libertatea exclude pseudodecizii impulsive, irealiste şi
raţionale; astfel ajunge să trăiască în imperiul unor iluzii deşarte şi reverii
paralizante. În această situaţie, libertatea se schimbă în antonimul său,
astfel devine autentic sclav al unor stări copleşitoare primar-anarhice sau al
unor iluzii pernicioase.
Simone de Beauvoir consideră că moralitatea autentică şi libertatea
reprezintă aceeaşi decizie. La fel, şi Montaigne se exprimă profund,
considerând că adevărata libertate reprezintă autentica putere asupra
propriei fiinţe.
Pentru individ, libertatea este o probă indubitabilă a stăpânirii de
sine, de cunoaştere a existenţei şi a propriei sale personalităţi, astfel se
poate racorda la cele mai înalte valori, putând să promoveze aceste valori.
După aserţiunile marelui psiholog român, libertatea individului se
manifestă în actul de creaţie individuală şi colectivă.
Într-o concepţie asemănătoare se exprimă şi cunoscutul savant
Constantin Gorgos: Libertatea este “Determinarea ontologică definitorie
pentru existenţa umană, atribut al comportamentului conştient, motivate
subiectiv de scopuri şi interese, având drept corelate esenţiale necesitatea şi
legităţile obiective din natură şi societate.”(v. “Dicţionar encyclopedic de
psihiatrie”, B. , Ed. Medicală, 1998, p.1038).
Foarte mult timp, gândirea filozofică a considerat că relaţia dintre
libertate şi necessitate era într-o opoziţie absolută: conştiinţa umană şi
destinul ireconciliabil.
Ieşirea din această dilemă, aşa cum s-a mai specificat, s-a produs
atunci când s-a înţeles mai profund raportul dintre libertate şi necesitate;
libertatea nu poate exsita în absenţa necesităţii, altfel s-ar instaura haosul,
ar guverna hazardul, imprevizibilul şi iraţionalul.
Este profund adevărat că libertatea nu este numai o categorie
ontologică ce defineşte numai existenţa socială. Adâncirea libertăţii devine
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motivat o problemă de aprofundare a cunoaşterii. Libertatea nu poate fi nici
înţeleasă şi nici analizată în profunzime decât în multiplele relaţionări cu
necesitatea obiectivă.
Domeniile creaţiei umane, în care libertatea deţine un rol major, nu
numai de cercetare, ci şi de raportare, sunt extrem de multe şi variate: de la
religie şi filozofie, la morală şi sociologie; de la psihologie şi psihiatrie, la
istorie şi ştiinţa dreptului ş.a.m.d.
Menţinându-se în tematica cercetării, nu vom prezenta în acest text
marii legiuitori ai lumii, ci numai câteva interpretări din Decalog şi sensul
profund al libertăţii în Noul Testament.
Decalogul sau “Cele zece porunci” religioase şi morale din Vechiul
Testament
i-au fost revelate de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai.
Înainte de un succint comentariu juridic al Tablelor Legii, ne
reîntoarcem la cap. I al Genezei, referitor la facerea omului: “Şi a făcut
Dumnezeu pe om după chipul său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a
făcut bărbat şi femeie.”(verset 27).
Dumnezeu l-a pus pe om în grădina cea din Eden, ca s-o lucreze şi so păzească. Domnul i-a dat poruncă lui Adam: “Iar din pomul cunoştiiţei
binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei
muri negreşit.”(Geneza 2-17).
Căderea omului în păcat, în concepţia noastră, nu este o cădere, ci o
înălţare a omului prin cunoaşterea binelui şi a răului, prin înţelegerea la altă
dimensiune a existenţei. Adam a fost izgonit din grădina Eden: “Iată Adam
s-a făcut ca unul dintre Noi, cunoscând binele şi răul. Şi acum să nu-şi
întindă mâna şi să ia roade din pomul vieţii, să mănânce şi să trăiască în
veci!...”(Geneza 3-22).
Reîntorcându-ne la Decalog, în capitolul Ieşirea din Vechiul
Testament apar cele 10 porunci. Apar şi unele anunţuri de o rară limpezime
care se încadrează în ceea ce numim astăzi Codul familiei: “Cinsteşte pe
tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământul
pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da ţie.”(Ieşirea 20-12). Altele se
încadrează în Codul penal: “Să nu ucizi! Să nu fii desfrânat! Să nu furi. Să
nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău!”(Ieşirea 20-13,13,15,16).
Versetul 17 detaliază versetele anterioare. În capitolele următoare în
acelaşi stil, inconfundabil, apar şi pedepsele: “Rânduieli pentru casnici şi
pentru ucideri”(21), iar capitolul următor: “Pedeapsa pentru furt şi alte
păcate”, primând Legea Talionului. Se îmbină pedeapsa divină cu cea
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pământească. În aceste texte nu apare cuvântul “libertate”, dar se
subânţelege că omul trebuie să acţioneze nu numai respectând porunca
sfântă, ci şi să asculte de propriul imbold, având posibilitatea de a se
supune propriei conştiinţe, existând libertatea de opţiune; ştiind să
discearnă între bine şi rău.
În Noul Testament, termenul de “libertate” este folosit de zece ori,
numai în sens spiritual de libertate în Hristos, adică dăruită de Fiul lui
Dumnezeu : “Căci voi,fraţilor,aţi fost chemaţi la libertate; numai să folosiţi
libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci slujiţi unul altuia prin iubire.”(v.
“Epistola către galateni a Sfaântului Apostol Pavel”, cap.5-13).
Libertatea este unul dintre aspectele adânci ale Evangheliei mântuirii prin
Iisus.). Mântuitorul a venit să propovăduiască eliberarea, eliberându-i pe
cei asupriţi: “Duhul Domnului este peste Mine…M-a trimis să
propovăduiesc robilor dezrobirea…să slobozesc pe cei apăsaţi.”(Luca 418).
Dar există libertate şi libertate şi în Biblie nu se găsesc definiţii. Prin
libertate se înţelege că omul a fost dotat cu puterea de a răspunde, printr-o
alegere liberă.(s.n.).
Prin harul lui Cristos, se aduce tuturor oamenilor libertatea fiilor lui
Dumnezeu.
Anumite texte biblice ar putea lăsa impresia că nu se recunoaşte în
om existenţa unei reale libertăţi de alegere. În acest sens se impune o
subliniere că autorii sacri insistă asupra suveranităţii lui Yahweh, este o
constantă a gândirii semitice de a ţine seamă în primul rând de cauzalitatea
divină, fără a menţiona explicit cauze secunde ce nu sunt totuşi negate.
Toată tradiţia biblică presupune că omul este capabil să ia decizii
libere; ea face în permanenţă apel la puterea omului de a lua decizii libere
şi îi subliniază în acelaşi responsabilitatea, încă din relatarea celui dintâi
păcat. După cum s-a afirmat mai sus, omului îi revine puterea liberă să
aleagă între binecuvîntare şi blestem, între viaţă şi moarte. Fiecare om
poate să decidă pentru calea ce duce la viaţă.
Merită să se reţină că autorii sacri “n-au eliminat aparenta antinomie
dintre suveranitatea divină şi libertatea umană”.(v. “Vocabular de teologie
biblică”, B. , 2001, p.195).
Într-adevăr, Cristos este Cel care instaurează regimul libertăţii
desăvârşite şi definitive pentru toţi aceia care aderp la El, nu numai evrei, ci
şi păgâni.
387

Sfântul Apostol Pavel în epistola sa către Galateni se exprimă fără
echivoc, privind libertatea omului care să nu aducă suferintă aproapelui. Se
poate deduce fără efort interpretetiv pentru a nu se folosi libertatea “drept
acoperământ al răutăţii.”(v. I Petru, 2-16). (Se subânţelege o relaţie între
libertate şi justiţia umană).
*
*
*
This section is an introduction to a vast work of freedom. We have
referred to the notion of freedom as it appears in the biblical text of the 10
Commandments.
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COMPARAŢIE ÎNTRE IMAGINEA ŢĂRANULUI.
VALORI NAŢIONALE ŞI ORNAMENTE
TRADIŢIONALE DIN FOLCLOR
ÎN PICTURA TURCĂ ŞI ROMÂNESCĂ
Prof. Dr.Dalila Zamfir (Istanbul)
În cadrul simpoziumului „Cultură şi Civilizatie” lucrarea de faţă îşi
propune analiza reflectării imaginii ţăranului, influenţei elementelor de
ornamente tradiţionale din folclor şi valori naţionale în pictura românească
şi pictura turcă prin comparaţie incluzând perioada secolului XX.
Analiza acestei lucrări se datorează faptului că românca fiind şi trăind
în Turcia, am avut posibilitatea de a studia îndeaproape cele doua arte,
acest subiect constituind în acelaşi timp şi unul dintre capitolele din teza
mea de doctorat.
Plecând de la notiunea de „cultura” a unui popor, in esenta originala,
dar care este constituită prin tezaurul valorilor materiale şi spirituale ale
acestuia născute şi evoluate sub influenţele istorice, politice şi sociale,
menţionez faptul ca aceste valori, precum şi specificul etnic, izvoarele
culturale şi patrimoniul tradiţional, literatura, artele plastice şi arhitectura
etc. constitue bogatiile naţionale ale unui popor prin care acesta se distinge
de celelalte.
Prezenta lucrare cuprinde cele mai semnificative opere ce au fost
selecţionate din pictura românească şi pictura turcă din secolul XX, care
ilustrează imagini din viaţa ţăranilor şi elemente ornamentale de tradiţii
populare folosite ca elemente de limbaj plastic în pictură, opere care având
în comun anumite elemente de limbaj plastic pot fi comparate.
În urma fenomenelor istorice, sociale şi culturale deosebit de dense şi
complexe care au influenţat evoluţia celor doua popoare, diversificând şi
îmbogaţind arta din Romania şi Turcia în secolul XX, în timp ce în arta
europeană se desfăşoară anumite curente artistice, în pictura românească şi
pictura turcă din secolul XX în contexte diferite, artiştii redau în cea mai
mare parte a lucrările lor imaginea ţăranului precum şi elemente
tradiţionale de folclor.
Poziţia geografică a României şi a Turciei, istoria celor doua popoare
precum şi schimbările aduse în pictura anilor 1920 de artişti ambelor ţări artişti care, după ce au studiat în Europa în condiţiile sociale şi culturale ale
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vremii, au urmărit înnoirea artei picturale - toate acestea la un loc au
constituit deopotriva influenţe evoluţionale.
Cel mai important moment istoric al poporului român care precede
secolul XX şi care a influenţat în mod direct evoluţia artei din punc de
vedere politic, social şi cultural este Războiul de İndependenţă din 18771878. Respectul pentru ţăranul care a luptat în acest razboi şi în acelaşi
timp cel ce a muncit pământul implica redarea în artă a imaginii ţăranului.
Această noţiune este reflectată de majoritatea intelectualilor vremii
respective în toate domeniile artei şi culturii.
În timp ce România fusese modernizată în ultimele decade ale
secolului XIX, în paralel însă în istoria poporului turc, mentalităţile şi
comportamentele în cultură, politică, economie şi societate sunt diferite. În
pictura turca imaginea ţăranului apare mult mai târziu, la începutul
secolului XX, după proclamarea republicii. Modernizarea culturală şi
socială din Turcia a generat entuziasmul reflectat în operele artiştilor
plastici dezvoltând o arta în care este reflectată o figură modestă a ţăranului
muncitor integrat într-un peisaj rural, copleşit de muncile câmpului şi care
îşi duce povara grea a soartei. Ţăranul turc este redat de artişti turci formati
în spiritul academismului.
Ţăranul lui Nicolae Grigorescu apare însă cu mult diferit de ţăranul
turc. Ţăranul lui Nicolae Grigorescu este redat într-o atmosferă lirică în
care se poate citi influenţa pictorilor francezi, această atmosferă fiind în
acelaşi timp senină, luminoasă, binefacatoare. Astfel narativul din pictura
turcă este înlocuit cu liricul. Bucuriile, dragostea de viata ale ţăranului sunt
abordate astfel încât se poate citi starea de voioşie şi de încredere în sine,
frumuseţea fizică si morală. În acest ţăran se simte modestia omului simplu,
artistul manifestându-şi într-o viziune întru totul proprie simpatia lui pentru
fiintele simple.

1. NİCOLAE GRİGORESCU
Carul cu Boi
1896-1907
Muzeul Naţional de Artă Bucureşti
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2. HASAN VECİH BEREKETOĞLU
Cositul
120 X 200
Ulei pe pânză
Colectia T. C. Ziraat Bankası
Răscoală care a urmat în Romania anilor 1907, Primul Război
Mondial şi Războiul de İdependenţă din Turcia (1919-1923) au contribuit
la diverse modificări sociale, economice şi culturale. Aceste evenimente
capitale din viaţa unui popor au generat o artă cu opere inspirate din
traumele provocate de război.
Răscoala din 1907 lasă in România grave traume sociale schimbând
“percepţia asupra ţăranului autohton, de la reprezentarea pitorească
anterioară a figurilor blânde şi modeste, la o personalitate impenetrabilă,
ameninţătoare, rigidă.”1
Astfel în perioada avangardei în pictura românească, din dorinţa de a
reflecta cursul istoric şi social al epocii, imaginea ţăranului român nu mai
este aceeaşi idealizată a unui ţăran muncitor care se bucură de viaţă. Din
nevoia redării imagini unui ţăran luptator şi estetica avangardei vor implica
o figură mai dură, răzvratită, agresivă a ţăranului român. Răscoala, viaţa
dură în paralel cu regulile estetice europene ale constructivismului,
cubismului, deoarece în aceeaşi perioadă, în paralel, odata cu unirea
Transilvaniei cu Ţara Românească artiştii de origine germană, maghiara
înpreună cu artiştii români împărtăşesc aceeaşi ideologie a ţăranului
luptător în răscoală şi război, produce schimbări în viziunea artiştilor. Ei
redau imaginea ţăranului aproape de mărime monumentală sub influenţa
curentului constructivist iar datorită contextului istoric, conceptual, ţăranul
va fi suprapus ostaşului care trebuia să apară dârz, agresiz, viguros, un erou
aproape idealizat. Noul ţăran, cu mult diferit de cel al lui Grigorescu de tip
Barbizon, este impresionant, victorios, rigid, sfidător, idealizat ideologic.
Acest ţăran, figură statică, solemnă, masivă, e protaganistul unei scene de
acţiune.
Deci în pictura românească a anilor 1920 ţăranul apare în compoziţii
mari. Figurile de „supraţărani şi supraciobani” au un aer solemn, iar tema
satului este expusă într-un spaţiu autohton.

1

Erwin KESSLER, İoana VLASİU, Gheorghe VİDA, Ruxandra DREPTU, Mariana
VİDA, Colours of Avant-Garde. Romanian Art 1910-1950, 9.
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3. OCTAVİAN BĂNCİLĂ
1907
4. ABGAR BALTAZAR
Ţărani
45 X 479
1907-1909
Muzeul Naţional de Artă Bucureşti

5. MAX-HERMAN MAXY
Portret de Ţăran
55 X 40/1931
Muzeul Naţional de Artă Bucureşti
6. ALEXANDRU PHOEBUS
Ţăran
150 X 100/1931
Ulei pe pânză
Muzeul Naţional de Artă Bucureşti
7. SABRİ BERKEL
Tânăr Simbolizând Semănător
130 X 96/1937, Cărbune pe carton
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Datorită aceloraşi influenţe exterioare ale curentului cubist şi
constructivist, precum şi a Primul Război Mondial, specificul naţional în
artă captivează şi intelectualii din Turcia. Astfel în pictura turcă ţăranul
apare desemenea suprapus ostaşului amprentat de tragediile vremii.
Această nouă imagine a ţăranului turc este redată într-o viziune cu totul
diferită de cea a ţăranului muncitor din primii ani ai secolului XX.
În mod comun însă, în cele două picturi ţăranul reprezentat în masă
este ilustrat într-o atmosferă care reflectă grijile şi necazurile provocate de
război.
Concepţia constructivă a lui Alexandru Phobeus şi Sabri Berkel
sugerează monumentalitatea figurii unui ţăran demn, ferm, ţăran erou,
monumental, specific esteticii artei de avangardă.

8. CAMİL RESSU
Cosaşi Odihnindu-se
94,5 X 119,5
1926
Muzeul de Artă İaşi
9. NURULLAH CEMAL BERK
Ţărancă
62 X 44/1936
Tehnică mixtă pe hârtie
Un alt eveniment şi anume unul politic care va influenţa evoluţia artei
îl constitue Conferinţa de Pace de la Paris din 18 ianuarie 1919. În urma
deciziilor luate se vor înregistra modificări importante pe harta Europei.
Acestea la rândul lor vor determina noi ideologi de redescoperire a originii
etnice şi de conservare a valorilor nationale, ideologii care la rândul lor vor
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influenţa cursul dezvoltarii artei.1 Astfel în pictura românească aceste valori
avându-şi originile în arta populară, singura şi cea mai reprezentativă sursă
o va constitui tradiţia Bizantin-Ortodoxa, arta populară fiind legată de
credinţa creştin ortodoxă şi de civilizaţia bizantină.2
Folosirea elementelor de folclor din arta populară în pictura
românească va lua amploare dupa cel de al doilea război mondial.

10. BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU
Răpirea Fetei
90 X 125
Ulei pe lemn
1942
11. GEORGE ŞTEFANESCU
Maternitate
Aceste evenimente istorice au determinat apariţia unor formule locale
caracteristice totodata după cum menţionează İoana Vaslui:
„Mutaţiile istorice de după război au determinat declanşarea unei acute
dezbateri culturale şi apariţia unui nou curent artistic, acela al
specificului naţional, care a polarizat conştiintele în anii 1920-1930.”3
În paralel, pictura turcă va suferi modificări în mod evident după
proclamarea republicii. În Turcia, politica noului guvern de modernizare,
fenomenul de industrializare şi noul sistem capitalist au avut influenţă
evolutivă asupra intelectualităţii dând posibilitatea formării unei noi gândiri
şi anume aceea de deşteptare a unei gândiri naţionale. Proiectul guvernului
statului turc de modernizare constă în faptul că intelectualii vor primi
sarcina de a participa la acţiuni artistice în vederea ridicării nivelului de trai
în partea anatoliană, scoaterea la suprafaţă a valorilor naţionale şi
reconstituirea unei naţiuni cu valorile ei culturale. Această acţiune va
continua până în anul 1943 sub numele de „Resamların Yurt İçi Geziler
1

Erwin KESSLER, İoana VLASİU, Gheorghe VİDA, Ruxandra DREPTU, Mariana
VİDA, Colours of Avant-Garde. Romanian Art 1910-1950, 11.
2
Amelia Pavev, Pictura Românească İnterbelică, 16.
3
Erwin KESSLER, İoana VLASİU, Gheorghe VİDA, Ruxandra DREPTU, Mariana
VİDA, Colours of Avant-Garde. Romanian Art 1910-1950, 11.
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Programı”. Această activitate va fi deasemenea continuată de artiştii
grupului „D” şi se va desfaşura în mediul rural ilustrând viaţa socială.
Artişti plastici turci, respectiv pictorii grupului „D”, ca şi cei români,
pentru a scoate în prim plan caracterul naţional şi elementele de folclor, vor
apela la izvoarele culturale tradiţionale şi la estetica artei populare. Pictorii
turci vor avea ca temă principală viaţa ţăranului încadrat în spaţiul rural. Ei
vor folosi ca element de limbaj plastic elemente din folclorul turc. Astfel
unele personaje poartă haine populare tradiţional,e sau sunt amplasate întrun context popular, precum târguri populare, unele elemente de limbaj
plastic fiind forme luate din geometria covoarelor ţăraneşti şi transpuse ca
scheme geometrice.

12. EREN EYÜBOĞLU
Bitlisli
65 X 85/1954
Ulei pe pânză
Colecţie specială
13. FRANCİSC ŞİRATO
Vânzătorul de Covoare
88 X 62/1926
Muzeul Naţional de Artă Bucureşti
14. EREN EYÜBOĞLU
Ţărancă
60 X 50/1950
Ulei pe pânză
Colecţia Roche
15. BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU
Ulei pe pânză
În România în pictura interbelică apare însă un aspect nou şi propriu
determinat de o schimbare teritorială. Redescoperirea Dobrogei după cel de
Al Doilea Război Balcanic va face ca artiştii români să valorifice în
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lucrările lor şi valorile etnice ale Tătarilor şi Turcilor care locuiesc în
această zonă influenţând arta picturală între anii 1920-1930. În acelaşi timp
însă aceşti pictori îşi vor manifesta opţiunea lor pentru „plein-air”.
Dobrogea va însemna pentru pictura românească Şcoala de pictură de la
Balcic. Motive dobrogene, compoziţii cu ţărani turci şi tătari în universul
rural şi reprezentarea luminii („plein-air”) acest lucru fiind hotarâtor pentru
orientarea artiştilor spre peisaj, gen nepracticat până la venirea lor în
Balcic, vor constitui Şcoala de pictură de la Balcic.
Mai târziu însă, Corneliu Baba va relua tema ţăraneasca ilustrând
problemele populaţiei create de cel de Al Doilea Război Mondial, secetă şi
cutremur. În configurarea personajelor este ilustrat firescul, realizându-se
un echilibru între realismul firesc al vremii şi forma expresivă proprie
artistului, aceasta transmiţând la rândul ei legătura sensibilă dintre artist şi
societate. İmaginea ţăranului lui Corneliu Baba simbolizeaza masele
populare.

16. CORNELİU BABA
Răscoala 1907
50 X 34, Ulei pe carton, Muzeul Naţional de Artă Bucureşti
17. CORNELİU BABA
Răscoala 1907
Acuarelă
18. CORNELİU BABA
Tărani
63,3 X 30,2/1956/Tehnică mixtă, Muzeul Naţional de Artă Bucureşti
19. CORNELİU BABA
Tărani
Ulei pe carton
Dintr-o altă perspectivă cultural artistică în contextul geografic, istoric
al Turciei, în timp ce în arta românească imaginea ţăranului este redată întrun realism firesc, în arta turcă specificul naţional este alimentat de alte
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structuri culturale şi ideologice. În acea vreme exista o multitudine de
viziuni estetice. Acestea au implicat noi şi diverse metode de lucru. După
anii 1950 şi pictura turcă intră sub influenţa unui realism sociologic
ilustrând viaţa plină de lipsuri a ţăranului. Totuşi unii pictori, sub
influenţele curentelor europene apelează la motivele folclorice folosind o
altă formă de interpretare contemporana. Unul dintre criticii turci de arta,
Kaya Özsezgin, menţionează faptul că pictorii anilor 1950 doar se inspiră
din arta turcă, redind o noua interpretare elementelor de folclor anatolian.
Astfel, după cum am menţionat în lucrare, voi continua aproximativ
cronologic cu cele mai reprezentative exemple din pictura turcă şi pictura
românească.
În pictura turcă, în timp ce Turgut Zaim, din dorinţa de a reflecta
cursul cultural şi social al epocii, înfăţişează episoade din viaţa poporului în
mijlocul naturii ţării sale, cu obiceiurile, costumele si îndeletnicirile
cotidiene, Nuri İyem (respectiv Victor Rusu) realizează o serie de tablouri
cu figuri feminine simplificate, de tip bizantin. Idealul naţional la Turgut
Zaim este redat prin imaginea familiei, in context ideologic.

20. VİCTOR RUSU-CİOBANU
Fete Tinere
21. NURİ İYEM
Casă în Şile
40 X 82
Ulei pe pânză
22. TURGUT ZAİM
Ţărănci la Câmp
135 X 173
Ulei pe pânză
Muzeul MSGSÜ İstanbul de Pictură şi Sculptură
Întâlnim deasemenea imagini simplificate într-un geometrism modern
bazat pe anumite scheme care se repeta sau geometrizari cubiste la pictorii
Sabri Berkel şi Nurullah Berk.
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23. NURULLAH CEMAL BERK
İstihsal
200 X 300, Ulei pe pânză, 1954, Colecţia Yapı Kredi Bankası
24. SABRİ BERKEL
Tărani Culegând Tutun în Ege
200 X 300/1954, Ulei pe pânză, Muzeul MSGSÜ İstanbul de Pictură şi
Sculptură
25. CEMAL TOLLU
Semănatul
65 X 54/1966, Ulei pe pânză, Colecţia Tulga Tollu
Identitatea etnică, etno-estetica este redată cu trasaturi de simbolism,
constructivism, traditionalism în operele artiştilor Eren Eyuboğlu, Bedri
Rahmi Eyuboğlu. În special în lucrările lui Bedri Rahmi Eyuboğlu motivele
vieţii ţăraneşti apar cu valenţe simbolice şi expresive.
Tema folclorică expusă în mod expresionist în culori etnice o găsim şi
în pictura lui Ţuculescu. Artist expresionist Ţuculescu picteaza peisaje,
naturi moarte folosind culoarea, violenţa şi spontaneitatea gestuală.
Elementele, motivele, compoziţiile ornamentale şi culorile preluate din arta
populară redau ritmul şi mişcarea ca elemente expresioniste
compoziţionale.

26. İON ŢUCULESCU
İnterior Rural
55 X 74, Ulei pe pânză, 1940-1950, Muzeul de Artă Craiova
27. ZİYA KESEROĞLU
İnterior
Ulei pe pânză
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28. İON ŢUCULESCU
Autoportret
71 X 51,5, Ulei pe pânză, Colecţia Ţuculescu
29. HAMİT GÖRELE
Mireasa din Sivas
61 X 51, Ulei pe carton, 1940, Colecţia Aksanat
Concluzia finală este că, în mod paralel, aşa cum pictura română a fost
influenţată de către contextul istoric şi social şi a evoluat sub influenţele
estetice exterioare din Europa şi pictura turcă în mod asemanator şi-a urmat
cursul istoric. Tot sub aceeeaşi influenţa a curentelor europene şi pictorii
turci s-au inspirat din tradiţia folclorică transpunând-o în forme
contemporane.
În pictura turcă şi pictura românească din secolul XX imaginea
ţăranului şi valorile naţionale au fost prezentate în mod asemanator uneori
sub influenţa impresionismului, alteori sub estetica constructivista sau
cubistă, alcătuind ca o imagine de ansamblu realizarea unei sinteze
etnologice-etnoestetice inspirată din arta populară. Aceste imagini cu
tendinţe diverse de simbolism, constructivism, tradiţionalism, indiferent de
orientarea lor ideologică, reflectă trăsăturile civilizaţiei autohtone.
Doresc ca această lucrare să constitue o legătură între cele două lumi
atât de diferite şi totuşi atât de apropiate cum sunt civilizaţia şi cultura turcă
şi cea românească.
Turkish and Romanian Painting
Following, social and cultural, extremely dense and complex historical
events that influenced the evolution of the two peoples, diversifying and
enriching the arts in Romania and Turkey in the twentieth century, while in
European art appears different artistic currents, in Romanian and Turkish
paintings of the twentieth-century, artists in different contexts illustrate in
most of their work the peasant image and elements of traditional folklore.
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While Romania had progress in the last decades of the nineteenth
century, becoming modernized \in parallel, in the history of Turkish, the
attitudes and behaviour in culture, politics, economy and society are
different.
Commonly, however, both countries’ paintings representing numerous
groups of peasants are illustrated in an atmosphere that reflects worries and
troubles of war.
In Romania in the interval between wars paintings appears with a new
specific aspect, a new look and is determined by a change in their territory.
Romanian Dobrogea paintings will belong to the painting school in Balcic.
These have involved new and different ways of working.
In parallel as the Romanian painting was influenced by historical and
social context and has evolved under the external aesthetic influence of
Europe, Turkish painting has followed a similar course of history. Also,
under the same influence of European trends the Turkish painters were
inspired by folk tradition translating it into contemporary forms.
In the Turkish and Romanian painting in the twentieth century the
Romanian peasant image and national values, have sometimes been
presented in a similar manner under the influence of impressionism, cubist
and constructivist aesthetics, sometimes, showing as a general view an
ethnological aetnoestethic synthesis inspired from folk art. These images of
various trends of symbolism, constructivism, traditionalism, regardless of
their ideological orientation, reflect characteristics of the local civilization.
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ANGHEL SALIGNY – ULTIMELE ONORURI
dr. Cătălin Fudulu(Bucureşti)
Anghel Saligny s-a întors cu trăsura, la 17 iunie 1925, de la
Societatea de Tramvaie Bucureşti, unde participase la o şedinţă a
consiliului de administraţie. „După prânz (…) se duce în cameră şi se
aşează pe pat. Vrea să doarmă. Închide ochii şi un semn greu, apăsător, îl
învăluie cu încetul. Apoi, mâini negre, şerpuite, încep să-l strângă. Îl
cuprind din toate părţile, îl sufocă. Sute de mâini, mii de mâini, mii de
mâini negre şi rele. Şi el se zbate, se luptă, îşi aduce aminte. Şi totul în jur e
negru, întunecat, străin (…) Dar este podul. Podul peste apele puţin tulburi
ale Dunării. Podul pe care el l-a dat ţării. Podul spre lumină. Şi parcă
mâinile nu mai pot să strângă, şi parcă întunericul se împrăştie, şi parcă
respiră mai liber. Şi apoi e Constanţa, sunt docurile şi Brăila, şi poduri, şi
linii ferate, şi amenajări, şi lucrări, iar lucrări, pretutindeni, şi o fărâmă din
el în fiecare construcţie… Şi mâinile negre cad, se desfac şi întunericul se
risipeşte. E lumină şi linişte. Foarte multă linişte (…) Totul în jur e lumină,
lumină şi linişte.
Când Thereza a intrat în camera lui, l-a găsit pe Saligny cu un
zâmbet pe buze. Îşi închisese ochii pentru totdeauna“1. Inima îl trădase2.
Şedinţa Academiei Române din 18 iunie 1925 a început la 3 dupăamiază, fiind una îndoliată. Au fost prezenţi 18 academicieni3, care au fost
informaţi de I.C. Negruzzi despre decesul lui A. Saligny: „Cunoaştem cu
toţii ştirea dureroasă despre încetarea din viaţă a veneratului nostru coleg,
Anghel Saligny. Nu pot aduce acum laudele cuvenite pentru bogata-i
activitate şi nici expune meritele sale, pe care le ştim că sunt mari; ci numai
amintesc că mâine se va face trista solemnitate a înmormântării rămăşiţelor
lui pământeşti, la care va trebui să luăm parte cât mai mulţi şi să delegăm
pe unul dintre noi să exprime într-o cuvântare marile regrete ale
Academiei, care va păstra defunctului o vie şi eternă amintire“4.

1

Ion Crişan, Anghel Saligny, Ed. Tineretului, Bucureşti,1959, p. 169-171.
[***], Anghel Saligny, în „Buletinul Societăţii Politehnice“, an XXXIX, nr. 11-12,
noiembrie-decembrie 1925, p. 403.
3
Ioan Bianu, Gheorghe Bogdan-Duică, Gheorghe Murnu, Iacob C. Negruzzi, din
Secţiunea Literară; Gheorghe Balş, Dimitrie Gusti, Nicolae Iorga, Alexandru Lapedatu,
Andrei Rădulescu, Mihail C. Sutzu din Secţiuea Istorică; Grigore Antipa, generalul Gr.
Crăiniceanu, Dr. Gheorghe Marinescu, Ioan Simionescu, Gheorghe Ţiţeica, Nicolae
Vasilescu-Karpen şi I. Cantacuzino din Secţiunea Ştiinţifică.
4
Arh. Academiei Române (A.R.), fond A 4, dosar 14/1924, f. 122.
2
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G. Ţiţeica a fost desemnat să ţină un discurs, cu prilejul funeraliilor
lui A. Saligny1. Acesta s-a achitat de sarcina primită, depunând textul
discursului la biroul Academiei, în şedinţa din 3 iulie 19252. Textul a fost
scris cu creionul pe patru coli de format A 5. Remarcabil este faptul că G.
Ţiţeica nu a comis decât o greşeală, la finalul discursului, când a scris de
două ori la rând cuvântul „să“ în propoziţia „ca prin geniul său ştiinţa şi
munca să să [sic!] aducă la îndeplinire atâtea lucrări mari“3. De asemenea,
sunt două modificări pe fila a doua din discurs. În primul rând, din
propoziţia „nenumăratele realizări tehnice răspândite aproape asupra
întregului Vechiul Regat“, au fost tăiate cuvintele „asupra întregului“ şi
înlocuite cu „peste tot“, rezultând: „nenumăratele realizări tehnice
răspândite aproape peste tot Vechiul Regat“4. În al doilea rând, cuvintele
„din depărtare“ au fost adăugate propoziţiei „se deosebeşte un monument
măreţ“, rezultând formularea „se deosebeşte din depărtare un monument
măreţ“5. G. Ţiţeica a reuşit să stabilească cât de mare a fost pierderea
determinată de trecerea în eternitate a fostului preşedinte al Academiei:
„Stingerea din viaţă a lui A. Saligny nu e numai o pierdere nereparabilă
pentru îndurerata sa familie, pentru Academia Română şi pentru diferitele
instituţiuni şi servicii înalte pe unde el a trecut şi unde a lăsat urme
nepieritoare şi amintiri neşterse, ci este o pierdere mai mare, este o pierdere
pentru ţara întreagă, o pierdere naţională“6.
Jurnaliştii de la Adevărul au întărit afirmaţia lui G. Ţiţeica, despre
faptul că România pierdea prin decesul lui A. Saligny „un mare om, un om
care, din întâmplare nu e politic şi totuşi a ajuns la o mare faimă“7.
Gazetarii de la Universul au publicat biografia lui A. Saligny8,
precizând că „a murit un mare îndrumător, un harnic sfătuitor, un inginer
care a făcut gloria ţării, i-a înălţat prestigiul prin marea ştiinţă a calculelor
matematice, puse în slujba propăşirii imediate a ţării cu bogăţiile ei.
Dacă Saligny n-ar fi fost decât profesorul ilustru, devotat carierei lui
la Şcoala de Poduri şi Şosele, care a produs atâtea înaintări în economia
naţională românească, ar fi avut fără îndoială destule merite.
Dar de numele lui Saligny e legată cea mai importantă, cea mai
necesară, cea mai artistică lucrare: podul peste Dunăre de la Cernavodă.
Podul acesta constituie una din încoronările minunate ale glorioasei
1

Ibidem.
Ibidem, f. 126 (v.).
3
Ibidem, f. 136 (v.).
4
Ibidem, f. 134.
5
Ibidem, f. 134 (v.). Pentru mai multe detalii, vezi Anexe.
6
Ibidem, f. 133 (f.v.).
7
[***], Anghel Saligny, în „Adevărul“, an 38, nr. 12.734, vineri, 19 iunie 1925, p. 3.
8
[***], La moartea lui Anghel Saligny, în „Universul“, an XLIII, nr. 139, sâmbătă, 20
iunie 1925, p. 1.
2
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concepţii de construcţie uriaşă“1. Chiar şi în momentul trecerii lui A.
Saligny în eternitate, podul de la Cernavodă a fost considerat una dintre
cele mai reuşite opere ale sale, abia pe urmă fiind menţionate docurile de la
Brăila şi Galaţi, Portul Constanţa, activitatea de preşedinte al Academiei
sau de ministru al Lucrărilor Publice. Efectiv, podul peste Dunăre era văzut
şi admirat de toţi cei care treceau pe la Cernavodă. Rezultatele celorlalte
activităţi ale lui A. Saligny, cum au fost cele de la Academia Română,
Ministerele de Război şi de Lucrări Publice nu erau simţite în mod direct de
toţi cei care îl cunoşteau pe A. Saligny, chiar şi din auzite.
Şapte societăţi româneşti2. care au beneficiat de sprijinul lui A.
Saligny, au publicat condoleanţe în presă, manifestându-şi regretul pentru
„încetarea din viaţă a marelui inginer român“3.
Guvernul român i-a organizat lui A. Saligny funeralii naţionale,
pentru serviciile aduse României4. Slujba religioasă s-a desfăşurat,
începând cu orele 15.00 p.m., la domiciliul lui A. Saligny din strada
Basarabia nr. 10 (Occidentului în prezent). Slujba religioasă a fost oficiată
de Platon Ciosu, vicarul Mitropoliei, asistat de arhimandritul Antoniu. Au
fost prezenţi membrii familiei Saligny, Miron Cristea, Patriarhul României,
prim-ministrul Ion I.C. Brătianu, membrii Guvernului, E. Nicoleanu,
prefectul poliţiei Capitalei, I.C. Negruzzi, preşedintele Academiei, însoţit
de G. Ţiţeica, I. Bianu, N. Iorga, Gh. Balş şi Gr. Antipa, inspectori generali
în MLP şi numeroşi elevi ai Şcolii Politehnice din Bucureşti. Regele
Ferdinand a fost reprezentat de comandorul Coslinsky5.
După terminarea serviciului religios au ţinut discursuri Ion I.C.
Brătianu, generalul Arthur Văitoianu, Gheorghe Ţiţeica, Oscar Kiriacescu
şi Niculae P. Ştefănescu.
Ion I.C. Brătianu a constatat că „un român într-adevăr mare şi-a
încetat deodată munca şi viaţa“, însă realizările sale monumentale „fac fală
României pe veci“6. Generalul A. Văitoianu l-a comparat pe A. Saligny cu
un geniu, care, deşi încetase să mai lumineze, trecea în istorie, făcându-i pe
contemporani să rămână „copleşiţi de admiraţie faţă de opera gigantului,

1

[***], Anghel Saligny, în „Universul“, an XLIII, nr.138, vineri, 19 iunie 1925, p. 1.
Societatea Anonimă Uzinele de Fier şi Domeniile din Reşiţa, Societatea Anonimă
Copşa Mică şi Cugir, Societatea Anonimă Română de Navigaţie pe Dunăre, Prima
Societate Naţională de Navigaţiune Română, Societatea Politehnică, „Şantierele
Române de la Dunăre“, „România“ şi „Creditul pentru Întreprinderi Electrice“.
3
„Universul“, an XLIII, nr. 139, sâmbătă, 20 iunie 1925, p. 3.
4
„Gazeta Matematică“, an. XXX, nr.11, iulie 1925, p. 405.
5
[***], Anghel Saligny, în „Buletinul Societăţii Politehnice“, an XXXIX, nr. 11-12,
noiembrie-decembrie 1925, p. 403-404.
6
[***], Cuvântarea domnului prim-ministru Ion I.C. Brătianu, în „Buletinul Societăţii
Politehnice“, an XXXIX, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1925, p. 406.
2

403

care rămâne gloria noastră naţională“1. Gheorghe Ţiţeica l-a considerat pe
A. Saligny, alături de G. Duca, unul dintre „făuritorii tehnicii române“2,
deşi A. Saligny afirmase răspicat, la 29 mai 1921, cu prilejul centenarului
lui Ion C. Brătianu, că fără sprijinul acestuia corpul tehnic român nu s-ar fi
putut dezvolta3. Oscar Kiriacescu, directorul Băncii Naţionale, l-a apreciat
pe A. Saligny pentru modestia care îl caracteriza şi care „i-a luat ceva din
strălucirea personalităţii sale, însă ca umbrele figurilor din tablouri i-a dat
în schimb mai multă forţă, mai mult relief“4. Inginerul N.P. Ştefănescu,
preşedintele Societăţii Politehnice, a încheiat seria discursurilor, aducându-i
lui A. Saligny salutul şi omagiile „de adânc respect şi nemărginită
recunoştinţă“ ale Corpului tehnic român5.
Sicriul cu corpul neînsufleţit al lui A. Saligny a fost urcat pe carul
mortuar de inginerii prezenţi, în timp ce soldaţii din Regimentul 21
Infanterie, două companii de vânători, o baterie din Regimentul 2 Artilerie
şi un escadron din Regimentul 4 Roşiori au dat onorul. Cortegiul
impunător, dovedind familiei cernite a lui A. Saligny, că doliul acesteia era
doliul întregii naţiuni6, a plecat spre cimitirul Sfânta Vineri, la orele 17.30
p.m. Panglicile carului mortuar au fost ţinute de Ion. I.C. Brătianu, A.
Văitoianu, O. Kiriacescu şi N.P. Ştefănescu, asistaţi, fiecare, de câte un
colonel din Armata română. Clerul s-a deplasat cu trăsurile, în timp ce alte
două birje au dus coroanele asistenţei, cu excepţia coroanelor trimise de
Regele Ferdinand şi de redacţia „Gazetei Matematice“, purtate pe braţe. De
asemenea, şase ofiţeri au purtat decoraţiile primite de A. Saligny7.

1

[***], Cuvântarea domnului general Arthur Văitoianu, ministrul Comunicaţiilor, în
„Buletinul Societăţii Politehnice“, an XXXIX, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1925, p.
407, 410.
2
[***], Cuvântarea domnului Gheorghe Ţiţeica, în „Buletinul Societăţii Politehnice“,
an XXXIX, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1925, p. 411.
3
[***], Discursul rostit de Anghel Saligny la sărbătorirea centenarului naşterii lui I.C.
Brătianu în ziua de 29 mai 1921, în „Buletinul Societăţii Politehnice“, an XXXIX, nr.
5-6, mai-iunie 1925, p. 587.
4
[***], Cuvântarea domnului Oscar Kiriacescu, director la Banca Naţională, în
„Buletinul Societăţii Politehnice“, an XXXIX, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1925, p.
412.
5
[***], Cuvântarea domnului ing. N.P. Ştefănescu, preşedintele Societăţii Politehnice,
în „Buletinul Societăţii Politehnice“, an XXXIX, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1925,
p. 413.
6
Gâlcă Toma, Anghel Saligny în „Biblioteca Cercului Tehnic al României“, an VI
(1925), nr. 16-20, p. 13.
7
[***], Anghel Saligny, în „Buletinul Societăţii Politehnice“, an XXXIX, nr. 11-12,
noiembrie-decembrie 1925, p. 404-405.
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Rămăşiţele pământeşti ale lui A. Saligny au fost depuse la cimitirul
Sf. Vineri în cavoul subteran al familiei, aflat la figura 4 bis1, locurile 9596. În acelaşi loc, A. Saligny o înhumase pe fiica sa, Eugenia, în 19232.
Interesant este aspectul că, partea superioară a proceselor-verbale ale
şedinţelor Academiei fiind tipizată, numele lui A. Saligny a figurat în
acestea până la şedinţa din 17 iunie 1927, când au fost folosite altele noi3.
Paradoxal, se împlineau doi ani de la trecerea în eternitate a celui numit de
regele Carol I „un geniu al României“. Până atunci, A. Saligny a figurat
absent la şedinţe, deşi decedase, numele său fiind tăiat cu cerneală,
notându-se în paralel, olograf, numele lui Petru Bogdan (1873-1944)4,
urmaşul acestuia în Secţiunea Ştiinţifică5. Acesta, deşi a devenit membru
titular al Academiei Române în şedinţa din 4 iunie 1926, şi-a citit discursul
de recepţie, Opera lui Anghel Saligny şi învăţământul tehnic în România,
abia în şedinţa din 28 mai 1931, când nu s-a sfiit să le declare
academicienilor că au manifestat bunăvoinţă acceptându-l pe locul lăsat
vacant de A. Saligny, argumentând: „Cinstea ce mi-aţi făcut este prea mare
în raport cu slabele mele merite“6.
Nicolae Vasilescu Karpen i-a răspuns lui P. Bogdan, lăudându-l că a
respectat principiul din statutele Academiei de a se referi la predecesorul
său care i-a lăsat locul vacant, „dispoziţie căreia, regret că nu i se supun
mulţi dintre aleşii noştri mai noui şi chiar mai vechi“7. Totuşi, N.VasilescuKarpen i-a precizat lui P. Bogdan că deşi a citat în discursul său din
Virgiliu, corect se pronunţă Vergiliu şi că „între activitatea d-tale şi aceea a
predecesorului d-tale, nu se poate găsi altă asemănare decât aceea a două
paralele care merg alături, şi nu se întâlnesc decât la infinit, pe care-l putem
asemăna cu interesul obştesc“8.
Academia Română l-a comemorat pe A. Saligny şi cu prilejul a 20 de
ani de la trecerea în eternitate a fostului preşedinte. Cu acest prilej, N.
Vasilescu-Karpen a ţinut, în şedinţa publică din 2 noiembrie 1945, un
discurs intitulat Viaţa şi opera lui Anghel Saligny. Creionând activitatea pe
1

Gheorghe Bezviconi menţionează numai parcela 4 în Necropola Capitalei, ed. a II-a,
Ed. Museum, Chişinău, 1997, p. 192.
2
[***], Anghel Saligny, în „Buletinul Societăţii Politehnice“, an XXXIX, nr. 1112,noiembrie-decembrie 1925, p. 405.
3
Arh. A.R., fond A 4, dosar 14/1924, f. 322.
4
Născut la Cosmeşti (jud. Iaşi). Chimist român. Doctor în chimie la Berlin (1901), cu
teza „Über die Wanderungsgeschwindigkeiten der Ionen“. Membru titular al Academiei
Române (4 iunie 1926). A murit la Iaşi.
5
Arh. A.R., fond A 4, dosar 14/1924, f. 218, 321.
6
Petru Bogdan, Opera lui Anghel Saligny. Învăţământul tehnic în România. Discurs
rostit la 28 maiu 1931 în şedinţa solemnă, cu răspunsul D-lui Nicolae V. Karpen, în
„Analele Academiei Române“, discursuri de recepţiune, tom. LXIV, p. 3.
7
Ibidem, p. 21.
8
Ibidem, p. 24-25.
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care A. Saligny a desfăşurat-o în diferite servicii şi instituţii ale statului
român, N.V. Karpen a susţinut în finalul cuvântării sale: „Dacă se măsoară
însemnătatea omului după roadele pe care le-a lăsat, în generaţia pe care a
cinstit-o, n-a fost român mai de seamă decât Anghel Saligny“1.
În iunie 2004 s-au împlinit 150 de ani de la naşterea lui A. Saligny.
Două instituţii şi-au adus contribuţia la comemorarea acestuia: Academia
Română şi Banca Naţională a României.
Secţia de Ştiinţe Tehnice a Academiei şi Comitetul Român pentru
Istoria şi Filosofia Tehnicii (CRIFST) au organizat, la 13 mai 2004, în Aula
Academiei Române sesiunea „150 de ani de la naşterea lui Anghel
Saligny“, prilej de a se evoca viaţa, opera şi activitatea fostului preşedinte
al Academiei2. Academicianul Mihai Drăgănescu l-a considerat pe A.
Saligny „unul dintre marii ingineri români creativi“3 iar acad. Radu Voinea
s-a referit la activitatea lui A. Saligny la Academia Română, considerând că
viaţa şi activitatea acestuia sunt „un îndemn pentru inginerii români de
astăzi de a cinsti memoria lui Anghel Saligny, străduindu-se ca, diferitele
domenii ale tehnicii româneşti să fie la nivel mondial sau cât mai aproape
de acest nivel“4.
În aceeaşi sesiune, Ştefan Iancu, secretar ştiinţific al CRIFST, a ţinut
comunicarea Părintele tehnicii româneşti, analizând activitatea lui A.
Saligny prin prisma lucrărilor proiectate şi realizate de acesta şi a lucrărilor
la care a participat ca director5. Profesorul Horia Colan, membru
corespondent al Academiei Române, a analizat materialul suprastructurii
podului de la Cernavodă6, în timp ce Cristian Păunescu, director la BNR, a
vorbit despre modul în care a fost implicat A. Saligny, în 1916, la
transportul tezaurului României la Moscova7.
Banca Naţională a României nu a organizat o sesiune de comunicări,
alegând, în schimb, o metodă mult mai originală de a-l comemora pe A.

1

Nicolae Vasilescu-Karpen, Viaţa şi opera lui Anghel Saligny, în „Analele Academiei
Române“, memoriile Secţiunii Ştiinţifice, seria III, tom. XXI, p. 16.
2
Elena Solunca, Sesiuni Ştiinţifice, în „Academica“, an XIX, nr. 26(163), mai 2004, p.
76.
3
Ibidem.
4
Radu Voinea, Anghel Saligny la Academia Română, în „Academica“, an XIX, nr.
26(163), mai 2004, p. 59.
5
Elena Solunca, op. cit., p.76.
6
Horia Colan, Anghel Saligny, pionier al metalurgiei şi ştiinţelor materialelor, în
„Academica“, an XIX nr. 26, (163), mai 2004, p. 61-63.
7
Elena Solunca, op. cit., p. 76.
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Saligny. Guvernatorul Mugur Isărescu1 a emis Circulara 21/27.08.2004,
referitoare la „punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede de
argint cu valoarea nominală de 500 de lei, emisiunea «Anghel Saligny –
150 de ani de la naştere»“2. Gestul a fost determinat de faptul că A. Saligny
a fost preşedintele Comisiei de cenzori a Băncii Naţionale. Moneda a fost
confecţionată din argint, având o formă rotundă, un diametru de 37 mm şi o
greutate de 31,103 grame. Aversul monedei conţine, în centru, imaginea
podului de la Cernavodă. Sub imagine a fost inscripţionat textul „PODUL
DE LA CERNAVODĂ“. În stânga au fost amplasate stema României şi
inscripţia „ROMÂNIA“. Partea inferioară a monedei este marcată de anul
emisiunii, „2004“ şi de valoarea nominală „500 lei“3.
Portretul lui A. Saligny a fost reprodus pe avers, iar inscripţia
„ANGHEL SALIGNY – 150 DE ANI DE LA NAŞTERE“ a fost gravată
circular. În partea dreaptă a portretului au fost amplasaţi anii „1854-1925“
(anul naşterii şi cel al trecerii în lumea celor drepţi ai lui A. Saligny), iar în
partea inferioară a fost reprodusă în facsimil semnătura lui A. Saligny4.
Desenul monedei a fost realizat de Ştefan Ursachi (1945-2006)5, un
profesionist în domeniu6.
Şase fotografii au fost reproduse în pliantul care a însoţit lansarea
monedei comemorative. Una dintre ele, de formă ovală, îl reprezintă pe A.
Saligny, alte două sunt imagini ale podului de la Cernavodă din perioada
construirii braţului de oţel, în timp ce docurile din Galaţi sunt evocate de
trei fotografii. Din păcate, deşi în prezentarea activităţii lui A. Saligny

1

Născut la 1 august 1949, la Drăgăşani, Vâlcea. Academician, economist şi guvernator
al Băncii Naţionale a României. A absolvit în 1971 Academia de Studii Economice din
Bucureşti. În perioada 1971-1989 a lucrat la Institutul de Economie Internaţională.
După evenimentele din decembrie 1989 a lucrat la Ministerul Afacerilor Externe,
Ambasada României din SUA, până în septembrie 1990 când a devenit guvernatorul
BNR. A fost prim-ministru al Românii în perioada 16 septembrie 1999-noiembrie 2000.
Din noiembrie 2000 a obţinut un nou mandat de guvernator al BNR.
2
„Monitorul Oficial“, an 172 (XVI), nr. 829, miercuri, 8 septembrie 2004, p. 15
3
Banca Naţională a României, Anghel Saligny, 150 de ani de la naştere (1854-1925),
Ed. Monitorul Oficial, Bucureşti, 2004 [f.p.].
4
„Monitorul Oficial“, an 172 (XVI), nr. 829, miercuri, 8 septembrie 2004, p. 15.
5
Născut în comuna Ion Creangă (jud. Neamţ). A urmat Şcoala tehnică „Iosif Rangheţ“,
lucrând apoi în domeniul proiectării. A devenit angajatul Băncii Naţionale a României,
la 21 septembrie 1975, lucrând în cadrul acestei instituţii până la trecerea sa în
eternitate.
6
[***], In memoriam Ştefan Ursachi, în „Magazin Istoric“, an XL, nr. 4 (469), aprilie
2006, p. 31.
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realizatorii pliantului au menţionat că inginerul român a realizat şi docurile
din Brăila, lipsesc imaginile referitoare la acestea.
Televiziunea Română a iniţiat, în iunie 2006, campania „Mari
români“, ideea fiind preluată „din arsenalul cu succes verificat al altor
televiziuni“1. Prin intermediul unor taloane decupate din presă, sau folosind
internetul, cetăţenii români şi-au manifestat opţiunea. Pentru a face
alegerea mai uşoară, pe site-ul Televiziunii au fost postate 22 de
videoclipuri cu personalităţi româneşti2. Videoclipul referitor la Anghel
Saligny a avut o durată de 57 de secunde. Pe Fondul unor imagini cu A.
Saligny şi podul peste Dunăre, filmate după fotografiile existente la
Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei Române, actorul Florian
Pittiş a prezentat aspectele importante din viaţa unei „glorii a României“,
precizând că A. Saligny a fost inginer, academician, politician şi profesor.
O singură greşeală au făcut, la montaj, redactorii Televiziunii Române.
Deşi în videoclip s-a vorbit numai despre A. Saligny şi realizările acestuia,
a fost prezentată şi o imagine care semăna cu cele în care a fost imortalizat
inginerul român. Fotografia respectivă i-a aparţinut, însă, lui Alfons Oscar
Saligny, fratele mai mare al lui A. Saligny, decedat în 1903 şi înhumat la
cimitirul Bellu3. Campania mari români s-a finalizat la 10 iulie 2006, A.
Saligny figurând pe locul 89 în topul celor mai apreciaţi români, în timp ce
din primii zece nu au lipsit Regele Carol I, mareşalul Ion Antonescu, sau
Mihai Eminescu4.
* * *
After an activity has been appreciated by all his acquaintances,
academician Anghel Saligny was betrayed heart, died at home in West
Street. He was buried with military honors at the cemetery of Holy Friday.

1

Ion Mircea, Mici români, în „Ziarul de Duminică“, nr. 24 (306), vineri, 23 iunie 2006,
p. 2, supliment la „Ziarul Financiar“, an VIII, nr. 1.910, vineri, 23 iunie 2006
2
Regele Mihai, Samuel Brukenthal, Victor Babeş, Petre Ţuţea, Nicolae Titulescu,
Mircea Eliade, Toma Caragiu, Dinu Lipatti, Emil Racoviţă, Panait Istrati, Henry
Coandă, Regina Maria, Anghel Saligny, Maria Tănase, Grigore Antipa, George Enescu,
Ana Aslan, Johnny Weismuller, Nicolae Paulescu, Nichita Stănescu, Nicolae Tonitza,
Nicolae Grigorescu.
3
Gheorghe Bezviconi, op. cit., p. 192.
4
Diana Popescu, Naţia între sublim şi ridicol, în „Gândul“, an II, nr. 364, luni, 10 iulie
2006, p. 13.
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MARIN PREDA: NOSTALGIA "ORIGINILOR". MITUL
PATERNITĀŢII. MĀRTURISIRI
Drd. Angela Şerdean – Puşcaş (Târgu-Mureş)
Deşi are o admiraţie pentru clasa ţărănească din mijlocul căreia s-a
desprins, îi deplânge soarta, îi simte dispariţia datorită colectivizării, a
migraţiei spre oraş, Preda e descumpănit să-şi audă fratele, Gheorghe că stă
în majoritatea timpului pe şantier într-o baracă, deorece "construişte
societatea", de asemenea, ţăranul Năstase Besenac, îi ridică semne de
întrebare grave, în legatură cu viabilitatea şi autenticitatea acesteia:
"Astăzi, însă, Năstase Besenac, care e un personaj real, are televizor. În faţa
acestei realităţi brutale, îmi trebuie timp să reflectez înainte de a mai scrie
ceva despre ei: Pentru că, iată, ăsta e ţăranul din zilele noastre, dacă mai
poate fi numit astfel"( Marin Preda, Imposibila întoarcere, Editura Cartea
Românească, Bucureşti, 1975 p. 23). Vede ca pe o imposibilă întoarcere
revenirea la clasa ţărănească autentică aşa cum a cunoscut-o în satul natal:
"Ce se întâmplă astăzi cu poiana fierăriei lui Iocan în care ţăranii din
Moromeţii se strângeau să facă politică? Cine sunt, ce sunt, unde sunt ei
acum? Aş putea să spun că această poiană există încă şi că liberalii mei
care mi-au încântat copilăria trăiesc şi astăzi şi sunt cooperatori. Mulţi
dintre ei chiar trăiesc şi sunt chiar cooperatori. Dar pentru mine ei toţi nu
mai sunt şi nici nu-i mai recunosc atunci când îi caut şi încerc să stau de
vorbă cu ei. Poiana este un loc care parcă şi-a micşorat dimensiunile, poliţa
fierăriei lui Iocan a dispărut, caii care erau aduşi acolo să fie potcoviţi au
fost omorâţi cu ciomegele în curtea cooperativei, au fost daţi la porci,
deoarece, după cum mi s-a spus, consumau mult" (Marin Preda, Imposibila
întoarecere, ed. cit., p. 192). Preda se întreabă ce se întâmplă cu aceşti
ţărani grăbiţi să plece să facă procente, care e rostul lor, al satului pe care
nu-l mai recunoaşte: "Sunt oare atât de bătrân? Este poziţia mea o reeditare
a poziţiei scriitorului sămănătorist care caută cu mâhnire o lume trecută în
cea prezentă pe care n-o mai recunoaşte?"(Marin Preda, Imposibila
întoarecere, ed. cit., p. 193). Îşi justifică amintirile despre poiană nu prin
faptul că este prizonierul copilăriei sale, ci pentru că abia acum, la
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maturitate, descoperă, prin intermediul amintirilor, "vocaţia profund
democratică a poporului nostru", chiar predispoziţia ţăranilor de a trăi întrun fel de iluzie, aşa cum a trăit Moromete, personajul lui preferat. Iată, ce
mărturiseşte Preda în acest sens: "În fond, abjecţia sau sublimul nu sunt
suficiente prin ele însele ca să pună în mişcare imaginaţia şi inspiraţia unui
scriitor. Scriind, totdeauna am admirat ceva, o creaţie preexistentă, care mia fermecat nu numai copilăria, ci şi maturitatea: eroul preferat, Moromete,
care a existat în realitate, a fost tatăl meu. Acest sentiment a rămas profund
şi stabil pentru toată viaţa, şi de aceea cruzimea, cât şi josnicia, omorurile şi
spânzurătorile întâlnite des la Rebreanu şi Sadoveanu, şi existente de altfel
şi în viaţa ţăranilor, nu şi-au mai găsit loc şi în lumea mea scăldată în
lumina eternă a zilei de vară. În realitate, în amintire, îmi zac fapte de
violenţă fără măsură şi Preda, chipuri întunecoase, infernale, dar până
acum nu le-am găsit un sens… Poate că nici nu-l au ?! "(Marin Preda,
Imposibila întoarecere, ed. cit., p. 204).
Chiar dacă e evidentă îngrijorarea lui Preda pentru condiţia ţăranilor
prin reîntoarcerea acestuia sub o formă sau alta, atât în opera nonficţională,
cât şi în cea ficţională, la ţăranii lui pe care şi-ar fi dorit să-i ştie mereu
plasaţi sub zodia luminii eterne a zilei de vară, dorinţa acestuia de a se
desprinde de lumea satului, de ţăranii lui din Siliştea-Gumeşti, ne apare
oarecum antinomică, neobişnuită pentru un om care a apărat cu atâta
ardoare condiţia ţăranilor în special, cea umană în general: "Soarta care
mi-era rezervată ca ţăran nu numai că nu mi-a plăcut, dar m-a neliniştit încă
din copilărie. Nu împlineam încă zece ani, când doream din tot sufletul să
nu mai fiu ţăran. Şi abia în momentul în care am izbutit prima mea ispravă
pe care am făcut-o nu ca ţăran, ci ca altceva (ceea ce devenisem), m-am
simţit despovărat de un destin ameninţător!"
Plecat de acasă pentru a-şi urma destinul presimţit, în 1940, Preda
pleacă la şcoală la Bucureşti, deoarece Şcoala Normală de la CristurOdorhei a fost transferată aici. Odată cu plecarea la Bucureşti, are loc
despărţirea definitivă de satul natal şi de familie: "Într-o zi, fără să-mi
spună, tata luă hotărârea să se despartă de mine. Era în septembrie 1940…
Înainte să ajung s-o face eu, istoria tulbure şi ameninţătoare dădea buzna
peste noi: şcoala normală unde învăţasem, din Cristur – Odorhei, nu mai
exista, împreună cu jumătate din Ardeal…"(Marin Preda Viaţa ca o pradă,
Editura Albatros, Bucureşti, 1977, p. 41). Toamna, conducându-l la gară,
după ce îi plăteşte biletul de tren, tatăl îi spune că nu mai are bani să-l ţină
410

în şcoală şi că de acum va trebui să se descurce singur, sugerându-i să
folosească tehnica amânării în plata taxelor aşa cum făcuse el cu plata
fonciirii, aceste vorbe făcându-l pe adolescentul Preda să conştientizeze că
rostul lui de acum e altul, separat de familia lui, că trebuie să-şi ia viaţa în
mâini, că nu mai are cum să se întoarcă acasă: "despărţirea era irevocabilă,
n-am ce mai căuta în sat, eram aruncat în viaţă şi trebuia să mă descurc ca
orice vieţuitoare, să aflu singur secretele pădurii" (Marin Preda, Viaţa ca o
pradă, ed. cit., pp.74 - 75). Tatăl său încearcă să-i explice cum să facă să se
descurce, dându-i-l exemplu pe "bietul Nilă" care a reuşit şi abia ştie să se
iscălească: "De ce adică, continuă tatăl meu, să nu pot şi eu să izbutesc, chit
că prea bun la treabă nu am fost eu, dar de aia au cheltuit toţi şi au muncit
pentru mine, şi el, şi mama Miţa şi Ilinca şi până şi băiatul ăla mic, Sae, a
avut săracu grijă de vite, ba chiar a dat şi la secere şi la sapă, ca să pot eu să
învăţ, să nu trebuiască să mă întorc după ce toţi au răbdat de pe urma mea,
şi să umblu prin noroi în opinci… De ce adică să nu izbutesc?" Tatăl
lansează un ultim avertisment, despărţirea s-a produs, şi-a ridicat mâna
definitiv de pe umărul fiului, însă fiul tace cu o inconştientă nepăsare: "Eu
sper (şi ţi-o spun asta ca să mă ţii minte) că m-ai înţeles, exclamă el cu totul
detaşat de astă dată, o să fie vai de capul tău!" (Marin Preda Viaţa ca o
pradă, ed. cit., pp. 42 - 43). Din rândurile citate mai sus e evident faptul că
despărţirea de familie înseamnă, între altele, pierderea sentimentului de
ocrotire, deoarece copilul, apoi adolescentul, tânărul, care dorise să evadeze
din familie, din existenţa ţărănească, nu cunoaşte starea de bucurie,
plenitudine, când ruptura are loc: "Cum mă simţeam ocrotit de părinţi, mă
simţeam ocrotit şi de Dumnezeu, pe care îl credeam prezent în lucruri şi în
fiinţe, ca pe un creator"( Florin Mugur, Convorbiri cu Marin Preda,
Editura Albatros, Bucureşti, 1975, p. 96). Însă, când se desparte de părinţi
şi nu mai crede nici în Dumnezeu, zeitatea care-l ocroteşte este propria
conştiinţă morală. Se poate pune în legătură sumbrul avertisment al tatălui
cu această forţă interioară, cu conştiinţa de care Preda a ascultat toată viaţa,
astfel că, "tradus", acest avertisment ar suna în termenii următori: dacă n-ai
înţeles care e rostul tău în lume şi dacă nu te va însoţi conştiinţa,
înţelegerea, pe drumul pe care mergi singur, va fi rău, va fi vai de capul tău.
Preda n-a părăsit acest sfat al tatălui, această lege morală în care a fost
format, în acest sens, Eugen Simion face următoarea apreciere cu privire la
opera lui Preda: "Opera lui Preda (una din operele cele mai morale din câte
s-au scris la noi) este construită pe un sistem de valori etice şi propune o
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morală ce poate fi determinată. Pe ce se bazează ea? Pe libertatea spiritului,
pe dreptul la contemplaţie al omului, pe respectul valorilor fundamentale.
Cărţile lui sunt pline de reflectii privitoare la locul omului în lume"(Timpul
n-a mai avut răbdare. Marin Preda, bucureti, Editura Cartea Românească,
1981, p. 133). După cum i-a dat tatăl lui de înţeles, acasă nu mai avea sens
să se întoarcă, aşa că, după terminarea anului şcolar, în vacanţă rămâne în
Bucureşti, la fratele său Nilă. Trăind în condiţii mai mult decât precare,
citeşte mult, scrie mult, fiind hoărât să debuteze cu orice preţ: "Rămâneam
pierdut ceasuri întregi cu coatele sub ceafă, în mica odaie a lui Nilă, de la
mansardă, stăpânit de admiraţie pentru marele Gogol … şi dorind să scriu
ca el, să surprind şi eu, asemeni lui, spectacolul vieţii care poate stârni în
noi acel sentiment de salvare, de eliberare, de libertate a gândulu (Marin
Preda, Viaţa ca o pradă, ed. cit., pp. 108-109).
Eugen Simion e de părere, citindu-i cărţile şi cunoscând omul, că
Marin Preda nu a părăsit niciodată lumea copilăriei lui decât ca s-o poată
vedea mai bine, mai de sus, "într-un punct Orion al imaginaţiei lui"(Timpul
n-a mai avut răbdare. Marin Preda, ed. cit., p. 136). Criticul mărturiseşte
că atunci când a văzut pentru prima şi ultima dată satul Silistea-Gumeşti,
centrul lumii moromeţiene, a rămas dezamăgit. Nu a găsit nimic din ceea
ce se aştepta să vadă, ceea ce i se oferea privirii era un sat de câmpie ascuns
într-o groapă, o casă prăpădită, o grădină în care nu aveai loc să te mişti.
Apelând la vechiul motiv literar ubi sunt, Eugen Simion se întreabă,
ostentativ: "Unde este curtea lui Moromete, unde este grădina în care
străjuia, maiestuos, salcâmul, şi unde bătrânul ţăran, împovărat de gânduri,
mergea să vorbească cu sine însuşi? Dar prispa de pe care se vedea un
petec de cer şi, privindu-l, Moromete se simţea împăcat, mulţumit, liber în
interiorul unui univers vast?" (Timpul n-a mai avut răbdare. Marin Preda,
ed. cit., p. 136). Tot criticul îşi răspunde că acest spaţiu moromeţian,
mirific nu se găseşte altundeva decât în cărţile lui Preda, deoarece acolo
oamenii, locurile, obiectele cu o puternică identitate, sunt creaţii ale
scriitorului, ale capacităţii acestuia de a transfigura realitatea, istoria, în
ficţiune.
Eugen Simion are curiozitatea, într-un interviu, să-l întrebe pe Marin
Preda, dacă "romanul lui Niculae" e autobiografic, precizând că are în
vedere în special volumul al doilea din Moromeţii, răspunsul lui Preda fiind
unul predictibil: "Desigur! Ce i s-ar fi întâmplat povestitorului dacă n-ar fi
avut o altă soartă!" (Romanul românesc în interviuri, Antologie, text
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îngrijit, sinteze bibliografice şi indici de Aurel Sasu şi Mariana Vartic, Ed.
Minerva, Buc., 1986, p. 1162). La un asemenea răspuns, Eugen Simion îi
adresează o întrebare cheie: "Ce e, atunci, adevăr şi ficţiune în Moromeţii?"
(Aurel Sasu, Mariana Vartic, ed.cit., p. 1162) la care primeşte un răspuns
pe măsură: "Adevărate sunt sentimentele. Ficţiuni sunt împrejurările"
(Aurel Sasu, Mariana Vartic.ed. cit., p. 1162) În continuarea răspunsului
său, Preda abordează tema copilăriei ca paradis pierdut şi-şi aduce aminte
ca a scris o scenă în care unui copil, cuprins de friguri, i se pune tocmai
atunci o coroană de flori pe cap, însă "nu sentimental copilăriei paradisiace
a stat la baza acestei scene, ci nostalgia identificării finale cu elementele
lumii" (Aurel Sasu, Mariana Vartic, ed. cit., p. 1162), menţionând că acestă
scenă a fost ficţiune, însă sentimentele care au stat la baza ei au fost reale.
Îi vine apoi în minte o scenă reală, "dar cu tot atât de puţine şanse de a se
asocia unui sentiment care să-mi stârnească imaginaţia"(Aurel Sasu,
Mariana Vartic, ed. cit., p. 1163). E vorba de o amintire în care "copilul" –
de fapt, copilul Preda de odinioară - zace în mijlocul "bătăturii" şi tatăl
discută cu sanitarul, calm, această situaţie, în timp ce copilul bolnav aude şi
înţelege tot, şi anume, că "nu o mai duce mult", că "nu mai e speranţă", să-i
facă "ce trebuie". Tatăl, cu gândul la ceea ce reprezintă pentru familie
eventuala pierdere a copilului, cum ar socoti moartea oricărei vietăţi aflată
în strânsă legătură cu existenţa sa, îi adresează sanitarului un banal
"Crezi?", întrebare adresată mai mult pentru a-şi canaliza energia spre o
anumită direcţie, aceea de a pregăti cele necesare pentru înmormântarea
copilului, aeasta neavând nimic înfiorător, nimic dureros, chiar dacă era
plasată în contextul unei posibile tragedii. Cei doi se îndepărtează şi, după
un timp, copilul aude maşina de cusut a mamei turuind: "«Ce faci, ţaţă
Joiţo, îi faci cămaşă?» Tăcere lungă, după care se aude vocea mamei: «Cu
ce să-l duc, Aristiţo?»" (Aurel Sasu, Mariana Vartic, ed. cit., p. 1163). Mai
târziu, fraţii vitregi îi dau ghionturi că are "cămaşă nouă", uitând cu toţii că
el îşi purta propria-i cămaşă de înmormântare. Această scenă pe cât de
reală, pe aţât de înduioşătoare şi tulburătoare, nu a reuşit să-i stârnească
imaginaţia lui Preda, nu a devenit literatură, dar a rămas adânc întipărită în
conştiinţă, în memoria afectivă, acest aspect fiind uşor deductibil din felul
mărturisirii: "E o întâmplare adevărată, dar e de prisos ca să mai subliniez
mărginirea lui Paraschiv, Nilă şi Achim, la care, în realitate, copilul a ţinut
şi sriitorul de mai târziu s-a ferit să-i ponegrească. În fond, abjecţia sau
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sublimul nu sunt suficiente ca să pună în mişcare imaginaţia şi inspiraţia
unui scriitor." (Aurel Sasu, Mariana Vartic, ed. cit., p. 1163).
Chiar dacă fizic Preda a părăsit lumea satului, psihic, sufleteşte, a
păstrat-o mereu în memoria sa afectivă, rămânându-i scăldată în "lumina
eternă a zilei de vară", constituindu-se într-o continuă sursă de inspiraţie şi
un etern paradis pierdut.
Notice this is part of an extensive paper about Marin Preda whose
work puts him among the greatest writers of the Romanian literature.
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ESEISTICA LUI PAUL ZARIFOPOL
Prof. drd. Viorica Lazăr
1. Aspectul de poliedru al eseisticii lui Paul Zarifopol
2. Eseistica şi corespondenţa criticului- prietenia cu I.L. Caragiale
3. Eseurile d-lui Zarifopol- un mod de tratare a citicii si esteticii
1. Aspectul de poliedru al eseisticii lui Paul Zarifopol
Prin structura sufletească şi intelectuală precum şi prin concepţia
despre existenţa umană, Zarifopol se opunea moralismului în sens etic.
După cum Caragiale a fost un semnalizator literar al prefacerilor moravurilor societăţii, Zarifopol vine să avertizeze de imixtiunile care ar putea să
apară în coordonatele literaturii, în scopul confuziei valorilor estetice.
Zarifopol a debutat, în “Arhiva” lui A.D. Xenopol, cu o dare de
seamă asupra lui A d’ Arbois de Jubainville (“A d’ Arbois de Jubainville,
Deux maniéres d’ écrirel’ histoire, Critique de Bossuet, d’ Augustin Thiery
et de Fustel de Coulanges”).
Îşi ia doctoratul, la Halle, în 1904, cu ediţia critică a poemelor
trubadurului francez Richard de Fournival.Se împrieteneşte cu Ion Luca
Caragiale, aflat din 1904 la Berlin, de unde venea deseori la Leipzig. În tot
acel timp publică importante studii literare în revista müncheneză
Stüddeutsche Monatshefte”pănă în 1014, după care, întorcându-se în
România, colaborează la “Cronica” lui Tudor Arghezi.
Se pare că în casa sa din Leipzig va fi un furnicar cultural deosebit,
un salon artistic, strânsele contacte cu oamenii de cultură, fie ei din domeniul muzicii, literaturii sau a altor arte îl vor consacra pe tapetul cultural al
cercetării filologice şi estetice ca Herr Doctor. Frecventau aici tineri români
aflaţi la studii, muzicieni etc: Panait Cerna, Romulus Cândea, Em. Panaitescu, Florica Muzicescu, Cella Delavrancea, Em. Ciomac, Filip Lazăr,
Mihail Jora, D. G, Dumitriu, mentorul fiind chiar el, Herr Doktor, însă
deorece el nu agrea pedagogismul, pornirile autoritare am putea spune mai
degrabă că era un fel de arbitru. Criticul, deşi în formare, era deosebit de
rezervat şi nu amesteca viaţa intimă cu trăirea estetică sau contactele
sociale.
Colaborează des cu redacţia de la “Viaţa românească“ şi de la
“Adevărul literar şi artistic”. În 1924 apare antologia de nuvele fantastice
traduse şi prefaţate de el — Vedenii.
Publicate în timpul vieţii, Din registrul ideilor gingaşe 1926, Artişti
şi idei literare româneşti 1930, Încercări de precizie literară 1931 şi
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Pentru arta literară 1934, aceste cărţi au fost baza unora din reeditările
ulterioare.
În 1928 apare culegerea Despre stil iar în 1930, mai apoi i se
tipăreşte culegerea de eseuri Artişti şi idei literare române, mai apoi
întocmeşte ediţia critică a “Operelor” lui Ion Luca Caragiale. În 1933 este
numit redactor-şef al “Revistei fundaţiilor regale”, a avut şi o activitate de
publicist, eseist politic şi literar, istoric al civilizaţiei române. Dintre
filosofiile care l-au inspirat este cea a lui La Rochefoulcauld ( vezi p. 213
din Pagini de critică1). În 1935 Şerban Cioculescu scrie excelentul său
studiu Corespondenţa dintre I. L. Caragiale şi Paul Zarifopol ".
Zarifopol este văzut, datorită faptului că a debutat după războiul de
întregire, ca un maiorescian de a treia generaţie. Era cu ani buni mai în
vârstă decât Lovinescu, însă cu trei ani mai tânăr decât Ibrăileanu. Nicolae
Manolescu spune că, prin purismul său estetic, el întruchipează şi se
raportează cel mai bine modernismul interbelic. A fost coleg cu Călinescu,
la Adevărul literar şi artistic, în anii 30, iar în tinereţea sa era un prieten
apropiat al lui Caragiale. Articolele lui de-a lungul vremii s-au consacrat
drept eseistice, având libertatea de a se perinda prin literatura străină şi cea
română fără a impune o delimitare hotărâtoare de concepţie.
În cartea sa Paul Zarifopol, între fragment şi construcţie, Mircea
Muthu urmează „raţiunea tripticului eseist ” arătându-ne un Zarifopol „par
lui même” descoperind libertatea supravegheată şi soluţia „autonegării” din
Manifest, relevând miza pe care ne-o oferă eseul.2
Eseul este un gen al maturităţii este un mod critic şi literar, situat la
graniţa ştiinţei si a imaginaţiei. S-ar părea că Zarifopol nu s- a preocupat de
recenzii , nu a dorit sa scrie o istorie a literaturii române. Estetica lui, ne
spune Manolescu este una de gust, liberă de concepte, expresie a unui spirit
fin şi cultivat de amator superior. Tot criticul contemporan, ne spune mai
departe, că se poate asemăna cu Al. Paleologu sau Al George, Zarifopol
fiind cel dintâi critic cu înclinaţie spre frondă şi frivolitate ideatică deplin
asumată, cu deschidere spre antifrază şi paradox.3
Considerat un anticlasic, mai ales prin eseul Clasicii, el susţine că
literatura franceză clasică „seamănă curios cu viaţa germană prusificată” şi
că Boileau şi compania sunt nişte „vrednici jandarmi literari” care reuşesc
să strunească poporul cel mai frondeur din toate.
“Clasicii sunt nume proprii de literaţi şi artişti pe care le învăţăm în
şcoală sau le aflăm mai târziu, din cărţi sau de la persoane frumos cultivate.
Numele acestea sunt ilustre şi vechi; în ele, fără să fie ajutate de vreun alt
1

Paul Zarifopol, Pagini de critică, Minerva, Bucureşti, 1984;
Mircea Muthu, Paul Zarifopol, între fragment şi construcţie, Editura Albatros,
Bucureşti, 1982
3
Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române, Editura Paralela 45, Piteşti
2008;
2
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cuvânt, stă acumulată o mare putere de sugestie. De aceea şi sunt o proptea
folositoare pentru opiniile literare şi artistice; fiindcă în orice domeniu,
omului îi vine comod să trăiască autoritativ. Până la revoluţia romantică,
numele vechi erau propteaua unică a gustulul public. Pe încetul s-au
strecurat şi modernii spre treptele de cinste, şi astăzi sunt destui oameni
care nu-i pomenesc decât pe dânşii; aşa încât avem două puncte de sprijin,
de putere aproape egală”1.
Prim editorul lui Caragiale a reuşit să se impună mai ale prin
introducerea la operele acestuia, amintim aici Publicul şi arta lui
Caragiale, iar unele comentarii sunt preluate de mai toţi criticii care l-au
avut în vedere pe dramaturg. Citind aceste eseuri dedicate lui Caragiale, cu
care era întradevăr apropiat, iar Manolescu aduce în discuţie acest aspect,
avem impresia că nu este deloc părtinitor, ci destul de tenace în a reliefa
aspecte care nu i se par reuşite. Manolescu merge mai departe în analiza sa,
în care Zarifopol nu ierta nici pe înaintaşii Cârlova, Odobescu,
Bolintineanu, Ghica, Grigore Alexandrescu şi altii. Se relevă clar o
perspectivă tipică pentru un modernist, autorul eseurilor fiind adus în albia
poeziei moderne, de care se simte mai ataşat, Ion Minulescu şi Al. O.
Teodoreanu. Considerat un purist al acelor vremi, el aprecia poezia lui Ion
Barbu şi cea blagiană îndeosebi.
Raţionalismul lui Zarifopol, în politică deopotrivă, ca şi în literatură,
reuşea cu greu să risipească norii predilecţiilor obscurantiste, fie comuniste,
fie fasciste. E important să menţionăm acest lucru cu atât mai mult cu cât,
flaubertian în spirit, Zarifopol îl dispreţuia pe mediocrat, adică pe burghez.
Călinescu explică în acest fel ataşementul lui faţă de zeflemeaua lui
Cargiale... iar faptul că nu a avut prea mare simpatie de la contemporanii
săi, se poate deduce la o lectură atentă. „ Un eseist care priveşte(cel puţin
aparent) literatura naţională ca pe una retardată şi provincială...n-are cum
trezi simpatie chiar dacă impune oarece respect prin subtilitatea gândirii şi
mai ales a expresiei sale literare.”2
Se consideră de aceea că, din prudenţă, Zarifopol nu se lasă descifrat
de la prima lectură. Textele sale sunt pline de capcane pentru naivi. Şi
pentru aceasta aducem aici în discuţie fraza cu care debutează Prefaţa
primei sale cărţi:
„Cred că ideile care, în general, trebuie să fie cunoscute oricui vrea
să treacă drept om cultivat, ca şi acele despre care acest om trebuie să
pomenească întotdeuna cu deosebită băgare de seamă, dacă nu vrea să
supere atenţia societăţii unde, în chipul cel mai util şi plăcut, i se
adăposteşte persoana şi i se apără interesele.”3
1

Paul Zarifopol, Pentru arta literară, Editura Minerva, Bucureşti, 1998;
N. Manolescu, op. Cit.
3
http://biblior.net/din-registrul-ideilor-gingase/prefaţa.html;
2
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Aceste idei gingase, sunt ideile care de grija ce trebuie să o porţi în
faţă cu societatea, trebuie spuse delicat, deoarece ideile unui om cult
comportă riscul confruntării cu prejudecăţile membrilor contemporaneităţii.
Zarifopol este privit, în studiul lui Muthu, în ambele elemente cheie
folosite în depozitarea eseistică şi anume: în cea de întreg, pe care nu se
vede la prima vedere că ar exista şi în cea de fragment, care pare că ar fi
expresia operei sale. Parcă dinadins, Zarifopol a lăsat, în aparenţă pierdute,
câteva repere şi ne referim la un citat de-al său: „Ideile sunt cărămizile. Dar
pe mine mă interesează arhitectura.”
„Spirit modern, Zarifopol s-a cheltuit într-adevăr în stări
fragmentare, caracterizându-se prin mobilitate de gândire şi uneori prin
dizolvarea în acidul tare al reflecţiei propriilor atitudini iniţiale”1
El este apreciat ca un Ion Barbu al criticii noastre, Mircea Eliade
considerândul ca fiind singurul cap perfect al generaţiei sale.
„Interzicând” şi mai ales,” interzicându-se” în numele unei norme
cavalereşti, cum afirma în Manifest, Paul Zarifopol continuă să rămână ca
un „caz” în istoria culturii noastre, el apare în critica literaturii noastre
legat atât de mult de nume mari ale literaturii, ceea ce ne face să credem că
avem de-a face cu un creator din umbră.
Autorul a încercat în prima sa carte, într-un stil a la Michel de
Montaigne, congruent cu modelul ironic caragialian, prezentarea tipurilor
umane contemporane epocii sale. El apare aici, de la început făcând
distincţia între morală şi estetic, spunând că „frumuseţea e datorie” şi dând
valorizare creatorului: „Să tindem la precizie, să avem totdeauna în minte
desenul curat al cuprinsului artei”.
Criticul, în prima sa apariţie, este şi un comentator politic acid,
analizând cu destulă abilitate şi comparând fenomenele de criză ale
parlamentarismului autoritarismului birocratic şi apelul la dictatură,
liberalismul occidental, modernizarea politică şi calea industrială de
dezvoltare. Asemenea analize au fost continuate de Al. Paleologu, şi de
Corneliu Coposu.
Un urmaş în eseisica politică este Nicolae Manolescu, autor, în
vremuri de tranziţie, a nenumărate articole despre viaţa, normele şi
realitatea politică, în special în România Liberă.
Dorind să descrie opera lui Zarifopol, Mircea Muthu cât şi Mihai
Ralea înţeleg că despre domnul Zarifopol şi talentul său nu se poate vorbi
dezorientat. Ne trebuie o ipoteză iluminatoare să ajungem până la el,
deoarece el era un prototip aristrocratic.
Estetica lui Zarifopol are, cel putin aşa este văzută de Mircea
Muthu, prin perfecţiunea ideilor şi delimitatele percepte teoretice, un
„aspect de poliedru”: estetica- poetica- metodologia critică – forma eseului1

Mircea Muthu, op.cit, p 7
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critica mentalităţii se constituie în tot atâtea feţe ale structurlor amintite,
imaginată unitară prin tocmai tensiunile ce o compun.
În ce priveşte critica lui Zarifopol, eseistul are îndrăzneala, (datorită
neplăcerii de a fi continuatorul poncifelor) de a lua sub lupa şi a diseca
nume mari ale literaturii. Iată că operele unor nume precum AL. O.
Teodorescu, Minulescu (cu al său Roşu, Galben şi Albastru) a dorit să le
creioneze ca fiind destinate marelui succes şi aprecierii, lucru care nu s-a
întâmplat. Proiectul său este de a susţine punctul de vedere al „vulgului”,
de aceea el a încercat să fie „sceptic iremediabil” şi „estetit inflexibil”.
Zarifopol „a cultivat un elevat şi paradoxal epicureism critic, trăind într-o
nelinistită civilizaţie a polemicii, mereu alertat de un demon al
contradictiei, de nu chiar al negativismului.”( Al. Cistelecan)
Ibrăileanu l-a caracterizat ca pe o sinteză de trei elemente
contrastante: „În dl. Zarifopol s-au întâlnit trei personaje care de obicei se
evită: un erudit, un gânditor şi un artist.“Afirmaţia lui Al. Cistelecan despre
criticul Zarifopol pare a fi una emblematică: „inteligenta lui s-a exersat, cei drept, mai mult în negaţie, ceea ce i-a si adus faima de „nihilist“. Tot Al.
Cistelecan ne vorbeşte şi de o altă înclinaţie critică avută regăsită la
Zarifopol: „Alt moft ridiculizat de Zarifopol e cel reprezentat de lectura de
„Weltanschauung“, concretizata in obiceiul de „a scoate din opera unui
artist conceptii unitare despre lume si viata“. „Omul de bun simt, zice
ironic Zarifopol, deschide cartea ca sa ia de acolo ceva idei“, daca nu poate
lua cumva o conceptie intreaga. Literatura nu propune însă asemenea
sisteme şi in organismul ei „ideile“ ca atare nu reprezintă un indiciu de
profunzime sau valoare; „cosmogonic, comic sau erotic, cuprinsul
intelectual – zice Zarifopol – nu creează ierarhie estetică“. Valoarea rezultă
doar din analiza „unicităţii“, din exegeza discursului, ca integralitate, fără
putinţa de a rupe critica in fragmente şi de a o specializa în aspecte
(stilistice, de conţinut, de subiect, tematice etc.). Textul ca atare e o valoare
complexă ce trebuie abordată din unghiuri simultane, complementare.
Analiza subiectului înseamnă, de fapt, analiza integralităţii operei: „pentru
noi, subiect al unei lucrări literare e tot ce ne dă autorul în ea, şi întocmai
cum ne dă acel tot“. Intre elementele care decid asupra valorii se află,
originalitatea, aflată într-un raport dialectic cu „tradiţia“, intrucât „tehnica
lirică, a povestirii sau a teatrului, evoluează în forma de tradiţie“.
„Originalitatea nu se afirmă intreagă decât prin opunere faţă cu o tradiţie, şi
aceasta opunere trebuie să se facă în cât mai deplină cunoştinţă de cauză.
Rafinamentul său respinge atât literatura plângareaţă, sentimentaloidă, cât
şi literatura ce mitologizează originile şi primitivismul, exaltând francheţea
„animalului“ uman spontan şi necorupt.”1
1

Al. Cistelecan, Paul Zarifopol partizanul „adevărului critic integral” , Revista Cultura
27 martie 2011.
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2. Eseistica şi corespondenţa criticului- prietenia cu I.L. Caragiale
Mai multe aspecte relevante se pot desprinde din corespondenţa lui
Paul Zarifopol. Unul din ele este relevarea faptului că se formase „după o
lungă zăbavă” asupra cărţilor, cu o unică pasiune studioasă. Zarifopol face
pare din acei oameni care acumulează imens fără să se simtă absolută
nevoia de-a se exprima în scris. Ca şi Caragiale, el ar fi fost un tip „oral”.
Prefera, mai curând, să guste arta, decât să o analizeze. Prietenia cu I. L.
Caragiale a rămas emblematică, dar totuşi surprinde prin faptul că cei doi
erau deosebiţi ca tipologie. Dramaturgul cu 22 de ani mai în vârstă decât
filologul, cu toată reputaţia lui de causeur, nu era atât de cordial pe cât se
credea. El evita prieteniile spontane şi “şosrecii de bibliotecă” precum
Zarifopol.
Se aseamănă însă, prin faptul că amândoi erau în fond “meridionali”,
iar predispoziţiile lor spirituale erau comune: remarcăm ”o reciprocitate de
activităţi spirituale şi o corespondenţă intimă, temperamentală”, a observat
Serban Coiculescu în studiul său important privind corespondenţa între
Caragiale şi Zarifopol. “Prin mobilitatea intelectuală, prin incisivitatea
analitică, prin criticismul disociativ, prin tendinţa de frondă prin irespectul
de idola tribus, tânărul Zarifopol a izbutit de bună seamă a seduce spiritul
circumspect al maestrului, care nu era prea dificil în ce priveşte galeria sa,
dar nici nu-şi încredinţa prietenia intimă pre lesne”1
„ La Zarifopol- plăcerea de a cugeta era evident mai mare decât
aceea de a scrie. Aşa se explică rezerva şi tardivitatea activităţii sale
scriitoriceşti”. Călinescu făcea referire la debutul criticului, la vârsta de 46
de ani.
Al. Cistelecan, în studiul său, deosebit de recent, spune: „Critica
biografică – fie şi cea facută de Sainte-Beuve – se naşte, pentru Zarifopol,
dintr-o „psihologie a iatacului“ şi reprezintă doar cazul înalt al
„mahalagismului distractiv“, atras de culisele vieţii şi nu de operă.
Suferinţele inventariate şi „documentate“ de viaţa autorului nu sunt
nicidecum un argument pentru valoarea artistică, intrucât o „strofă din
Eminescu se deosebeşte de o piftie oarecare de idei pesimiste“ prin
investiţia de creativitate, nu prin numărul şi profunzimea decepţiilor
parcurse în viaţă”.
Toate scrisorile vorbesc despre o existenţă trăită la cel mai înalt spirit
de înţelegere şi interiorizare, dacă scrie prietenului Caragiale despre
muzică, o face cu patos, dacă face glumiţe politice, le face angajat în
dezbatere. Corespondenţa cu dramaturgul este o dezbatere orientată de
distinsa formaţie culturală a criticului.

1

Corespondenţa dintre I. L. Caragiale şi Paul Zarifopol, F. P. L. A, 1935, p.6
420

O constantă întâlnită la Zarifopol şi la Caragiale este faptul că aveau
ambii aveau alergie la biografism, ambii au cultivat refuzul atitudinii
confesionale. Acest lucru ne apare ca „un reflex al concepţiei sale estetice,
este şi în ordine etică un modus vivendi. A trăit cu „discreţie delicată” a
spus Mihai Ralea, sau „discreţie elegantă”, cum a numit-o Arghezi.
Cu toţii cunoaştem faptul că valorile autentice se recomandă prin
ceea ce au în ele, nu prin artificii, reclame şi alte forme de prestaţie. Altfel
spus viaţa unui om poate rămâne „extranee” şi încorporată în operă, fără
etalarea amănuntului biografic. Zarifopol este astfel un exemplu de
existenţă socială discretă, prin impunerea unui regim de anonimat
biografic. Totuşi delimitarea criticului face deosebirea între biografismul
indecent şi biografiile serioase, pentru care are o mare înclinaţie şi interes,
unul din acestea fiind „Viaţa lui Mihai Eminescu” de G. Călinescu, iar când
a făcut referire la biografia lui Caragiale, deloc marcante, a spus oarecum
jenat:„voi fi silit să comit şi eu indiscreţii”.
Pompiliu Constantinescu autorul Studiului ne spune: În prietenia cu
Zarifopol , junimistul Cargiale a fost atres de supletea şi râsul inteligenţei,
de dialectica subtilă şi verva ironică acestui „ graeculus”, el însuşi un
graeculus, plin de sevă şi înclinat spre marea bufonerie vieţii.”
Din scrisori, s-au păstrat 415 de la Caragiale şi numai 44 de la
Zarifopol, se pot extrage acele elemente care conturează două portrete
psihice şi intelectuale de o surprinzătoare înrudire.
Scriitorul îşi face din tânărul cărturar un confident. I se adreseată cu
„Stimate domunule Doctor”, ori „Stimate d-le Doktor.” La încept , apoi
după ce se cunosc mai bine: Iubite coane păvăluca, Iubite Cc Pavalachi”.
SE plânge micului de capriciile vremii, îi destăinuie amănunte de ordin
gastronomic, cu specific autohton. Disutp şi de muzică politică, literatură
românească. O mare parte din materialul corespăondenţei se fixează în
jurul unor scrieri de-a lui Caragiale, face uplete , i le trimite, şi se pare că
tot mai des orice apariţie, mnuscris ii sunt prezentate criticului. DE
exemplu Kir Ianulea trece mai întâi pe la Zarifopol, care îl cunoasţte de
când era mic şi neţesălat, alte două poveşti: Pastramă trufanda şi Calul
Dracului sunt înfăţişate instanţei critice a lui Zarifopol; altădată îi trimite o
„prostie” rugându-l să nu fie aspru ca domunl X, precizând că şi-a dt toată
silinţa să facă ucata asa cum trebuie. Cu ton şăgalnic dramaturgul e ineresat
de opinia critică a lui Z.
Eruditul critic i-a stimulat gustul pentru Heine, Flaubert şi A. France.
Pasiunea lor comună este printre altele muzica, din nou gustul criticului e
urmat epigonic de cel al satiricului. Însă ceea ce a învăţat Zarifopol de la
Cargiale este deopotrivă important, alături de el şi-a cristalizat criticismul
său ascuţit, i s-a dezvoltat simţul aprecitiv faţă de sentimentul trivial şi
sforăitor. Cei doi prieteni se antrenează reciproc în „identificarea de
dulciuri literare finissime.” Trec în revistă cu tonul specific prietenesc, mai
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multe opere contemporane. Apoi Zarifopol extinde referinţele şi la
teoreticieni, scriitori şi filosofi din alte părţi. Zarifopol a fost sursa culturii
lui Caragiale. Însă şi Caragiale a însemnat pentru eseist un exemplu de
mare spirit critic. Ca autor Zarifopol ar fi scris cu siguranţă comedii, i-au
lipsit însă cunoaşterea vieţii de toate zilele a lui Mache, Lache, Mitică,
Chiriac, Costică, Veta, Ziţa etc. Mai despriindem în corespondenţa şi
comunicarea strânsă cu criticul Ibrăileanu, din care se desprinde o
constantă a spiritului lui Zarifopol: înalta conştiinţă artistică, împinsă până
la religiozitatea scrisului.
În eseul Valori umane se exemplifixă unele din concepţiile
împărtăşite de cei doi: „Individul de duzină, scăpat din legăturile care-l
înfrânau dar îi şi garantau, ca element de grup, o valoare publică, ce alta îi
rămâne să facă decât să-şi stilizeze persoana după estetica reclamei?”
În comparaţia între omul vechi şi omul nou se pare că Zarifopol
îi identifică destul de multe defecte acelui din urmă iar „divorţul estetic
între om şi natură” mai poate fi reparat doar prin apelul la fuga de
formalism, şi la îndreptarea eului de sub auspiciile eului supraempiric.
Eseul Polemica abstractă aduce în lumină tot o discuţie atinsă în scrisori,
asupra dispersării valorilor în domeniiile artistice, (cu exemple din
domeniul muzicii) care nefiind supuse mai nou rigorilor, se lasă pradă unor
divagaţii ale unor „stări afective”. Autorul polemizează aici apelând la
teoriile lui Lichtenberg şi Heideger, el este eminamente pentru valoarea
colectivă, câştigată de secole: „Întru nimic nu ne luminează afirmarea că
eul ar fi locul unde se petrece tot ce se simte şi se gândeşte”.
Argumentarea, cea care este pusă în valoare la orice discuţie şi în
orice eseu, aceasta este tema eseului Capricii Dogmatice. Aici el
deosebeşte tentatia literaţilor de explicaţii într-un fel de cafenele şi a
considera că ceea ce au făcut este sub auspicii definitorii. Zarifopol
ironizează:” A explica- aici stătea „noua dignitate” a celui ce scria despre
artă. Psihologia s-a lichefiat în indiscreţie biografică(..) sprijinit cu toată
ambiţia în exemplificări, criticului lesne i se întuneca obiectul însuşi al
exemplificărilor.”1
3. Eseurile d-lui Zarifopol - modalităţi de tratare a citicii şi esteticii.
Militând spre o deconvenţionalizare a criticii şi a limbajului ei,
postând petece într-un program integral criticist, avem imaginea unei
conştiinţe în acţiune urmându-şi scopul clar definit: intreţinerea atitudinii
de „raţionalism critic”.

1

Capricii Dogmatice, apud. Mircea Muthu, op. cit., p 123.
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Temele înspre care se apleca eseistica lui Zarifopol erau tocmai
curentele iraţionaliste ale veacului, manifestate atât în literatura cât şi, în
domeniul gândirii sau al socialului.
Eseurile lui sunt văzute de Al. Cistelecan ca „improvizaţii“ cu
ghilimelele de rigoare. Aceste „improvizaţii” au variate pretexte, poate
mai ales temele ostentativ frivole, lipsite nu doar de traditionala măreţie şi
distincţie academică, dar şi de aceea a „culturalului“. Totul trebuie să
sugereze că doar din întâmplare ni se comunică acel mesaj. Astfel, o
informaţie de ziar, un zvon sau o opinie aflată în circulaţie, o lectură mai
nouă, sau un morav neintenţional observat îl împinge pe Zarifopol, în
imediata solicitudine a unei instanţe în care se erijează precum ne aşteptam,
interpretând şi apelând la consideraţii generale, dezvoltând cu o vervă
malitioasă inepuizabilă cele mai paradoxale consideraţii morale, spirituale,
estetice sau politice. Criticul urmăreşte „repertoriul bleg al substantivelor
patetice”, sloganurile preluate fără a fi judecate, avântul iraţionalist al
curentelor de import sau autohtone care promovau psihologismul freudian,
mi ales psihanaliza, nerecunoscând utilitatea lor în critica literară,
crezându-le nişte „scorneli”, nu numai că le dezbate cu instrumentele
criticii, dar le pune şi într-un context sugestiv. Promovează bunul simţ şi
totodata buna dispoziţie, analizează importanţa conştiinţei mere active, spre
a nu lăsa unele apariţii literare de dragul renumelui, sau al învăluirii sub
pulpana succesului, să treacă „în finală” cu nereuşite scăpări.
„De necaz că fatalităţile vieţii sociale nu i-au lasat şi nu-i lasă a se
ocupe numai de singurul lucru pentru care într-adevăr au vocaţie, oamenii
au inventat studii de religie, filosofie, artă, stiinţă, tehnică, în sfârşit, tot ce
face omul, în afară de ce ar trebui şi ce ar vrea el, sincer vorbind, să facă“1.
Astfel Zarifopol găseşte de cuviinţă să taxeze marile teorii iraţionaliste:
„evidenţiindu-le grotescul propriilor excesivităţi.”
Critica biografică, sociologică şi psihologică sunt departe de judecata
estetică (sau critica, ceea ce e totuna pentru el). Pretenţiile ştiintifice ale
acestor orientări sunt astfel sancţionate de eseist: „Serios şi ştiinţific e să
afli bine-bine câte amante a avut omul-poet şi care, şi cum, şi când, şi unde,
şi de câte ori, şi cât timp…”
„Ontologia“ lui e centrată pe raţiune şi doar raţiunea e recunoscută ca
ordonator, ca element de control, control ce este necasar în faţa
„subteranelor“ umane. Să laşi la o parte raţiunea şi să generezi atâtea teorii
bazate pe ceva nesigur îi par simtome ale decăderii: „Inverşunarea contra
inteligenţei ştiinţifice, speranţa deşănţată de a compromite cugetarea
abstracta şi raţionamentul, sunt nerozii ridicole şi totdeodată un simptom
semnificativ de istovire cerebrală“.2
1
2

Paul Zarifopol Op. Cit, p.44.
Paul Zarifopol, op cit, p.63.
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Descoperindu-l pe La Rochefouchauld, Zarifopol se descoperă pe
sine. Zarifopol a avut „ simţul observaţiei vieţii”, doar că el a fost
transfigurat, total în act de conştiinţă. Demistificarea omului social (natura
naturată), operată de teoreticianul pomenit, e concretizată specific, în
continuitatea ficţiunii caragialeşti. Tipologic licheaua sau diletantul sunt
exact desenate, criticul urmând normele schematismului teatral, precum şi
marea lectie de estetică implicită, pe care Herr Doctor o oferea cu dărnicie
dublului său temperamental Caragiale. Oglinda Caragiale, nu degeaba am
vorbit despre acest lucru în capitolul trecut îl jută pe critic să-şi exeplifice
acel principiu al „vizualităţii pure”- o continure a maiorescianismului,
asumat de la început.
Alături de principiul autonomiei esteticului, Mircea Muthu ne
atrage atenţia şi asupra unui conturat caracter meridional, ragăsit din nou şi
la Zarifopol şi la Caragiale, de fapt o constantă a determinării noastre
etnice. „ Sufletul meridional, scrie Zarifopol este în mare parte o ţesătră de
vorbe, însăşi voinţa şi sentimentul omului de miazăzi sunt esenţial împletite
în verbalism.. Zarifopol exemplifică o noţiune prin apelul la textul
caragialian. Autorul conchide: „ Art corespunde unei poziţii extreme
spiritului, ca de exemplu, mtematica.(...). Arta este exces sistematic.”
Constient de acest meridionalism, histrionism pe de-o parte, eseistul
vine cu amendări. Parte integrantă dintr-o sensibilitate amendată excesiv,
Paul Zarifopol îi tratează hotarele fără putea iesi din cercul pe cre şi-i
construise singur,” Fiind antistilis, rămâne mereu în domeniul expresiei”(
George Călinescu).
La fel, Paul Zarifopol nu dorea să se identifice cu domeniului pur
teoretic al esteticii filosofice. Acestei
discipline el îi combătea
incapacitate organică de a pătrunde specificul fenomenului artistic. Pe de
altă parte, Paul Zarifopol n- a fost un militant al criticii literare aplicate cu
deosebită atenţie asupra descrierii şi aprecierii diferitelor fenomene estetice
particulare ce se iveau în realitatea istorică. Activitatea lui se conturează
undeva între estetica filosofică şi critica artistică, în sensul că studiile şi
articolele sale, plecând de la anume manifestări artistice individuale,
ajungeau de cele mai multe ori la observaţii de natură generală, cu principii
şi norme estetice. Am putea spune că între cele două tărâmuri cumpăna se
înclina mai vădit - cu sau fără voia autorului - spre lumea principiilor, o
dată cu realităţile de la care pornea, îi foloseau doar ca pretexte sau
material ilustrativ pentru redarea celor dintâi. Paul Zarifopol tindea chiar
spre orizonturile esteticii filosofice, pe care din anume puncte de vedere le
condamna, dar la care nu cuteza să năzuiască fără a călca pe treptele unei
solide experienţe artistice. Citarea şi caracterizarea sa în cadrul acestui
tablou al esteticii filosofice româneşti contemporane se impune de multe
ori contrar intenţiilor sale. Nedorind a crea arhitecturi estetice sau sisteme,
agila lui cugetare ce se aplica mereu asupra aspectelor particulare ale artei,
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o puternică şi remarcabilă doză de scepticism, formaţia lui structurală
artistică înclinată spre individual şi pitoresc îl îndepărtau de o asemenea
misiune. Fiind un om de cultură principial, poziţia pro estetică este
utilizată ca un scut, cu armele ascuţite şi neînfricateale unui militant, nu cu
liniştea înaltă a unui filosof, care se mişcă senin şiferic it printre ideile sale.
Singura sa atingere directă cu estetica filosofică o constituie foarte
personalul său studiu Kant şiestetica, asupra căruia ne vom opri acum,
După imensa bibliografie ce s-a scris asupra lui Kant şi a esteticii sate,
intrarea în arenă a lui Zarifopol însemna desigur un act de o frumoasă
îndrăzneală, cu atât mai mult cu cât nu un comentariu elogios ii prezenta el,
ci o opoziţie fermă, de tipul aceleia pe care autorul nostru a reluat-o de
atâtea ori, neignorând idolii reali ai culturii europene.
Prezentând, în studiul citat, Estetica lui Kant, Zarifopol pătrunde cu
îndemânare în laboratorul şi mecanismul gândirii filosofului, dezvăluind
metodele şi procedeele sale.
Cu toată riguroasa şi teribila obiectivitate kantiană, autorul nostru îi
descoperă cerinţe sentimentale" în deosebita apreciere pe care filosoful o
dăruieşte cunoaşterii pure prin intelect în paguba celei prin simţuri,
încadrându-se astfel la vechea linie istorică care, încă din antichitate, făce
deosebirea
între
cunoştinţa
noetică
şi
cea
estetică.
Urmân acest model consacrat, Kant va acorda esteticii un rol secundar mai
ales pentru că inferioritatea cunoştinţei estetice faţă de cea pură şi
metafizică era şi pentru el o dogmă. Pătrunzând mai departe în firele
ţesutului esteticii lui Kant, Zarifopol va remarca metoda ei simetrică,
nevoia de a strânge problemele frumosului în cadrul prestabilit ai
sistemului său filosofic, căutându-le un loc de echilibru între cele două cărţi
anterioare: asupra cunoaşterii şi voinţei. În ce priveşte tentaţia
artificiozităţii şi jocul simetriei se ivesc totuşi inconsecvenţe pe care
Zarifopol le sesizează de îndată. Simetria cerea într-adevăr ca cele trei
facultăţi ce alcătuiau subiectele Criticelor sale: intelect, raţiune,
sensibilitate - să coexiste independent şi cu egală îndreptăţire, ca un
„agregat" cum spunea Kant, nu ca un „sistem", nu să se coboare una din ele
- sensibilitatea - la rolul de mijlocitoare între celelalte. „Simplicitatea naivă
şi directă", califică Zarifopol strădania lui Kant de a aplica greşit
judecăţilor estetice formele şi tiparele Criticii raţiunii pure, analogia
forţează gândirea kantiană, înlăturând cele mai evidente realităţi. Este cazul
însuşi al judecăţii estetice, pe care Kant o introduce cu tot dinadinsul în
apriorism, pentru a obţine caracterul general al frumuseţii, dar în acelaşi
timp experienţa psihologică îi impune să accepte şi caracterul subiectiv o
dată ce, în fond, frumuseţea e un acord ce se produce între-imaginaţie şi
înţelegere în sufletul individual. Faţă de această situaţie, Zarifopol va
conchide categoric:
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„E o arbitrară şi ciudată siluire a subiectivităţii de fapt a judecăţilor
estetice şi o subjugare a lor inevitabilului apriorism". Nota de generalitate a
frumuseţii e susţinută de Kant - spune însă Zarifopol -şi pe o altă cale,
„fiindcă altfel am ajange la scepticism".
Eseistul se întrebă de ce scepticismul trebuie să fie evitat, atunci
când el „îşi avea un înţeles şi un rol în domeniul esteticii". Dogmatismul
estetic al lui Kant respingea însă orice încercări subiectiviste şi relativiste
ca o atitudine de la sine înţeleasă. Pentru purismul estetic pe care Zarifopol
1-a reprezentat totdeauna e caracteristică adeziunea sa la „frumuseţea
liberă" a lui Kant, nu la cea „aderentă"; diferenţa o găsea el „deosebit de
preţioasă" prin faptul că ea sprijinea independenţa esteticii. În numele
aceluiaşi purism se ridica Zarifopol împotriva „didacticismului extrem" al
lui Kant, care cerea o „tutelă morală artei", când scrie că „gustul este în
definitiv capacitatea de a judeca idei morale îmbrăcate în forme sensibile".
Concluziile acestei cercetări privind estetica lui Kant în lumină istorică sunt
următoarele: „rămâne în tradiţia veche a credinţelor platonice şi creştine",
fiind vorba tot despre „deprecierea lumii simţurilor".1
Cu toată rodnicia ideilor esteticii kantiene, care au fructificat întreg
veacul al XlX-lea, Zarifopol nu se declară mulţumit cu această poziţie
subordonată şi umilitoare ce se dă artei.
Se desprinde prin urmare şi de aici linia susţinerilor estetice ale
autorului nostru: „arta este un imperiu independent pe care nici ştiinţa, nici
filosofia n-au dreptul să-1 jignească, dominându-l şi reducându-1 la
vasalitate.”
Expunerea esteticii lui Kant şi a criticii lui, trebuie însă completată
cu tendinţa explicativă cu care Zarifopol o prefaţează. În chip biografic şi
psihologic se încearcă această explicaţie vorbindu-se de „felul omului" şi al
structurii gândirii sale, întocmai cum procedează şi critica artei,
renunţându-se prin urmare la o descriere exclusivă a ideilor în afară de
persoana creatorului. Pe această cale, ca şi alţi cercetători, Zarifopol va
insista asupra mediocrităţii pregătirii şi experienţei artistice a lui Kant,
pentru care reflecţiile asupra esteticei nu s-au ivit din împărtăşirea-i cu
harurile artei, ci din îndemnuri cerute de sistemul său filosofic.
Autorul nostru se va situa astfel în firească, pentru el, opoziţie cu o
astfel de estetică filosofică, pe care o respinge într-unui din reprezentanţii
ei cei mai străluciţi care, cu toată nepregătirea lui artistică, a însemnat o
încheiere a trecutului strădaniilor estetice şi o extraordinară stimulare a
viitorului disciplinei.
Care sunt însă motivele reale aie acestei înverşunate opoziţii? Paul
Zarifopol ni le dezvăluie într-un pasaj din „Pentru arta literară”, susţinând
că estetica filosofică a contribuit prea puţin la cunoaşterea artei din pricina
1

Al. Dima, Gândirea Românească în estetică, Cluj Napoca, Editura Dacia , 2003, p. 31
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incapacităţii psihologice, organice a tipului filosofic, „care se loveşte de
fapte cărora, instinctiv şi din imediata lui natură, nu le poate găsi
justificare", „date unice, individuale şi perfect «iraţionale»" care se opun
abstractizării şi generalizării filosofice. Acelaşi motiv psihologic îl
îndeamnă pe filosof să pună arta în absolută legătură cu religia şi
metafizica, de multe ori pentru a o arăta ca „o treaptă inferioară, o fază
primitivă a acestora". De asemeni, se remarcă tendinţa criticilor de artă de a
atribui operelor concepţii filosofice unitare şi sistematice.
În concluzie: incapacitatea structurală a tipului filosofic de a pricepe
arta, însoţită de diversiunea prin care i se atribuie misiuni anaioage
filosofiei dar adesea inferioare acesteia. Încheierea lui Paul Zarifopol
echivalează în fond cu o condamnare principială a esteticii filosofice ca şi a
strădaniilor sale istorice. Faţă de această opoziţie să observăm mai întâi că,
în ce priveşte tendinţa filosofului de a pune în legătură arta cu metafizica şi
religia, e cu totul firească pentru misiunea lui obişnuită de a privi în
ansamblu valorile spiritului şi a le unifica sub aceeaşi cupolă, a umanităţii
cuprinsă de setea comună de cunoaştere. Dacă e adevărat că i s-a atribuit
artei un rol de „cenuşăreasă” în acest proces, nu e mai puţin adevărat că
alteori i s-a acordat un rol de regină, ca de pildă la Schelling, sau cel puţin
unul egal cu cel al filosofiei, ca la Bergson. Perspectiva văzută de
Zarifopol a izolatorie este în definitiv cea artistică.
Autorul nostru accentuează cu linii prea groase contrastele pentru a
câştiga mai sigur sfânta sa luptă pentru autonomia artei şi a specificului
estetic. E o trăsătură a caracterului militant al operei sale, pe care o vom
întâlni şi cu alte prilejuri.
Fiind susţinătorul independenţei artei, Zarifopol a trebuit să ia
poziţie împotriva „criticii istorice", „ştiinţifice sau psihologice", întrucât
toate aceste metode socoteau arta ca un fenomen secundar, „ce nu importă
decât ca document biografic sau de istorie socială" dovedind astfel o
„obtuzitate estetică remarcabilă". Arta nu poate fi numai un mijloc de
informaţie istorică sau sociologică şi, pentru a-şi sprijini teza, Zarifopol
face apel la concepţiile lui Flaubert. El citează astfel pasaje din scriitorul
francez care arată că lui Taine îi scapă tocmai individualitatea şi fenomenul
particular reprezentat de artişti, „poetica lor inconştientă". Un atac mai
precis împotriva criticii ştiinţifice întreprinde Zarifopol cu prilejul
analizării unor păreri ale lui Bernard Shaw care lega anume caractere
tehnice ale muzicii lui Wagner de unele elemente ideologice.
Responsabili de excesiva aclamare a autonomismului estetic nu sunt
doar filosofii germani (Kant în primul rînd), ci şi o altã voce, şi anume B.
Croce. Unele teze, cum ar fi fobia faţă de ideea unităţii operei provin,
evident, prin filieră corceană: “În prejudecata existenţei unei măsuri
raţionaliste a frumosului, adicã în acel concept, căruia i-am zis falsul
estetic absolut îşi găseşte, în sfîrşit, originea căutarea limbii model, sau a
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modului de a reduce uzul lingvistic la unitate: chestiunea unităţii limbii
(...)”1.

Abstract
In the study above we are presenting a rationalist critic that opened
new subjects about new and old wiews of critic analysis, as an estetician. A
cultivated critic who lived about the way he expresed, being an attentive
analyst of the ego`s forms of manifestation in art.
An important cultural personality, Paul Zarifopol had a major role in
Caragiale`s artistic formation, hepling him with his fine taste in arts. He
was judged as possible the single perfect head of romanian criticism of the
beggining of the XXth century

1

Revista cultura. Al Cistelecan, 27 martie 20011,
http://revistacultura.ro/nou/2011/02/paul-zarifopol-partizanul-%E2%80%9Eadevaruluicritic-integral%E2%80%9C/
428

UN SECOL DE ACTIVITATE MUZICALĂ
ÎN SÂGEORGIU DE MUREŞ 1911 - 2011
Publicist Ilarie Gh. Opriş (Tg. Mureş)
Din anul 1911 au rămas mărturii scrise şi orale despre activitatea
muzicală din comună. Primul dirijor a fost învăţătorul Nicolae Suciu, de
care îşi amintea la a 70-a aniversare, în anul 1981, unul din vârstnicii
corişti, Ioan Oros care avea 90 de ani. Spectacolele se ţineau în curtea
bisericilor şi a şcolilor şi apoi din anul 1928 în sala de festivităţi a Şcolii
Primare de Stat Româneşti. Din anul 1945, activitate culturală s-a
desfăşurat pe scena Căminului Cultural.
Dirijori ca Nicolae Suciu, Csete Béla, Victor Bucşa, Aurora Tabarcea,
Pupp József, Constantin Albu, Hajdó Károly şi alţii, toţi dascăli deosebiţi,
au scris istorie în anii când au dirijat şi condus formaţiile muzicale în şcoli
şi în căminele culturale din Sângeorgiu de Mureş şi Cotuş.
În cadrul şcolii după anul 1960, activitatea muzicală era deosebit de
complexă, erau grupuri vocale în clasele I-IV, formaţii de flautişti şi
chitarişti, corul claselor I-IV, corul mare al şcolii, formaţii vocal-folclorice
româneşti şi maghiare, toate îndrumate şi conduse de învăţători şi profesori
de muzică.
În Corul mixt al Căminului Cultural din comună, care a funcţionat
peste 50 de ani, numărul coriştilor a depăşit de multe ori cifra de o sută. Un
număr mare de corişti erau învăţători, profesori şi elevi din şcolile din
comună şi din liceele târgumureşene, alături de cetăţeni de diferite ocupaţii
şi vârste din comună.
Formaţiile corale ale şcolii şi ale Căminului Cultural, au participat la
diferite spectacole pe scenele din municipiul Târgu-Mureş şi la
concursurile judeţene şi naţionale din ţară, obţinând distincţii şi clasări pe
primele locuri.
În comună au fost organizate anual, festivaluri corale şi de colinde, la
care au participat formaţii din comună, ţară şi de peste hotare.
Sărbătorirea a 75 de ani de activitate corală în comună a avut loc în
decembrie 1986, în moderna sală de sport a Şcolii Generale. Au fost
prezente toate formaţiile corale ale comunei cu un frumos program. În sală
au fost prezenţi reprezentanţi ai Ministerului Culturii, ai judeţului, ai
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municipiului Târgu-Mureş, conducerea comunei şi un numeros public.
Corul a fost distins cu Diploma de Merit a Ministerului Culturii, 75 de
corişti au primit insigna,,Pentru merite în munca culturală”, iar prof. Hajdó
Károly, dirijorul corului, a fost decorat cu „Meritul Cultural”. După anul
1990 multe formaţii au participat la activităţi culturale şi în diferite ţări din
Europa. Din anul 1995 se organizează „Zilele sângeorzene”, în ultima
săptămână a lunii aprilie, un cadru deosebit pentru afirmarea tuturor
formaţiilor culturale din comună.
DIRIJORII FORMAÍILOR CORALE
Suciu Nicolae
Alexandru Ioan
Csete Béla
Bucşa Victor
Hârlea Constantin
Sárdi Péter
Sáska Kristof
Biró Károly
Tabarcea Aurora
Kiss Márton
Valter Tiberiu
Guţiu Alexandru
Pupp József
Albu Constantin
Csiki László
Mezei Mária
Hajdó Mária-Magdolna
Hajdó Károly
Popa Genoveva
Kiss Árpád
Simon Kinga
Székely Szilárd
Szász Hilda
Szilágyi Barna-Béla
Orbán Ágnes
Frunză Marius
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Adorjáni Lászlo
Bărăian Eugen
Török Szilárd
Tar Imre
Sófalvi Szabólcs
Biró Jen
BIOGRAFII ALE DIRIJORILOR
SUCIU S. NICOLAE
S-a născut în ziua de 7 aprilie 1885 în comuna Ciufud. Diploma de
învăţător o obţine la Blaj. Din anul 1901 este învăţător la Şcoala
Confesională Română din Sângeorgiu de Mureş. Este primul dirijor de cor
al elevilor şi al tinerilor din comună desfăşurând o activitate deosebită între
anii 1911 şi 1914. În anul 1918 este ales secretar al Sfatului Naţional
Român Comunal. A îndeplinit funcţii ca: deputat în Parlamentul României,
membru în Comisia Instrucţiunii Poporului a judeţului Mureş, preşedinte al
Asociaţiei Învăţătorilor Târgu-Mureş, revizor şcolar al Revizoratului Şcolar
al judeţului Mureş-Turda. A decedat în ziua de 5 iulie 1955.
CSETE BÉLA
S-a născut la 22 iulie 1880 în satul Tonciu. Obţine diploma de
învăţător în anul 1900 la Budapesta. Din anul 1902 este învăţător la Şcoala
Confesională Reformată din Sângeorgiu de Mureş unde funcţionează până
în anul 1915 când a plecat pe front. Din anul 1911 conduce formaţia corală
a copiilor şi a tinerilor maghiari de religie reformată. Prezintă programe
muzicale în şcoală şi biserică cu diferite ocazii şi sărbători.
Din septembrie 1940 este numit primar al comunei Sângeorgiu de
Mureş. În această calitate sprijină şi promovează activitatea culturală a
cetăţenilor maghiari reformaţi şi romano-catolici.
A decedat la 20 noiembrie 1967.
BUCŞA VASILE VICTOR
S-a născut în satul Lăureni, la 12 septembrie 1886. A absolvit Şcoala
Normală de la Blaj. A lucrat în localităţile Solovăstru, Cristeşti iar în anul
1919 a fost numit învăţător şi director la Şcoala Confesională Română din
Sângeorgiu de Mureş apoi a devenit directorul Şcolii Primare de Stat
Române din anul 1922.
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A condus formaţiile corale şi de teatru a elevilor şi a tinerilor din
comună până în septembrie 1940. Din septembrie 1928 se inaugurează
noua şcoală de stat şi o sală destinată festivităţilor şi a activităţilor culturale
pentru elevii şi cetăţenii din comună, administrată de dascălul Victor
Bucşa.
KISS BÉLA MÁRTON
S-a născut la 3 octombrie 1888 în comuna Estelnic, judeţul Trei
Scaune. A absolvit Şcoala Normală de Învăţători şi Teologie în anul 1912.
Din data de 1 septembrie 1936 este numit învăţător la Şcoala Confesională
Romano-Catolică din Sângeorgiu de Mureş, iar din anul 1940 până în anul
1947 este şi director al şcolii.
În perioada cât a funcţionat ca învăţător a condus formaţiile muzicale
şi de teatru ale elevilor şi ale tinerilor de religie romano-catolică. A
organizat activităţi culturale în şcoală, biserică şi în căminul cultural.
A decedat la data de 15 aprilie 1979.
WALTER TIBOR
S-a născut la 4 februarie 1909 în localitatea Iara de Mureş. A obţinut
diploma de învăţător în anul 1930 la Şcoala Normală din Cristur, judeţul
Odorhei.
Este învăţător în localităţile Mura Mare, Lunca Bradului, TârguMureş, Hunedoara, Odorhei, Eremitu, Iara de Mureş, iar din anul 1941 la
Şcoala Confesională Romano-Catolică din Sângeorgiu de Mureş. Din anul
1947 până în anul 1950 este învăţător şi director la Şcoala Maghiară de Stat
din comună.
În perioada aceasta a condus corul copiilor şi a tinerilor maghiari.
Între anii 1950 şi 1969 lucrează la Casa Pionierilor din Reghin. A decedat
la 8 martie 1976 la Reghin.
GUŢU ALEXANDRU
S-a născut la 27 septembrie 1914 în localitatea Recea-Bălţi, Republica
Moldova. Termină Şcoala de Învăţători din Chişinău în anul 1937. Este
învăţător în localităţile Bălţi, Cristeşti şi Recea din Moldova. Din anul 1942
până în anul 1945 participă ca ofiţer în război. Din anul 1945 este învăţător
în satele Ogari şi Ivăneşti.
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De la 1 septembrie 1950 este numit director al Şcolii Generale
Române din Sângeorgiu de Mureş. A condus corurile elevilor şi a tinerilor.
A sprijinit activitatea culturală din şcoală şi din căminul cultural atât a
tinerilor cât şi a adulţilor. Din anul 1952 până în anul 1976 este dascăl în
Ivăneşi. A decedat în anul 1992 la Luduş.
TABARCEA AURORA
S-a născut în ziua de 13 august 1909 în localitatea Corunca. În anul
1931 a absolvit Şcoala Normală de Învăţători din Cluj. A fost învăţătoare la
Corunca şi Topliţa.
Din anul 1934 este învăţătoare la Şcoala Primară de Stat din
Sângeorgiu de Mureş până în septembrie 1940 când este obligată să plece
din localitate. Din anul 1945 până în anul 1950 este învăţătoare din nou în
Sângeorgiu de Mureş.
În perioada cât a fost învăţătoare a condus corul Căminului Cultural şi
al şcolii cu deosebită competenţă. Din anul 1953-1958 este foarte activă pe
linie culturală în cadrul Căminului Cultural. Se pensionează în anul 1958.
A decedat la 4 iunie 1979.
PUPP JÓZSEF
S-a născut la data de 9 martie 1921 în Sângeorgiu de Mureş. A
absolvit Şcoala pedagogică din Cluj şi diferite cursuri universitare. A urmat
cursurile de dirijat a profesorului Nagy István. A fost profesor de limba
maghiară din anul 1950 până în anul 1981 la Şcoala Generală din
Sângeorgiu de Mureş. Din anul 1950 până în anul 1964 a dirijat corurile
şcolii şi al Căminului Cultural. Între anii 1953 şi 1955 a dirijat corul
Consiliului Popular al judeţului Mureş. A colaborat cu profesorii
Alexandru Guţu şi Constantin Albu şi învăţătoarea Aurora Tabarcea pentru
dirijarea celor două coruri. A cântat din anul 1966 în corul mixt al
Căminului Cultural. A decedat la 7 aprilie 2007.
ALBU CONSTANTIN
Profesorul Constantin Albu s-a născut în ziua de 23 august 1926 în
localitatea Orodel din Dolj. Profesor de sport la şcolile din Pogăceaua,
Şincai, Târgu-Mureş iar din anul 1954 în comuna Sângeorgiu de Mureş.
Este deosebit de activ pe linie culturală: dirijor al corului Şcolii Generale
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din Sângeorgiu de Mureş şi a Corului mixt pe patru voci, al Căminului
Cultural între anii 1955 şi anul 1962.
Alături de profesorul Pupp József dirijor şi dânsul, a promovat
cântecul popular românesc şi maghiar coral şi ale cântecelor patriotice ale
compozitorilor români.
A trecut în eternitate în ziua de 5 ianuarie 2005.
MEZEI MARIA
S-a născut la data de 5 iulie 1932. A absolvit Şcoala Normală de
Învăţători din Cluj. Din anul 1962 a fost repartizată ca învăţătoare la Şcoala
Generală din Sângeorgiu de Mureş.
A participat la activităţile culturale din cadrul Căminului Cultural. Sa preocupat pentru reorganizarea corului mixt al Căminului Cultural,
numărul coriştilor depăşind 60 de membri. A promovat un repertoriu nou
de cântece româneşti şi maghiare populare şi clasice. A fost învăţătoare în
Ibăneşti, Caşva, Gurghiu şi Târgu-Mureş.
A condus corul Căminului Cultural între anii 1962 şi 1963 în
perioada când directorul Căminului Cultural era profesorul Mezei Ştefan.
A decedat la 31 decembrie 2002.
HAJDÓ KÁROLY
S-a născut la 25 iulie 1936 în satul Zetea, judeţul Harghita. În anul
1980 a absolvit Academia de Muzică din Cluj-Napoca.
Din anul 1954 lucrează ca învăţător în satul Lueta iar din anul 1958
este profesor de muzică şi director al Căminului Cultural din satul Zetea.
Din anul 1964 este profesor de muzică la Şcoala Generală din Sângeorgiu
de Mureş până în anul 1998 când se pensionează.
În perioada 1968 şi 1971 a fost director al Căminului Cultural. Din
anul 1966 până în decembrie 1989 este dirijorul corului elevilor şi al
corului Căminului Cultural. Din anul 1990 este dirijorul corului reformat
iar din anul 1993 al Corului „Soli Deo Gloria” până în prezent.
ADORJÁNI LÁSZLÓ
S-a născut la Păcureni la 13 decembrie 1938. A învăţat la Glodeni,
Târgu-Mureş. A terminat Institutul Teologic Protestant de la Cluj-Napoca
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în 1959. Activitatea de paroh a început-o la Ercea Mare, apoi la Toldal şi
Sângeorgiu de Mureş.
Începând din 1 iunie 1975, şi până la pensionare, a desfăşurat o
activitate spirituală şi culturală extraordinar de bogată: construieşte
biserică, sală de tineret, cimitir, organizează şi conduce corul bisericii
reformate, înfiinţează grupul de cercetaşi, de teatru şi de dans.
Este membru fondator al corurilor: Reménség, Soli Deo Gloria,
Jóreménység.
ORBÁN ÁGNES ILDIKÓ
S-a născut la 20 ianuarie 1940 la Târgu-Mureş. Studiile şi le-a făcut în
oraşul natal. Tot aici termină Institutul Pedagogic, secţia muzică. A lucrat
în şcolile de la Cleja, Bogata, Livezeni, Corunca, Ogari, Târgu-Mureş.
Timp de 10 ani îi îngrijeşte şi îi educă pe copiii gravi bolnavi de la
spitalul judeţean. Între 2000-2006 este profesor de muzică la Şcoala
Generală de la Sângeorgiu de Mureş unde conduce cu mare entuziasm
corul şi grupul vocal al şcolii.
A participat la toate activităţile culturale ale şcolii din comună şi din
străinătate. A obţinut multe diplome.
BĂRĂIAN EUGEN
S-a născut la data de 28 august 1967 în localitatea Mociu. A absolvit
Facultatea de Teologie în anul 2004. În perioada de seminarist teolog a
slujit în calitate de cântăreţ la Biserica „Sf. Ilie” din Cluj-Napoca. După
absolvire până în februarie 2008 a fost preot paroh la parohia din satul
Moişa. După această dată este preot paroh la Parohia Ortodoxă nr. 2 din
Sângeorgiu de Mureş.
De la venirea în comună, a înfiinţat corul parohiei, cu care s-a
prezentat pe scena Căminului Cultural la „Zilele sângeorzene” şi la
Festivalul de colinzi. Corul are în repertoriu cântece bisericeşti şi prelucrări
folclorice româneşti.
SIMON KINGA EMŐKE
S-a născut la 4 decembrie 1970 în Ditrău, judeţul Harghita într-o
familie unde toţi fraţii cântă la instrumente muzicale. Studiază în satul
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natal, Odorheiul Secuiesc, Alba Iulia unde obţine diploma de cantor, tot
aici este membru corespondent al Facultăţii de Ştiinţe Spirituale.
În 1994 se stabileşte în Sângeorgiu de Mureş devenind cantorul
Parohiei romano-catolice.
Pe lângă creşterea celor trei copiii, desfăşoară o bogată activitate
muzicală cu un nivel artistic ridicat cu formaţiile şi corurile înfiinţate de ea,
Sfântu Gheorghe, Jubilate, mini Jubilate, Kolping, Sfânta Cecilia.
FRUNZA MARIUS LUCIAN
S-a născut la 21 martie 1974 la Poieniţa, Livezeni. A urmat şcolile din
satul natal, Sângeorgiu de Mureş, Târgu-Mureş. După terminarea Liceului
Economic, este studentul Facultăţii de muzică. A activat ca profesor de
muzică începând din 2006 la gimnaziile din Târgu-Mureş şi Sângeorgiu de
Mureş.
În cadrul Palatului Copiilor din Târgu-Mureş înfiinţează grupul vocalinstrumental în 2008. Cu corul copiilor de la Gimnaziul din Sângeorgiu de
Mureş a participat la nenumărate spectacole şi activităţi culturale.
SZILAGYI BARNA BELA
S-a născut în Târgu-Mureş, la 5 iulie 1973. După şcoala generală este
elevul Liceului de Artă, secţia chitară clasică. Între 1993-96 este student la
Colegiul de tehnică dentară. În 1997, la Cluj, obţine diploma de dirijor la
concursul parohial. Este numit în funcţia de cantor la biserica reformată din
comună.
Preia cu mare drag şi pricepere corul bisericii cu care are spectacole
cu un nivel artistic ridicat atât în ţară cât şi peste hotare. În 2008 termină
Facultatea de muzică din Târgu-Mureş obţinând diploma de profesor de
muzică. Este membru şi cântăreţ într-o formaţie de muzică uşoară.
TÖRÖK SZILÁRD
S-a născut la 10 mai 1982, la Târgu-Mureş. De mic elev devine
membru activ al corului şcolii din Sângeorgiu de Mureş După terminarea
Liceului Unirea din Târgu-Mureş, se înscrie la Universitatea Karoli Gaspar
de la Crişu Mare, secţia cantor-învăţător terminând în 2004.
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Din 2008 este membru activ al corului bisericii reformate Remenyseg,
apoi pentru o scurtă perioadă dirijorul lui. Timp de doi ani este cantorul
bisericii, desfăşurând o bogată activitate muzicală.
Pentru el muzica e foarte importantă, nimeni nu poate trăi fără armonia
muzicii - mărturisea ca pe un credo.
SZÁSZ HILDA
A terminat Colegiul de Cantor-Învăţător în 1996 la Târgu-Mureş. În
acelaşi an ocupă postul de cantor al bisericii reformate din Sângeorgiu de
Mureş, şi, totodată preia dirijarea corului parohiei înfiinţat de părintele
Adorjáni Laszló. Corul numără peste 50 de membri.
Timp de trei ani conduce corul de tineret Jóreménység cu care este
prezentă cu mare succes la toate manifestările culturale din comună şi din
municipiu. Repertoriul corului era variat şi bogat.
În cadrul taberelor de tineret s-a ocupat cu drag şi pricepere de
educaţia muzicală a tinerilor. La ora actuală trăieşte în Ungaria şi este
profesor de muzică.
TAR IMRE
S-a născut la 26 noiembrie 1939 la Tămăşeu, judeţul Bihor. Şcolile lea urmat în satul natal, apoi la Oradea. La Şcoala populară de artă studiază
la secţia de contrabas. Se perfecţionează cântând în corurile bisericilor dar
şi ca autodidact. Termină Colegiul de cantor fiind deja om matur.
Cântă la diferite instrumente muzicale în cadrul orchestrelor,
bisericilor În 2003 ajunge cantor la parohia unitariană de la Sângeorgiu de
Mureş. La propunerea parohului unitarian Pálffy Tamás Szabólcs,
organizează corul bisericii pe care-l conduce cu pricepere timp de 5 ani.
Cu programele lor sunt prezenţi permanent la manifestările culturale
ale comunei.
POPA GENOVEVA
S-a născut la 15 martie 1958 în oraşul Târgu-Ocna. A absolvit Liceul
de Artă, clasa de vioară, din Târgu-Mureş în anul 1978. Urmează
Academia de Muzică din Bucureşti, facultatea de vioară pe care a absolvito în anul 1982. Este repartizată ca profesoară de muzică la Şcoala generală
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de muzică din oraşul Giurgiu. Din septembrie 1990 este profesoară de
muzică la Liceul de Artă din Târgu-Mureş.
Din anul 1992 conduce Grupul coral feminin al Căminului Cultural
din Sângeorgiu de Mureş. Din anul 1995 este profesoară de muzică la
Şcoala generală din Sângeorgiu de Mureş, până în anul 1998. În acest timp
conduce corul claselor româneşti a VII-a şi a VIII-a.
HAJDÓ MÁRIA
S-a născut la 28 aprilie în Târgu-Mureş. Termină Liceul de Artă din
Târgu-Mureş. Se înscrie la Institutul Pedagogic, Facultatea de muzică,
obţinând diploma de profesor de muzică. Începând din 1969 numele ei se
leagă de numele comunei Sângeorgiu de Mureş. Devine profesor de muzică
la Şcoala Generală, alături de soţul ei, devine dirijorul corului comunei.
Deşi predă o perioadă şi la Şcoala Generală nr. 14, nu-şi întrerupă legătura
cu activitatea culturală a comunei.
Şi după ce s-a pensionat, în 1998, rămâne un membru activ şi dirijor
priceput al corului mixt, Soli Deo Gloria. Activitatea ei este o parte
importantă a vieţii culturale a comunei Sângeorgiu de Mureş.
SÓFALVI SÁNDOR SZABÓLCS
Născut la data de 14 ianuarie 1974 în oraşul Lupeni. Se mută
împreună cu familia în Sângeorgiu de Mureş. A urmat cursurile Şcolii
Generale în comună, a absolvit Liceul Economic şi cursurile Universităţii
„Petru Maior” din Târgu-Mureş, inginer de profesie, are masterat în relaţii
publice şi comunicare susţinut în Bucureşti. A fost ales în anul 2004
consilier comunal şi primar în anul 2008. A fost activ pe linie culturală.
Membru în Corul de tineret „Jubilate”, Corul Ecumenic „Soli Deo Gloria”
şi Corul „Nagy István”.
Din anul 2005 conduce Corul tineretului catolic „Jubilate Deo”. Scrie
texte şi muzică pentru pentru formaţia pe care o conduce. Ca primar
sprijină activitatea culturală care se desfăşoară în comună dar şi în ţară şi în
Europa.
BÍRÓ JENŐ
S-a născut la Târnăveni. A crescut şi a început şcoala primară în satul
Gogan, apoi a învăţat la Odorheiu Secuiesc, Sighişoara. Un an studiază la
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Facultatea de institutori reformaţi de la Târgu-Mureş. Termină Institutul
Teologic Protestant de la Cluj-Napoca în 1999.
Începând de la 1 septembrie 2001, cu numire episcopală, ajunge paroh
reformat în satul Cotuş. Aici înfiinţează corul femeilor în cadrul alianţei
femeilor, precum şi un cor al copiilor care, mai târziu se transformă în corul
tineretului. Cu cele două coruri participă la manifestările organizate în ţară
şi peste hotare. Repertoriul lor conţine cântece renascentiste, populare şi
psalmi.
*

*

*

There have been written and oral testimonies of the musical activity inside
the village ever since 1911. The first conductor was the schoolmaster
Nicolae Suciu, remembered by one of the elder members of the choir, Ioan
Oros, aged 90 as he was on his 70th birthday. The performances were held
in the courtyard of the churches and schools, and later on, from 1928 in the
festivity hall of the Primary State School Româneşti. From 1945 onwards,
the cultural activity took place on the stage of the council club.
Conductors such as Nicolae Suciu, Csete Bela, Victor Bucşa, Aurora
Tabarcea, Pupp József, Constantin Albu, Hajdo Karol and others, all gifted
teachers, wrote history during the years in which they conducted the music
bands of the schools and council clubs in Sângeorgiu de Mureş and Cotuş.
After 1960, the musical activity inside the school was very complex,
there were vocal groups from the 1st to the 4th class, bands of flutists and
guitarists, the choir of the classes 1 to 4, the grand choir of the school,
Romanian and Hungarian vocal-folk bands, all conducted by schoolmasters
and music teachers.
In the mixed choir of the council club in the village, which had
functioned for more than 50 years, the number of choir members was over
100. A large number of the choir members were schoolmasters, teachers
and students from the schools in the village and high schools in TârguMureş, together with citizens from all walks of life and of different ages
from the village.
The choral bands of the school and the council club took part in
different shows on the stages of Târgu-Mureş and other local and national
competitions in the country, with the best of results.

439

Choir festivals and Christmas carols festivals were annualy organised
in the village with participants from the village, the country and from
abroad.
The celebration of 75 years of choral activity in the village took place
in December 1986, in the modern sports gymnasium of the Primary School.
All the bands in the village were present, with a great programme. For this
event, there were representatives of the Ministry of Culture, the county, of
Târgu-Mureş, the village officials and a large crowd. The choir was
awarded the „Merit Diploma” of the Ministry of Culture, 75 choir members
were given the badge „For Merits in the Work of Culture”, and teacher
Hajdo Karol, the choir conductor, was awarded the „Culture Merit”. After
1990 many bands have participated in cultural activities, in different parts
of Europe. Since 1995, there has been a special event called „Sângeorgiu
de Mureş’ Days” in the last week of April, a great opportunity for local
bands to perform on stage.
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NUNTA ÎN VALEA MUREŞULUI SUPERIOR
Ilie Frandăş
Locuri mai frumose şi mai binecuvântate de Dumnezeu ca în Valea
Mureşului, de la Reghin în sus, până la Topliţa, rar întâlneşti. Acelaşi lucru
îl putem spune despre oameni, despre viaţa şi obiceiurile lor, păstrate şi
transmise din generaţie în generaţie.
Unul din aceste obiceiuri ce marchează poate cel mai important
eveniment din viaţa omului, după naştere şi moarte, este, căsătoria, care în
acest spaţiu mirific, prin solemnitatea cununiei şi a nunţii, se bucură de o
atenţie colectivă deosebită, momentul rămânănd în atenţia colectivităţii şi
ca punct de reper:,,-când a fost ospăţul lui cutare...”. Mai mult, nu există
casă în care să lipsească fotografi sau tablouri de la nunta celor ce locuiesc
în ea. Cu toate că în viaţa comunităţilor acest eveniment se repetă de câte
ori se crează o nouă familie, de fiecare dată el are un mister ce adună
mulţimea într-o speranţă a dezvăluiri. Mirii se cunosc, de obicei din sat,
de la muncă , de la joc sau de la şezătoare. Feciorul umblă la fată, o peţeşte,
o cere, părinţii merg ,,pe înţeles”, se face ,,tomneala” şi apoi nunta. Este
invitat tot satul, prin chemători şi chemătoare, care merg la fiecare casă şi
vestesc fericitul eveniment, lansând chemarea:
,,Să nu vă ţineţi mândri şi măreţi,
Şi să vă faceţi cale-n alte părţi,
Ci să veniţi, la un scaun de şedere,
La un pahar de băutură
Şi la mai multă voie bună
Cu noi de-mpreună...”
Chemătorii şi chemătoarele, au calitate de domnişori şi domnişoare de
onoare şi îi însoţesc pe miri pe tot timpul ceremonialului de nuntă. Astăzi,
când lumea s-a modernizat, a apărut şi aici, de pe te miri unde, moda
invitaţiei scrise, rigidă nespectaculoasă, care nu poate înlocuii sunetul
zurgălăilor chemătorilor sau ,,descânteca” cu nuanţe comice, a
chemătoarelor. În ultima vreme, tot mai multe nunţi readuc ritualul vechi,
fiind scoase din ,,ladă” frumoasele costume populare, care sunt primenite
şi îmrăcate de tot mai mulţi iubitori de frumos, care caută să readucă în
comportamentul lor stilul tradiţional şi metafora. De obicei chemătorii
umblau vinerea, iar sâmbăta seara avea loc ,,Steagul”, un joc în care mirele
şi mireasa îşi luau, oarecum, rămas bun de la ceata feteleor şi a feciorilor.
În dimineaţa nunţii, duminica, alaiul se forma la casa mirelui şi era condus
de ,,colăcar”, un fel de maestru de ceremonii, dotat cu un colac mare,
ornamentat cu flori şi o ploscă de lemn plină cu vinars, pentru a închina cu
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toţi cei pe care îi întâlneşte. De acolo, pornesc spre casa naşilor chiuind:
,,Cât îi satu nost de mare
Nu-i casă ca a nunii mare,
La fereşti cu flori domneşti,
La ţâţâna de la uşă
Cu rădăcină de rujă...”
Melodia ,,de chiuit” pe ritmul căreia se deplasează alaiul, urcă parcă şi
coboară, precum plaiul munţilor din apropiere, într-o alternanţă deosebită.
La casa naşului, colăcarul rosteşte o oraţie prin care este lansată o nouă
chemare, pentru a-i însoţii pe miri ,,în faţa Sfântului Altar, la cununie”,
după care alaiul se îndreaptă spre casa mirelui. Totul se desfăşoară sub
semnul credinţei creştine exprimat printr-un ,,Tatăl Nostru” rostit de colăcar
atât la casa naşului, cât la a mirelui şi la cea a miresei. După ce este cerut
mirelele de către colăcar, de la părinţii acestuia, naşii întregesc alaiul, îl iau
pe mire în mijlocul lor şi pornesc toţi, pe o melodie de marş, cântată de
muzicanţi, spre casa miresei, chiuind şi lălăind:
„Cine ne-o făcut drumu ?
Da mirele harnicu,
Cine ne-o făcut calea ?
Da mireasa frumoasa...”
Poarta miresei este legată cu o funie împodobită cu flori, alaiul miresei
aflându-se în interiorul curţii. În faţa porţii legate are loc un dialog cu
nuanţe comice între colăcar şi starostele miresei, care începe cu
următoarele cuvinte:
,,Norocire, norocire
Pace şi cu bucurie
Cinstiţi oameni de omenie,
Da cine-i aici, purtător de gând
Şi făcător de rând ?
Văd că a-ţi legat poarta cu paie
Şi staţi gata de bătaie
Şi cu lanţuri de la car
Poate credeţi că noi umblăm în zadar...”
Dialogul dintre cei doi continuă în faţa asistenţei până în momentul
împăcării, când ciocnesc ploştile cu băutură, l-e schimbă închinând fiecare
din plosca celuilalt, iar starostele desface legătura şi deschide poarta.
Întreaga oraţie este marcată de cuvinte simbolice prin care mireasa este
asemuită cu o căprioară sau cu o floare. În prag are loc un nou dialog,
deoarece mireasa cea adevărată este ascunsă. În acelaşi timp, vânătorii se
întrec în ,,a puşca motoaşca” (o oală cu cenuşă aşeaztă într-un vârf de par).
La cererea colăcarului este adusă mai întâi o babă îmbrăcată în mireasă,
care bineânţeles că nu îi place la mire, iar colăcarul o refuză politicos:
,,Dumnezeu să o trăiască
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Că de mult o fost mireasă,
Tânără o fost odată
Amu-i flore scuturată.
Iară dumneavoastră,
Aduce-ţi mireasa nostră !”
Este adusă , de această dată o fetiţă, îmbrăcată mireasă, care , din nou este
refuzată:
,,Mulţumim şi să trăiască
Şi grijiţi-o să mai crească,
Iară dumneavoastră
Aduceţi mireasa noastră !”
De această dată, apatre în prag mireasa cea adevărată. Se intră apoi în casă,
unde mirii şi părinţii miresei stau după masă în picioare. Tot ceremonialul
se desfăşoară într-o atmosferă pitorească izvorâtă şi revărsată din sufletul
participanţilor, care nu numai că participă ci trăiesc cu toţii momentul,
transpunându-se uneori, la graniţa dintre real şi fantastic. Principala
caracteristică a întregului ceremonial premergător cununiei este cugetarea.
Aceasta se află în toate oraţiile, cântecele şi chiuiturile ce acompaniază
momentul. Colăcarul sau starostele cer mireasa printr-o frumoasă oraţie în
încheierea căreia, în numele ei, se mulţumeşte părinţilor şi se cere iertare
tuturor:
„...Te sărut măicuţă dulce
Să mă ierţi. Acum m-oi duce
Şi măicuţă te-aş ruga
Dacă ţi-am greşit ceva
Să faci bine a mă ierta...”
,,Iertăciunea” continuă cu tatăl, fraţii, surorile, vecinii şi tinerii din sat.
Chiar dacă noua familie va locuii tot în aceiaşi localitate, lirica populară
recitată cu această ocazie, simbolizează o despărţire cu toate elementele
sale emoţioanale. Urmează ,,Binecuvântarea”, rostită de staroste, prin care
mirii sunt sfătuiţi să adopte o conduită morală, prin pilde şi îndemnuri. De
obicei aceasta se încheie cu următoarele cuvinte:
,,...Unde-i pace şi iertare
Acolo-i norocu mare,
Unde-i năcaz şi trai greu
Să ferească Dumnezeu...”
După ce mireasa îi îmbrăţişează pe cei apropiaţi, ies toţi în curte şi se
încing în joc. Întregul alai porneşte apoi spre biserică chiuind pe ritmul
marşului cântat de muzicanţi:
„Mână bade caii tare
Să-ajungem în sat cu soare
Să ne vadă oamenii
Pin-ce ne-am bătut caii! ...”
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În faţa bisericii alaiul se opreşte şi chiuie:
,,Frunză verde de alun
Părinte, părinte bun
Ieşi afară până-n drum,
Ie-ţi în mână-o cărtice
Să cununi o florice,
Ia-ţi în mână-un patrafir
Să cununi un trandafir ,
Să cununi pe doi frumoşi
Să trăiască sănătoşi,
Să cununi pe doi iubiţi
Să trăiască fericiţi !”
Urmează cununia, după care întregul alai de nuntă se îndreaptă spre casa
ospăţului. De obicei aceasta era casa mirelui, dar în ultimii ani, petrecerea
are loc la căminul cultural, la o cantină sau un restaurant. Oricum, nuntaşi
chiuie:
,,Ieşi afară soacră mare
Că-ţi aducem noră tare
Cu cămeşă de fuior
Cu obrajii de bujor.”
La intrare în localul nunţii, soacra mare, cu un colac şi o sticlă de băutură le
chiuie mirilor:
,,Draga mamii scânteuţă
Hai la mama sub glăjuţă,
De-i fi bună frumosă
Noi te-om ţine după masă,
De-i fi bună-i sta la noi
De-i fi rea-i mere-napoi.
Dragu mamii te-aş ruga
Dacă ţi-a fost dragă faţă
Să-ţi fie şi măritată...”
În acel timp, o femeie aruncă boabe de grâu peste nuntaşi, în semn de
binecuvântare şi în credinţa unui ospăţ bogat, la care nuntaşii chiuie:
,,Ţâpă grâu,nu ţâpa pleavă
Că suntem oameni de treabă...”
Nuntaşii ocupă locuri la mese, mănâncă, beau, petrec, cântă şi joacă. Un
moment tradiţional al nunţii, urmat şi acum în acest ţinut, este cel în care se
aduce găina înpodobită cu floricele şi struţ, închinată naşului. Acompaniată
de viorist, femeia ce aduce găina chiuie:
„...Ia ţigane arcu-mână
Şi zi-i una la găină.
Zi ţigane, zi cu drag
Să mă pot sui pe prag,
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Zi ţigane, zi frumos
Să mă pot coborâ jos.
Faceţi-mi loc ca să viu
Cu poalele prinse-n brâu
Face-ţi-mi un pic de loc
Găina trebe s-o joc,
Că asta-i găină sură
Şi-i crescută pângă şură
Şi asta-i găină grasă
Că-i crescută pângă casă.
Zi-i ţigane una, două
Găina o-nceput să ouă
Fără opt de nu sunt nouă,
Nu ştiu cum le-oi număra
Că mă tem că le-oi strica.
Nu ştiu cum le-oi socoti
Că mă tem că le-oi greşi
De nănaşu m-oi ruga
Ca să -mi facă socoata.
Astăzi dis-de dimineaţă
Mi-am luat puşca în braţă,
Alergam din tău în tăuNunu mare dragu meu,
Alergam din munte-n munte
De mo durut sub genunche.
Sus în vârfu muntelui
La poalele bradului,
M-am oprit şi am pândit
Până găina-o venit.
Am o puşcă de strujan
Ş-am puşcat-o în gâtlan
Şi cu gloanţă de cenuşă
Am puşcat-o drept în guşă.
Nunu mare de nu crezi
Iată găina, o vezi;
Că în clonţ i-am pus ţigară
Şi-am adus-o-n jos la ţară.
Nuna mare, draga me
Te-apucă şi socoteşte
Şi găina mi-o plăteşte.
Nu-ţi cer pe găină o mie
Făr să-mi dai pe naşu mie,
Nu ţi-l cer până la moarte,
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Şi dămi-l numai pe-o noapte,
Nu ţi-l cer pân-oi trăi,
Să mi-l dai numai pe-o zi
Şi-apoi dacă ne-om iubi
Iar acasă ţ-a veni.
Şi dacă ne-om săruta
Înapoie l-i lua.
Eu sunt nevastă cu minte
Şi te-ntreb de dinainte
Şi te-ntreb pe dumneata
Eşti învoită ori ba ?
C-al meu bărbat îi milos
Şi mă lasă bucuros.
Săracă găină sură
Ieri ierai pe după şură
Ş-amu cu ţigara-n gură.
Săracă găină grasă
Ieri erai pe după casă
Ş-amu eşti friptă pe masă.
Nunu mare dragu-meu
De-ţi stă capu la găină
Cinci sute să-mi pui în mână,
De-ţi stă capu la cocoş
Încă cinci să mai pui jos.
Că eu cât am alergat
Cismile mi s-o stricat
Şi-s femeie sărăcuţă
Nu poci să umblu desculţă.
Hop săracă nuna mare
Tot închină şi suspină
Ş-i stă gându la găină,
La găină-i poate sta
Că din ea nu va gusta
Că-i cam subţire punga.”
La cele spuse,răspunde nuna mare:
,,Socăciţă şase cinci
Nice una nu-i pe-aici,
Socăciţă cinci şi şasă
Nice una nu-i prin casă.
Socăciţa cea dintâie
Îndată aici să vie
Că ne-o dat găina vie;
Sub aripi cu penişoare,
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Găina-i gata să zboare,
Sub aripi cu pene mari
Să zboare pe nunii mari.”
Chiuitoarea găinii, să nu rămână de ruşine în faţa nuntaşilor în urma
criticilor nunei mari, se scuză:
,,Face-ţi bine şi iertaţi
Şi vorbă rea nu ne daţi;
N-am avut lemne uscate
Că pădurile-s departe,
La hăitaşi în samă date,
Hăitaşii cu arma-n spate
Le păzesc cu zi,cu noapte.
Noi lemne am fi luat
Ne-o fost frică de puşcat.
Să trăiţi s-aveţi noroc de fini !” (Această variantă a fost culeasă de
profesorul Valer Pop din localitatea Lunca Bradului).
Printre jocurile ce se jucau la nunţi, în satele din Defileul Mureşului
erau; ,,De-a lungu”şi ,,Învârtita”, cu influenţa folclorică de la Ruşii-Munţi,
,,Ştraierul”, cu influenţa folclorică din sus, de la Sărmaş şi ,,Ceardaşul”,
,,Valsul” şi un gen de ,,Polcă”, copiate de la conlocuitorii maghiari, saşi
sau polonezi. Pe lângă acestea mai erau jocurile fecioreşti, Roata, Crucea,
Sârba, Fecioreasca, Brâul şi Lăzasca.
După chiuitul găinii, starostele, împreună cu mirii, adună ,,cinstea”,
începând de la naşi, spunând, în locul nuntaşilor;
,,De la noi atât,
De la Dumnezeu mai mult !”
Cuvinte simple, dar atât de încărcate cu înţeles. În acel timp, fiecare are
ocazia să închine un pahar cu mirii care mulţumesc pentru participare şi
pentru cinste. Prin întrega oraţie şi poezie a nunţii fiecare încearcă să se
raporteze la ceilalţi prin spargerea zidului ce îi separă. Acelaşi fenomen se
întâmplă şi între etniiile care locuiesc acest spaţiu. De-a lungul timpului am
observat nuanţe tradiţionale ce s-au intersectat şi au fost acceptate de către
ceilalţi într-o confluenţă a vieţuirii.
Şi acum şi mai de mult, nunţile, pe acest meleag ţin până a doua zii, iar
măreţia lor este greu de cuprins în cuvinte. Astfel civilizaţia acestor locuri
se împleteşte încă cu crâmpeie din cultura populară într-o multitudine de
ipostaze ce îmbină puterea magnifică a spaţiului cu spiritul locuitorilor lui.
. Cert este că tradiţia s-a păstrat iar astăzi, fiecare încearcă să facă o nuntă
cât mai tradiţională punând în valoare şi zestrea strămoşească a neamului.
Desigur că ceremonialul nunţii este mult mai amplu iar poezia ei este
nespus de bogată şi de frumoasă, aici am încercat doar o privire pe scurt a
momentelor principale, potrivită cu spaţiul acordat unei comunicări.
* * *
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The Mures Upper Valley is a wonderful region, with marvelous people and
interesting customas. Connected for ages by these places , the locals are
dividing theirs occupation between breeding and forest work, favoring, at
the same time, at spiritual level, a vast popular culture.
From the tradition of this culture, we have dealt here, the wedding customs,
which impress by their beauty.
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EDUCAŢIE ŞI VALOARE
Conf. Univ. Dr. Gloria Mustăţea (Cluj-Napoca)
Tranziţia prelungită, realităţile lumii globalizate, sunt însoţite nu
numai de o criză economică, ci şi de o accentuată criză a
valorilor,evidenţiindu-se o alterare dramatică a sensurilor şi a idealurilor
umane. După cum afirmă nenumăraţi autori, asistăm la „o centrare
dezumanizantă a valorilor în jurul banului, a profitului şi succesului în
acumularea de averi, la subordonarea omului faţă de obiectele pe care le
produce”(Maurice Duverger ( 1972,p73). Atunci când dorinţa de a poseda
bunuri materiale devine tema dominantă a vieţii, „noi nu vom zări decât
arareori indicele modului de „a fi”, de cele mai multe ori, „a avea” este
considerată ca singura faţetă acceptată a vieţii, omul fiind înstrăinat de
esenţa sa creatoare (Erich Fromm, 1978, p125,)
De asemenea, omul tinde a fi redus la aptitudinea progresivă de
consumator, fiind esenţialmente orientat către piaţă, sesizează A. Birou (
1969,p.41) –„aparatul de producţie face apel la tehnicile de convingere
pentru a face să apară nevoi mereu reînnoite cu scopul de a spori fără
încetare consumul”. Chombart de Lauwe afirmă că „societăţi întregi pot fi
antrenate în cursul consumului care-i obligă pe membrii lor să trăiască
pentru a consuma în loc să consume pentru a trăi” ( 1972,p.157.) Atunci,
banul sau randamentul tehnologic sunt erijate la rangul de criteriu suprem
al realizării umane, iar utilitatea devine un substituent al valorilor
spirituale. Omul poate fi considerat un simplu mijloc pentru realizarea unui
scop pragmatic.
Este periculos a considera creşterea economică, respectiv ştiinţa,
tehnica „utilul” în mod unilateral, separate de celelalte valori umane, ba
mai mult decât atât, dezvoltarea tehnicii, prin excluderea celorlalte valori.
Este vorba de valorile umaniste ale culturii. Valorile ştiinţei şi tehnicii
constituie doar o parte a valorilor umane. Corect este a considera valorile
ştiinţei şi tehnicii în corelaţia dialectică cu celelalte valori, servind
împreună idealul împlinirii spirituale a omului. În viziunea unei concepţii
cu adevărat umaniste, nu trebuie urmărit interesul economic ca atare, ci
posibilităţile pe care satisfacerea lui le creează expansiunii naturii umane.
„Cel mai eficient mod de înmulţire a forţelor de producţie ale societăţii şi a
vieţii umane devine însăşi dezvoltarea omului, creşterea capacităţii sale, a
creativităţii sale, dezvoltarea omului ca scop în sine”) Radovan Richta
(„Civilizaţia la Răscruce”, 1970).
Evandro Agazzi constată că ştiinţa rămâne incapabilă să ne ajute
substanţial în formularea judecăţilor de valoare, acestea vizând ceea ce
trebuie să fie, pe când ştiinţa nu poate decât să elucideze o anumită zonă a
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ceea ce este, lucru valabil şi pentru tehnică. Oricine îşi dă seama că tehnica
nu-şi propune sie însăşi scopurile cărora le serveşte sau ar putea să le
servească. „Civilizaţia noastră tehnico-ştiinţifică s-a legănat prea multă
vreme în iluzia că şi-ar putea realiza valorile în ştiinţă şi a judecat cu
îngâmfare tot ce cădea în afara ei. Consecinţa acestei situaţii a fost că
ştiinţa, nefiind în măsură prin însăşi natura ei să fondeze judecăţi de
valoare, epoca noastră şi-a pierdut treptat contactul cu lumea valorilor.”
(Evandro Agazzi „La connaissance et les valeurs a l`ère scientifiquetechnique”) şi, „Banii şi puterea sunt cele mai bune exemple de valori
instrumentale. Ele sunt bune numai pentru a obţine altceva; nu există nimic
intrinsec bun în ele, dar oamenii au făcut din ele scopuri în sine. Dacă
continuăm în acest fel, şi dezvoltând tehnologia, mijloacele crescând pe
seama scopurilor, până şi existenţa oamenilor poate deveni lipsită de sens.”
Trebuie remarcat impactul crizei valorilor asupra comportamentului
tinerilor, impact amplificat şi de media, care exaltă şi uneori chiar
absolutizează banul şi puterea,succesul în acumularea de averi. În aceste
condiţii, remarca S. Moscovici(1988, pag. 62), „egoismul este considerat a
fi ceva normal, orice acţiune altruistă pare necuviincioasă,deviantă,
căutându-i-se un motiv ascuns, care nu poate fi decât unul egoist” E o
discrepanţă izbitoare între interesele egoiste de a realiza câştiguri pecuniare
imediate şi valorile umaniste autentice care trebuie cultivate.
Lipsa axelor valorice,creşterea relativităţii morale se însoţeşte cu o
toleranţă ce are un nivel destul de ridicat faţă de conduitele imorale, ca de
exemplu – minciuna, înşelătoria, furtul sau corupţia. Se ridică serioase
semne de întrebare cu referire la deteriorarea standardelor morale şi
amplificarea atitudinilor şi conduitelor indezirabile în rândurile tineretului.
În aceste condiţii,problema dimensiunilor valorice ale educaţiei, este de cea
mai mare actualitate. (Olivier Reboul „Les valeurs de l'éducation”, P. U. F.,
Paris, pag.9) Autorul are în vedere filosofia educaţiei care ridică întrebări
asupra finalităţilor educaţiei: pentru ce educăm? Cum trebuie să procedăm
pentru a educa? şi care este criteriul unei educaţii reuşite? Acelaşi autor
subliniază că „valorile educaţiei sunt legate de actul de a învăţa. Ele sunt
ceea ce merită să fie învăţat de fiecare şi,în acelaşi timp, a învăţa este felul
de a fi al omului.”
Educaţia pentru valori,pentru valorile culturii, se întemeiază în
filosofie. Pentru formularea finalităţilor educaţiei, în special a idealului
educativ, este necesară o reflecţie filosofică asupra omului, a sensului
vieţii, a rostului şi a locului omului în lume.
Filosofia înseamnă căutare de sensuri şi valori,ea formulează un ideal
de viaţă pe care îl întemeiază cognitiv şi axiologic şi prin aceasta, ea
îndeplineşte un rol aparte în cadrul culturii. Filosofia îşi aduce aportul în
precizarea structurii educabile a omului, în precizarea semnificaţiei şi a
sensului general al educaţiei.
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În esenţa sa, idealul educativ formulează modelul de om, mai bine
zis - ce ar trebui să devină omul,ca rezultat al educaţiei,dintr-o anumită
epocă istorică,dintr-o anumită societate, la un anumit moment al dezvoltării
acesteia.
Răspunzând la întrebarea – Ce este omul?, sau mai corect formulat:
Ce poate deveni omul? Pentru că devenirea este un dat permanent al
personalităţii umane,filosofia oferă pedagogiei un fundament teoretic,adică
discursul despre educaţie trebuie centrat pe o teorie filosofică asupra
omului.
În ontologie,când filosofia formulează teze generale cu privire la
determinaţiile existenţei luate în totalitatea ei, chiar şi atunci, ea vorbeşte
despre om. Ea este forma superioară a conştiinţei de sine, proprie fiinţei
umane. Filosofia construieşte modele teoretice prin care arată ce ar trebui şi
cum ar trebui să fie omul. Oferă modele de viaţă demnă, repere şi criterii
valorice. Îndeamnă fiinţa umană la asemănare cu divinitatea pe cât îi stă
omului în putinţă, adică la autoperfecţionare spirituală şi împlinire morală.
În primul rând, conţinutul învăţământului trebuie stabilit în funcţie de
scopurile educaţiei şi de idealul educativ. Componentele acestuia sunt
componente sistemice, structurale, aflate în interdependenţă. Acestea sunt:
cunoştinţe, priceperi, deprinderi, valori, atitudini, modele comportamentale,
competenţe. Pe lângă punctul de vedere structural – sistemic, unghiul de
vedere al conţinutului învăţământului trebuie să fie cel axiologic, întrucât
valoarea este definitorie pentru modul de existenţă specific uman şi în
acelaşi timp este conceptul central al meditaţiei filosofice asupra culturii.
În concepţia lui Lucian Blaga, devenirea umană este în acelaşi timp
şi devenirea culturii, iar valoarea este o modalitate existenţială specifică
omului şi numai lui. Profunda mutaţie ontologică realizată prin apariţia
omului a fost aceea că existenţa umană a marcat saltul de la natură la
cultură. Pentru aceasta, existenţa concretă, imediată a fost numai un
material, un moment, punct de salt spre dimensiuni specific umane. Pentru
Lucian Blaga, a exista ca om înseamnă a găsi o distanţă faţă de imediat,
omul devenind asimilator şi creator de cultură. În această perspectivă,
cultura nu mai este un lux, nu mai este înţeleasă ca o podoabă sau ca o
haină pe care o poţi lepăda atunci când nu mai ţine de cald,cultura rezultă
din specificitatea însăşi a existenţei umane, ca atare, ea este o necesitate
umană intrinsecă, o componentă indispensabilă a personalităţii umane.
Realizarea umană în plan spiritual, adică suprema demnitate a omului se
afirmă în cultură, iar cultura trebuie raportată la destinul creator al omului.
Astfel, în mod firesc, conţinutul învăţământului poate fi definit ca un
ansamblu de valori (sistem) selectate din toate domeniile culturii spirituale
a societăţii (Ştiinţa, Arta, Filosofia, Religia, Conştiinţa morală, Conştiinţa
politică, juridică, economică ), componente ale planurilor de învăţământ,
programelor şcolare şi manualelor şcolare, în scopul instruirii şi educării
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elevilor, a formării armonioase a personalităţii acestora şi a dezvoltării
spiritului lor creativ. Aceste valori sunt distribuite în diferite proporţii, în
funcţie de obiectivele urmărite, pe diferite tipuri de şcoală, pe diferite
niveluri de şcolarizare, la diferite clase şi discipline.
Conţinutul învăţământului trebuie să fie menit unei educaţii spirituale
cuprinzătoare. Cultura profesională trebuie întregită cu o formaţie
umanistă, furnizată de cultura generală. Tudor Vianu afirma că aşa numita
criză a culturii moderne rezultă din izolarea valorilor, din faptul că oamenii
din societatea noastră, trăiesc cu exclusivitate în aria unei valori,
nesocotind însă pe cele cu care ele s-ar putea întruni în unitatea unui suflet
omenesc complet.
Completarea culturii profesionale şi de specialitate cu o formaţiune
umanistă furnizată de cultura generală, este cerută în mai mare măsură de
caracteristicile epocii noastre, de impactul ştiinţei şi tehnologiei asupra
vieţii umane, de problematica acestei epoci (crize, aspecte ecologice,
demografice, conflictuale, de discrepanţe, etc.), de circulaţia falselor valori,
a anti-valorilor şi a nonvalorilor, promovate chiar de media, de
mercantilismul existent, de reclame sau de literatura „ieftină”
De aceea cultura generală nu se limitează doar la cantitatea de
informaţie acumulată din diferitele domenii ale culturii, ea este importantă
pentru formarea spiritului critic, a atitudinilor, a posibilităţilor de
interpretare şi evaluare, în special pentru formarea unor criterii de
discernământ valoric. Deci, structurile cognitive logico-ştiinţifice trebuie
conexate cu celelalte valori ale culturii pentru dezvoltarea armonioasă a
personalităţii elevului.
Tinerii trebuie să fie convinşi că, indiferent ce cale a profesiei ar
urma au nevoie să se apropie şi de filosofie. Pentru că nici un intelectual
care se respectă, nu se poate lăsa doar pe mâinile unei filosofii luate din
zonele conştiinţei comune. Dacă prin simţul comun se încearcă
generalizarea experienţei de viaţă, a celei cotidiene, în adevărata filozofie,
întrebările şi răspunsurile se află la distanţă de orice existenţă concretă,
individuală. Interogaţia tinde spre profunzimi. Se caută temeiul,se caută
absolutul. Formă înaltă a vieţii spirituale, filosofia sintetizează şi
interpretează realizările cunoaşterii ştiinţifice,devenirea istorică, încercând
să dea răspuns, în fiecare epocă istorică, marilor probleme ale lumii, ale
cunoaşterii şi ale omului.
Tinerii nu se pot legăna în iluzia că vor găsi răspunsuri la întrebările
legate de sensul vieţii, de criteriile alegerilor pe care trebuie să le facă, de
reperele esenţiale la care să se raporteze, doar în domeniul culturii
particulare în care ei profesează. Se caută sensul vieţii numai prin cultura
ştiinţifică, dar oricât de mare specialist ai fi într-un domeniu al ştiinţei, nu
vei găsi răspunsul doar în ştiinţă. Aşa cum arăta Tudor Vianu, cel ce
raţionează ştiinţific trebuie să se poată integra în edificiul cultural
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cuprinzător, fiind conştient de faptul că urmărirea adevărului ştiinţific nu
este decât o parte a universului cultural spiritual, alături de care intervin
alte domenii la fel de importante şi care de asemenea trebuie recunoscute şi
apropiate. Omul de ştiinţă este înclinat să pună în prim plan cultura
particulară în care el lucrează, şi să privilegieze sau să acorde exclusivitate
raţionalităţii ştiinţei.
Immanuel Kant a stabilit ireductibilitatea valorilor. Fiecare individ
însă, activând în domeniul unei anumite valori a culturii, cum ar fi valoarea
ştiinţei sau valoarea economică, nu trebuie să uite de celelalte valori
culturale, pentru că aceasta ar însemna o unilateralizare a omului
contemporan, care se face astfel vinovat de criza omului şi de criza culturii.
Valorile culturii comunică, interacţionează, se ierarhizează alcătuind tabela
de valori pentru fiecare epocă. Ele răspund aspiraţiilor umane multiple, ele
se pot subordona unei valori dominante în cadrul unei epoci sau pe
parcursul unei vieţi, dar nu se pot înlocui una pe cealaltă. Toate valorile
spirituale – ale ştiinţei, artei, filosofiei, moralei, valorile politice, juridice,
economice
trebuie
cultivate,
pentru
că
interacţiunea,
solidarizarea,funcţionarea lor unitară în cadrul unei culturi este benefică,
dar ele trebuie centrate în jurul unei valori scop. Filosofiei îi revine rolul
esenţial în ierarhizarea şi centrarea valorilor, în găsirea criteriilor de
valorizare. Atât pe plan social cât şi pe plan individual.
Axiologia este teoria generală a valorii, ireductibilă la teoria
existenţei, ontologia, sau la teoria cunoaşterii, gnoseologia.
J. P. Sartre a fost obsedat de problema valorilor. În „L’Etre et le
Neant”, numeroase abordări ontologice se dovedesc a fi de fapt axiologice.
Sartre se referă la capacitatea de depăşire a eului,prin căutarea asimilarea şi
realizarea valorilor. Persoana se înţelege pe sine ca lipsă. „Numai în lumea
omului poate exista lipsa”, şi numai o fiinţă căreia îi lipseşte ceva, poate
depăşi simpla existenţă, tinzând spre ceea ce îi lipseşte, ceea ce o dovedeşte
fenomenul dorinţei. Sartre redescoperă nevoia sau dorinţa întregirii prin
ceva ce nu este. „Realitatea umană este propria-i depăşire spre ceea ce îi
lipseşte”(p.132). Nu depăşirea biologicului prin „treapta raţională” este
definiţia sartriană a omului, ci împlinirea valorică, care, însă nu-i niciodată
încheiată.
Ideea persoanei ca devenire,deşi este o temă frecventă în filozofie şi
este formulată cu mult timp înaintea lui Sartre, lui îi revine meritul el de a
fi indicat intervenţia valorii în depăşirea de sine. Se urmăreşte valoarea,care
înseamnă perfecţiunea, ea întruchipează tendinţa spre absolut. Valorile sunt
modele, paradigme. Sartre înţelege depăşirea umană „ca o depăşire care
trebuie să se poată depăşi”. Valoarea supremă spre care conştiinţa se
depăşeşte în fiecare clipă, este „fiinţa absolută a binelui cu trăsăturile sale
de identitate, puritate, permanenţă etc.” E o similaritate cu ideile platoniciene Valorile există de-a pururi, ele sunt esenţe, modele, paradigme.
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Viitorul, pentru Sartre este o dimensiune specific umană,
indisociabilă de capacitatea noastră de a avea proiecte şi scopuri. Viitorul
ca şi posibilul luminează ceea ce încă nu suntem, dar putem să fim. Dar, nu
este exclus nici eşecul.
Lumea valorilor este o lume de sensuri deosebită cu desăvârşire de
lumea obiectelor de care suntem înconjuraţi. Valorile sunt autonome şi sunt
ireductibile. Tendinţa omului modern este aceea de a cultiva doar o singură
valoare, aceea a specialităţii sale, structura sufletească, însă nu se înscrie în
perimetrul unei singure valori. O valoare are preponderenţă în structura
sufletească, dar celelalte nu sunt excluse, ci sunt grupate în relaţii de
subordonare faţă de valoarea centrală şi călăuzitoare.
T. Vianu exemplifică luându-l în vedere pe omul economic,
purtătorul valorii economice. Pentru el, lumea este un mare domeniu de
utilităţi. Efortul lui se îndreaptă către producerea de bunuri economice, iar,
în această tendinţă a sa, el se lasă dirijat de norma maximului randament
prin minimum de efort. El intră în conflict fie cu valoarea teoretică, fie cu
valoarea estetică, ori cu cea morală. Dar, nu este exclus ca omul economic
sa-şi apropie şi alte valori pentru a răsfrânge într-un mod mult mai larg
lumea şi a înţelege mai multe din sensurile ei. Omul care concepe viaţa sub
unghiul utilităţii, nu trebuie să fie străin de valoarea morală. În jurul valorii
economice trebuie organizate şi celelalte valori. Criza culturii se naşte din
izolarea valorilor, din faptul că oamenii trăiesc cu intensitate unele valori,
nesocotind pe cele cu care ele s-ar putea întruni în unitatea unui suflet
omenesc complet.
Idealul educativ vizează desăvârşirea, perfecţionarea personalităţii
tinerilor în sensul dezvoltării tuturor virtualităţilor înscrise în natura
fiecăruia în parte. Aceasta vizează cultivarea tuturor tipurilor de valori şi
dezvoltarea creativităţii.
Judecata care constată o valoare nu se suprapune cu aceea care
exprimă o preferinţă subiectivă. Valoarea nu desemnează tot ce este dorit,
ci doar ceea ce este dezirabil. Valoarea nu desemnează ceea ce este, ci ceea
ce trebuie să fie ce este demn de-a fi dorit, preţuit, meritat, iubit. Valorile
nu pot fi reduse la preferinţe ale conştiinţei individuale. Valoarea este
trans-individuală. Ea implică o apreciere la nivelul conştiinţei colective a
unor comunităţi umane. Valorile sunt semnificaţii. Ele orientează
comportarea umană.
Valorile sunt numeroase. Sunt valori-idealuri şi valori bunuri, adică
valori care anticipează pe plan imaginativ acţiunea, şi valorile care sunt
întrupate de creaţia culturală în opere. Sunt valori fundamentale şi valori
derivate În numeroase manuale de pedagogie, conţinutul învăţământului
apare constituit din cunoştinţe, priceperi şi deprinderi. Considerăm că
alături de acestea, trebuie menţionate, şi nu în ultimul rând, valorile şi
atitudinile. Argumentarea este de natură filosofică şi în parte de natură
454

psihologică. Tinerii trebuie să fie în măsură să delimiteze valorile pozitive
de cele negative, valorile autentice de falsele valori, pe cele fundamentale
de cele derivate, să insereze valori în scopurile pe care şi le propun,sau săşi propună scopuri în funcţie de valori. Acestea presupun capacitatea de a
selecta, corela şi ierarhiza valorile. Pe linia argumentării, precizăm că omul
nu este numai fiinţă raţională,sau o fiinţă cunoscătoare, omul este şi o fiinţă
care valorizează şi realizează valori. Valorile se trăiesc. Din punct de
vedere psihologic, omul nu dispune doar de raţiune. Rolul proceselor
psihice afective şi volitive în structura şi dinamica conştiinţei nu poate fi
minimalizat. Reprezentarea mentală a unui obiect, oricât de adecvată ar fi,
nu constituie decât o condiţie necesară, dar nu şi suficientă a actului de
valorizare. Multe lucruri sunt cunoscute fără a fi estimate ca frumoase sau
urâte, bune sau rele, utile sau inutile, apărându-ne indiferente şi, deci lipsite
de valoare. Estimările implică şi faptul că nu rămânem indiferenţi în faţa
lor, ci ne impresionează, ne interesează, ele fac să vibreze afectivitatea
noastră. Nu putem epuiza valoarea printr-o analiză exclusiv logică.
Valorile implică transcendenţa, întrucât se prezintă spiritului uman
ca o exigenţă ce se cere a fi satisfăcută. Parcă ne cheamă de undeva din
afară. Ele ne oferă motive de acţiune, ne pun în mişcare sentimentul şi
voinţa, ne cer eforturi pe care ne dovedim în stare a le depune.
Sunt valori scop şi valori mijloc. Valorile implică polarizarea,şi
ierarhia. Dacă criteriul suprem al ordonării valorilor în ierarhii îl reprezintă
semnificaţia, importanţa lor pentru om la un moment dat, atunci se poate
conchide că pe treapta de sus, valorile scop vor fi acelea care contribuie în
cel mai înalt grad la realizarea demnităţii umane, la perfecţionarea condiţiei
umane Valori scop pot fi considerate valorile de adevăr, bine, frumos, sacru
care sunt valori absolute ale conştiinţei deziderative, iar valoarea
economică, puterea politică sunt mijloace în raport cu valorile scop.
Valorile care dau sens vieţii omeneşti sunt valorile culturii Numai
prin cultivarea lor, elevii vor învăţa să valorizeze, să interpreteze, să
desprindă semnificaţia adâncă a celor existente, să ia atitudine, să se
orienteze, să-şi formeze criterii de alegere în consens cu valorile pozitive.
Să ierarhizeze, astfel încât să nu confunde valorile mijloc cu valorile scop.
În stadiul ei actual societatea umană nu poate să evolueze decât prin
contribuţia majoră a ştiinţei şi tehnologiei. Viitorul va fi dat în mare măsură
de microelectronică, informatică şi cibernetică, dar rezolvarea problemelor
omenirii nu intră doar în competenţa ştiinţei şi tehnologiei. Se impune
sporirea responsabilităţii umane, întrucât existenţa umană nu poate fi
redusă la căutarea adevărului pe calea ştiinţei. Stabilirea scopurilor,
ierarhizarea valorilor, sensul vieţii sunt probleme asupra cărora ştiinţa nu se
poate pronunţa. Toate tipurile de valori, cele ştiinţifice şi cele umaniste
trebuie să se împletească, să interacţioneze, conducând prin cultură, la
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perfecţionare interioară, la corelare inteligenţei cu înţelepciunea şi cu
sistemul de valori.
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*
*
Education based on all kind of culture s values nowadays is a must,
in the era of the scientific progress, when looks for many that to
accumulate material things would be the ultimate human achievement,
meanwhile that the technical or economic professional training could be
enough. Philosophy is the theoretical basis for the education on and
through these cultural values, philosophy being the area dedicated to
values, human being, and the sense of life. More exactly, axiology is that
part of the philosophy focused on the general theory of the values.
The work is bringing to front the connections between axiology and
pedagogy, also is pleading for the improving of the curriculum. The
students must gain the capacity to understand meanings, criteria for
choosing, to get analytical sense. They must get also the capacity to receive
and create values, because culture is the pathway of the human fulfillment.
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BISERICI DE LEMN BIHORENE ŞI MUREŞENE
DIN PERSPECTIVA COMPARATISTĂ
Ing. Ioan Eugen Man (Tg. Mureş)
Ţara Crişurilor, zonă geografică şi etnografică bogată în monumente
ale artei populare, s-a bucurat de atenţia unor cercetători cu mult înainte de
alte zone ale ţării. Numeroasele păduri, care în urmă cu mai multe secole
cuprindeau şi o bună parte a Câmpiei de vest a Transilvaniei, au oferit
locuitorilor materialul de construcţie necesar edificării celor mai multe case
ţărăneşti, situaţie existentă şi în prima parte a secolului al XX-lea. Este
firesc ca şi bisericile să fie realizate din lemn, preluând structura
tradiţională a caselor, cu pereţi din cununi de bârne orizontale, de stejar sau
gorun, prinse la capete în „cheoturi”, întâlnite la toţi românii din
Transilvania.
Odinioară numeroase, numărul bisericilor de lemn a scăzut drastic.
Coriolan Petranu arăta că în anul 1931, numai în zona Bihorului, exista un
număr de 150 de asemenea edificii, ca în anul 1975, în întreaga Ţară a
Crişurilor să mai fie doar 78 biserici de lemn 1 şi doar la câţiva ani distanţă,
în 1978, în zona Bihorului - numai 62 biserici de lemn 2, dintre care, 21
aflate în satele de pe valea Crişului Repede. Situaţia nu este unică şi nici
întâmplătoare. Pe Valea Superioară a Mureşului dispariţia bisericilor de
lemn este şi mai gravă. În anii 1985-1986 în judeţul Mureş mai existau doar
70 biserici de lemn faţă de 154 câte erau cunoscute, la care adăugăm cel
puţin alte 25 schituri şi mănăstiri 3.
Din cauza perisabilităţii materialului de construcţie din care au fost
realizate, cele mai multe dintre vechile biserici au dispărut, majoritatea lor
datând din secolul al XVIII-lea, ele moştenind însă forme mai vechi.
Documentele atestă existenţa unor biserici încă din secolul al XIV-lea. O
hotărnicie din 29 august 1338, dată de Capitlul de Oradea, pomeneşte de
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existenţa unei biserici de lemn pe moşia Sintea.1 O veche biserică de lemn
se păstrează la Totoreai, de pe valea Crişului Negru, realizată în anul 1697,
la care remarcăm prispa în care se aplica acel sistem de judecată cutumiară,
cunoscută sub denumirea de „judecata la perindele”.2 Tradiţia, ca şi
documentele, consemnează asemenea vechi aşezăminte şi în părţile de sus
ale Mureşului. În judeţul Mureş sunt menţionate bisericile „Sfinţii
Arhangheli” din Bărboşi ca provenind din anul 1313, biserica „Sfinţii
Arhangheli” din Sărmaşu, atestată la 1348, înlocuită cu actuala biserică.
Tot din secolul al XIV-lea a fost edificiul de la Nicoleşti, ca schit al
călugărului Nicolae, de unde provine macro-toponimul de Nicoleşti.3
Putem afirma că numărul bisericilor de lemn din Ţara Crişurilor în secolele
XV – XVII, era destul de însemnat fiind dominante faţă de cele din alte
materiale. Desigur, bisericile de lemn nu se puteau păstra de atunci până
azi, multe nu au reuşit să reziste timpului, numeroase au fost mistuite de
incendiile provocate de războaie, furtuni sau neglijenţă. Cele mai multe
dintre bisericile de lemn din zona Ţării Crişurilor, provin din secolul al
XVII-lea, multe înlocuind bisericile mai vechi, cum întâlnim la Brădet
când, în anul 1733, în sat se construieşte o nouă biserică care se păstrează şi
astăzi. Într-un raport din anul 1725, în zona Crişului Repede sunt
consemnate biserici de lemn în satele: Sântandrei, Girişu de Criş, Trăian,
Cheresig, Sânnicolau Român, Cefa, Leş, Chişirid, Cihei, la mai toate
lăcaşurile acoperişul fiind din paie. În anul 1734 este construită biserica de
la Cordău.4 În zona Beiuşului sunt atestate bisericile de lemn de la Stânceşti
(1750), Brădet (1733), Ferice (1756), Cociuba Mică (1715), Lazurile Beiuş
(1752), Hinchiriş (sec. al XVIII-lea), Totoreni (1697), Mierag (1756),
Tărcăita (1796), Câmpani de Pomezeu (1643 ?), Vălani de Pomezeu
(1730). În 1753 este ridicată biserica de la Rieni, unui dintre cele mai
frumoase monumente de arhitectură populară din România.5
Firesc, numărul bisericilor de lemn ale românilor din zona Crişurilor
este mare. În 1725 sunt consemnate 30 biserici de lemn, 7 biserici cu zid de
piatră, 4 biserici cu pereţi de îngrăditură de nuiele, iar la alte 30 nu este
1

Vasile Drăguţ, O vatră de străveche cultură românească, în Ioan Godea, Ioana
Cristache-Panait, op.cit., p.22.
2
Ioan Godea, Zona etnografică Beiuş, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1981, p.72-73.
3
Ioan Eugen Man, Biserici de lemn din judeţul Mureş. Monumente de artă populară
românească, Alba Iulia, Ed. Reîntregirea, 2005, p.12-13.
4
Tereza Mózes, Zona etnografică Crişul repede, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1984,
p.139.
5
Ioan Godea, op. cit., p. 71-72.
458

precizat materialul de construcţie.1 În 1752, raportul lui Meletie Covaci,
întocmit după cercetarea a 79 localităţi din Bihor, consemnează 69 biserici
de lemn, 4 biserici de zidărie, 5 biserici din gard de nuiele lipit cu lut, o
biserică fără specificarea naturii materialului; ca învelitoare, 10 biserici
erau acoperite cu paie, 67 cu şindrilă, 2 biserici nu au precizat felul
învelitorii.2 Cu toate vicisitudinile timpului, secolul al XVIII-lea a însemnat
perioada cea mai fecundă a arhitecturii populare din lemn.
Nu puţine biserici au cunoscut fenomenul strămutării pe noi
amplasamente. Abordând acest aspect, Paul Petrescu sesiza: „Ca şi casele,
bisericile de lemn călătoresc. Multe sunt exemplele ce pot fi date despre
biserici vândute şi mutate din satele lor de origine la mari distanţe, în alte
regiuni”.3 Cauzele sunt multiple. Uneori, cum a fost biserica de la Borşa,
după Coriolan Petranu realizată în 1692, 4 a fost adusă pe locul actual de pe
un alt deal din apropriere. La fel s-a întâmplat cu monumentul de la
Ţigăneştii de Criş, Josani, Săldăbagiul Mic, Gheghie, Botean. Alteori, când
un sat îşi construia o nouă biserică, vechiul edificiu era vândut sau donat
altui sat. Este cazul bisericii din Gheghie, care este adusă în anul 1714, din
satul învecinat, Luncşoara, conform tradiţiei, trasă pe butuci cu 40 perechi
de boi; al bisericii din Vărăşeni adusă de la Ghighişeni, după un scurt timp
de popas la Beiuş; sau al bisericii din satul Săldăbagiu Mic, care a fost
mutată cca 2 km, odată cu satul.5 Şi ca să încheiem acest capitol al
bisericilor călătoare, mai recent, din motive turistice, două biserici au fost
mutate în centre urbane, şi anume: biserica de lemn de la Corbeşti la
Oradea, iar cea de la Brusturi - la Băile Felix, după un prealabil popas la
fostul Muzeu al Ţării Crişurilor, din curtea Palatului Episcopal Catolic.
Rezultat al unei evoluţii de secole, bisericile de lemn îşi au originile
în arhitectura populară – casa ţărănească de lemn – şi nicidecum în
împrumuturi străine. Această unitate a bisericilor de lemn nu trebuie
înţeleasă ca o uniformizare, existând o diversificare zonală, distingându-se
mai multe grupe specifice zonelor etnografice de unde provin. Paul
Petrescu face o diferenţiere, care numai pentru teritoriul Transilvaniei
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stabileşte 16 asemenea grupe,1 după cum urmează: 1. Bisericile din
Maramureş; 2. Ţara Oaşului; 3. Satu Mare; 4. Ţara Lăpuşului; 5. Valea
Someşului; 6. Ţinutul Zalăului; 7. Ţinutul Silvaniei; 8. Bihor; 9. Ţara
Zarandului; 10. Valea Arieşului; 11. Bazinul Ampoiului; 12. Ţinutul Albei
şi Târnavelor; 13. Bazinul Superior al Mureşului; 14. Ţara Oltului; 15.
Mărginimea Sibiului; 16. Pădurenii Hunedoarei.
Dacă, în ansamblu, bisericile de lemn româneşti prezintă forme
unitare pentru întregul teritoriu al ţării noastre, sunt o serie de cauze de
ordin social, istoric, geografic, etc, ce generează tipuri şi variante întrucât
„... ele constituie unităţi esenţiale şi invariabile în ceea ce priveşte
destinaţia lor, variabile cu privire la plan şi elevaţie”.2 O analiză a
bisericilor din zona de nord-vest a Transilvaniei, o face Ioan Godea, în
monumentala sa lucrare 13 în care prezintă şi tipurile planimetrice ale
acestora, plastic arhitecturală şi decorul. În totalitatea lor, bisericile de lemn
din zonă au la bază tipul de plan dreptunghiular, asemănător casei ţărăneşti
din care îşi trage forma, însă adaptat nevoilor de cult, atât ca funcţiune, cât
şi soluţii constructive. Autorul stabileşte trei tipuri de plan,4 după cum
urmează: tipul planimetric I, cu un plan aproape pătrat, întâlnit doar la
biserica de lemn din satul Urseşti, comuna Lunca, jud. Bihor, realizată la
începutul secolului al XX-lea; tipul planimetric II, cu nava dreptunghiulară
şi absidă poligonală, ale cărei laturi de nord şi de sud pornesc din
extremităţile naosului, cu o frecvenţă de aproximativ 15% din totalul celor
93 biserici existente în zonă; tipul planimetric III, cu nava dreptunghiulară,
iar absida decroşată, fie pe ambele laturi, fie pe o singură parte, în diferite
variante în raport de forma şi numărul de laturi ale absidei. Puţine cazuri
prezintă spre vest tinda femeilor, poligonală. În comparaţie cu alte zone din
Transilvania, tipurile bisericilor de lemn din Ţara Crişurilor, cu toate
variantele prezentate de autor sunt mai puţine, unele forme, precum
bisericile cu absidă semicirculară, fiind întâlnite doar în două localităţi
(Chieşd şi Ioneşti), iar cele cu plan dreptunghiular simplu, fără absidă, sau
cu plan trilobat, lipsind cu desăvârşire.
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Aceste tipuri de biserici le întâlnim şi pe teritoriul judeţelor Mureş şi
Harghita, situate la o distanţă apreciabilă de zona studiată, dovedind
unitatea de plan şi forme a acestei categorii de monumente pe întregul
teritoriu transilvănean. În vasta lucrare dedicată bisericilor de lemn din
judeţul Mureş, 1 apărută în anul 2005, printre puţinele ce abordează această
tematică, prezint cele 65 de edificii ecleziastice în 15 tipuri de plan, aici
fiind întâlnite cele mai numeroase biserici cu absida semicirculară (5
exemplare), cu absida decroşată poligonală în cinci laturi (20 exemplare),
cu absida nedecroşată cu trei laturi (15 exemplare), cu absida nedecroşată
în cinci laturi (8 exemplare), dar şi cu plan trilobat cu absida în cinci laturi,
decroşate (un exemplar la Reghin, însă pe Valea Mureşului, în judeţul
Harghita, mai existând încă 4 asemenea monumente).
Chiar dacă nu ating măreţia bisericilor din Maramureş sau din unele
zone ale Sălajului, ale căror turnuri au dimensiuni impresionante, bisericile
din Ţara Crişurilor, ca şi cele de pe Valea Superioară a Mureşului, sunt
mai scunde, însă, sub aspectul realizării artistice, nu sunt cu nimic mai de
prejos. Constatăm că proporţional turnurile de lemn sunt mai mari în Bihor
şi mai coborâte în Valea Crişului Alb, formă întâlnită şi în judeţele Mureş
sau Harghita. Toate bisericile din zona Ţării Crişurilor au acelaşi sistem de
construire, cu pereţii confecţionaţi din cununi de bârne orizontale, cunoscut
şi sub denumirea de „blokbau”, cu bârne cioplite pe patru feţe. Sunt forme
întâlnite la mai toate bisericile de lemn mureşene, asupra cărora vom
reveni.
Bun cunoscător a artei populare de lemn din Transilvania, Coriolan
Petranu a lăsat posterităţii importante lucrări dedicate bisericilor de lemn,
cu deosebire celor din zona Aradului 2 şi Bihorului, 3 dar şi a întregii
Transilvanii.4 Făcându-le cunoscute încă din prima parte a secolului al XXlea, numeroşi istorici şi cercetători de artă străini au remarcat arta populară
românească, aprecieri prezentate de Coriolan Petranu. Într-o scrisoare din
17 decembrie 1931, G. Duckworth, Secretarul Comisiei regale a
monumentelor istorice din Anglia menţiona: „Noi suntem aici deosebit de
1
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interesaţi pentru cercetarea Dv. asupra bisericilor de lemn din ţinutul
Bihorului. Avem şi noi în Anglia grupul nostru de biserici de lemn, cari cu
o singură excepţie sunt toate de un tip,”1 iar în altă scrisoare, din 6
noiembrie 1931, arhitectul Dhuicque, de la Universitatea din Bruxelles,
arăta: „Din punct de vedere artistic, cea mai mare parte a acestor modele
este drăgălaşă şi multe constituie opere de artă de reală valoare.
Compoziţia clopotniţelor comportă o varietate de dispoziţii originale şi o
eleganţă a siluetei într-adevăr rară. Dar interesul lor nu este mai mic din
punct de vedere arheologic. Multe din clopotniţe au forme ce se găsesc
exact în provinciile flamande şi cari sunt cu totul străine în regiunile
franceze şi italiene”.2 În revistele „Die Denkmalpflege”, Berlin-Viena,
1932, XXXIV,, fig.6, p.238 şi „Die Christliche Kunst” München, 1932,
XXVIII, 5, p.159-160, Dr. Ch. Steinbrucker face următoarele menţiuni:
„Bisericile de lemn din România, arată de obiceiu o înaltă calitate
artistică”. „Aceste biserici arată un fel independent de a clădi, care se
poate numi specific românesc. Ele au avut o mare influenţă asupra stilului
bisericilor de lemn de la graniţa cehoslovacă”. „În creaţiunile lor (ale
ţăranilor) se poate admira formarea artistică a întregului şi a părţilor
singuratice, claritatea liniilor, proporţiile, soliditatea clădirii, desenul
îngrijit, schimbul de umbră şi lumină, contopirea armonioasă cu
împrejurimea, puterea şi graţia întregului”.3 În sfârşit, din multitudinea de
asemenea aprecieri, mai amintim articolul lui P. Meyer, de la revista „Das
Werk”, Zürich, 1932, an. 19, p.XXXII: „Aici (în Ardeal) este cultivat mai
departe în mod persistent tipul străvechiu al bisericii de lemn cu trunchiuri
de stejar orizontale (Blockbau)şi ceea ce apare ca decor baroc, rămâne
adaos superficial. La uşi întâlnim adeseori în mare abundenţă ornamente
„Kerbschnitt” în formă de bastoane învârtite spiral, rosete, dinţi şi model
de cârcei, aşa precum apar traduse în piatră mai ales în ornamentica
Lombardiei şi la clădirile Rinului de sus (Alsacia).4
x
x
x
Dintre numeroasele biserici de lemn aflate în Ţara Crişurilor, ne
oprim doar la două monumente, ele făcând obiectul cercetării noastre,
diferite ca planimetrie şi ornamentaţie şi totuşi atât de comune cu restul
1
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suratelor din Transilvania. Un fericit prilej din vara anului 2006, mi-a dat
posibilitatea să le studiez mai îndeaproape, ambele având similitudini, ca
plan, cu suratele din zona judeţului Mureş. Sunt, biserica de lemn „Sfânta
Cuvioasă Parascheva şi Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” adusă la
Oradea din satul Corbeşti, comuna Ceica, şi biserica „Pogorârea Sfântului
Duh” din staţiunea Băile Felix, de lângă Oradea, provenită din comuna
Brusturi. Ambele edificii fac parte din categoria bisericilor călătoare, şi
provin din zone cu o populaţie covârşitor românească.
Biserica de lemn cu hramul „Sfânta cuvioasă Parascheva şi Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavril”
În anul 1992, Prefectura judeţului Bihor şi Primăria municipiului
Oradea, a donat Episcopiei Oradiei un teren de 2 ha la marginea de sud-est
a oraşului, în strada Făcliei nr. 24/A. Prin străduinţa maicii stareţe,
stavrofora Mina Bădila şi cu binecuvântarea Preasfinţiei Sale Dr. Vasile
Comen, episcopul Oradiei, s-au pus bazele mănăstirii ortodoxe cu hramul
„Sfânta Cruce”. În anul 1993 este adusă din satul Corbeşti biserica de lemn
şi aşezată pe prima terasă a dealului învecinat. În anul 1994 se pune piatra
de temelie a bisericii de zid, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” fiind
o excelentă replică a bisericilor din nordul Moldovei lui Ştefan cel Mare, şi
singura din Transilvania pictată în exterior. Rând pe rând, mai sunt
realizate clopotniţa cu intrarea principală de o măreţie şi formă aparte,
precum şi numeroase chilii şi ateliere.
Împreună cu satele Bucium, Ceişoara, Cotiglet, Duşeşti şi Inceşti,
satul Corbeşti este component al comunei Ceica. În lucrarea dedicată
Oradiei, din anul 1924, pentru zona din jurul Corbeştilor, Nicolae Firu face
următoarea descriere: „6. Valea Holodului şi împrejurimea ei cuprinde 26
sate româneşti lipsite de ori ce element străin. Acestea sunt: Luncasprie,
Sâtani, Popmerzeu, Popmerzeu-Câmpani, Vălani, Spinuş, Topa de Sus,
Topa de Jos, Dobreşti, Nanhidişel, Cârpeştii mari, Cârpeştii mici,
Crănceşti, Corbeşti, Ceişoara, Ceica, Duşeşti, Hodis, Rotăreşti,
Sâmbătşag, Copăceni, Văraşeni, Rogoz, Vintir, Solohagi şi Holod, toate
din plasa Ceica”. „7. La poalele de vest ale grupului de munţi cunoscuţi
sub denumirea de: Pădurea Crăiască (Király erdö) sunt 13 sate, toate
româneşti. Aceste sunt: Fâsca (Făncica), Vârciorog, Şerghis şi Surduc din
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plasa Aleşd; apoi Copăcelu, Sântelecu, Tăşad, Stracoş, Bucuroaia,
Cotigleti, Bucium, Topeşti şi Drăgeşti din plasa Ceica”.1
Documentar, satul Corbeşti îşi are prima menţiune în anul 1828, apoi
în 1851, sub forma de Korbest, Hollószeg.2 În anul 1880 satul Corbeşti, în
comparaţie cu celelalte sate era o localitate relativ mare, având un număr de
121 case cu 589 locuitori. După religie aceştia erau: 561 ortodocşi, 3 grecocatolici, 13 romano-catolici, 12 alte religii, iar după naţionalitate: 556
români, 24 maghiari, 9 alte naţionalităţi.3 La două decenii distanţă,
recensământul din 1900, pentru Corbeşti, înregistrează un număr de 133
case cu 620 locuitori, din care: 594 români, 15 maghiari, însă după religie
fiind 603 ortodocşi şi 3 greco-catolici.4
Câteva surse documentare aduc un spor de lumină cu privire la trecutul istoric al bisericii. „Conscripţia preoţilor şi satelor valahilor de examinat în timpul Comisiei despre profesiunea credinţei şi rămaşi în schismă” din anul 1756 dă pentru localitatea Corbeşti următoarele date: Are doi
preoţi, Popa Urs şi Popa Paşcu. Satul a construit biserica”.5 O conscripţie
a breslelor, din anul 1786, 6 atestă existenţa unei biserici de lemn cu o
parohie, localitatea având 66 case. O ultimă însemnare despre biserica din
Corbeşti provine din Enciclopedia anul 1901, în care se specifică că
biserica ortodoxă a fost construită în prima parte a secolului al XVII-lea.7
Aşadar, după unele scrieri întărite de elementele arhitectonice,
biserica provine din secolul al XVII-lea, ea fiind o creaţie specific
românească, moştenind un tip de plan elaborat, cu multă vreme înainte, de
arhitectura de lemn. Execuţia îngrijită, proporţiile reuşite ale întregului
edificiu, precum şi unele rezolvări de detaliu, fac din această biserică un
remarcabil monument de arhitectură a lemnului. Planul bisericii înfăţişează
în forma sa cea mai desăvârşită unul dintre tipurile primare cele mai
comune, din care, cu timpul, s-au desprins alte subtipuri şi variante locale.
1
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Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. I, Ed.
Academiei R.S.R.Bucureşti, p.165.
3
Recensământ 1880, p. 60-61.
4
Recensămânl 1900, p.126.
5
Arhivele Naţionale, filiala Oradea. Fond Episcopia, Religionaria, problema 1057, file
nenumerotate.
6
Ibidem, Fond Capitlu, Acta antiqua, fasciculus VIII, nr.39, 1769-1770.
7
„Korbest, a Magura-hegy oldalán, a Reu-patak mellett fekvő kisközség, melynek
lakosai gör. Keleti vallásu, oláhok. Házainak száma 122, lakosaié 619”, ...”A gör.
keleti templom a XVII. Század elején épült”, în vármegyéi és vérosai (Magyarország
monografiája), Bihar Vármegye és Nagyvárad, Budapest, 1901, p. 104.
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Este tipul de plan dreptunghiular al cărui altar, fără obişnuitele retrageri în
plan vertical, pentru realizarea proscomidiei şi diaconiconului, înscrie trei
laturi, cu turnul-clopotniţă pe pronaos şi un singur acoperiş pentru pronaos
şi naos. Cu ocazia lucrărilor de reaşezare a bisericii pe noul amplasament,
aceasta a fost pusă pe o fundaţie şi postament de piatră naturală, cimentată.
În arealul ţinutului de nord-est al României, din cele 93 biserici existente în
zonă, Ioan Godea stabileşte ca aparţinătoare acestui tip de biserici un
număr de 14 edificii, deci 15% din total.1 Dintre acestea 7 exemplare au
laturile de nord şi de sud ale absidei cu punctul de pornire de la
extremităţile naosului, unde se află şi capetele iconostasului (aici aparţine şi
monumentul de la Corbeşti), şi tot 7 exemplare în care cele două laturi
apropriate navei sunt în prelungirea pereţilor naosului. Frecvenţa acestui tip
de plan şi în alte zone din Transilvania diferă de la un ţinut la altul.
Bunăoară, în judeţul Mureş din cele 65 biserici studiate, 15 aparţin acestei
forme de plan.2
Pornind de la cel mai vechi tip, cu adaptările funcţionale impuse de
cultul ortodox, s-a construit o clădire de plan dreptunghiular, cu laturile
lungi de câte 10,17 m şi cele scurte de câte 6,04 m, cu absidă nedecroşată,
cu cele trei laturi, de la nord la sud, în lungimi de câte 3,40 m, 2,30 m şi
3,50 m, care circumscriu cele trei spaţii înlănţuite logic şi tradiţional pe axa
longitudinală. Realizaţi din bârne de lemn, cu o grosime de cca. 12-13 cm,
pereţii marginali, dar şi cei despărţitori (primezul şi iconostasul), au fost
căptuşiţi în interior cu un protector strat termic, a cărui faţă este
confecţionată din lambriuri din lemn de brad. În această nouă situaţie
grosimea pereţilor ajunge la cca 22 cm, contribuind la diminuarea spaţiului
interior cu câţiva cm.
Prima încăpere, pronaosul sau tinda femeilor, are o lăţime de 5,60 m
(iniţial de 5,80 m) şi o lungime de 3,65 m, pe latura sudică având amplasată
intrarea. Pe laturile de vest şi nord se află confecţionată o laiţă cu lăţimea
de 34 cm. În partea de est se află peretele despărţitor, primezul cu trei
deschizături: intrarea pe axa de mijloc de 72 x 160 cm şi cele două
deschideri laterale „străvăzături”, de câte 116 x 45 cm, pentru a oferi
1

Ioan Godea, Tipologia planimetrică a bisericilor de lemn din nord-vestul României,
în Biharia, Culegere de studii şi materiale de etnografie şi artă a Muzeului Ţării
Crişurilor, pentru anul 1974. Oradea, 1975, p. 131, 132, fig.3, p.133, fig.4.
2
Ioan Eugen Man, op. cit., p.41-149. Bisericile din: beica de Jos, Bernadea,
Bobohalma, Chinciuş, Crăciuneşti, Lăpuşna, Petea, Răstoliţa, Sânişor, Sântandrei, Trei
Sate, Troiţa, Valea Largă (2 biserici).
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femeilor posibilitatea de a urmări desfăşurarea serviciului religios.
Remarcăm nivelul pardoselii mai jos cu 15 cm faţă de restul încăperilor.
Înălţimea pronaosului este de 1,80 m şi are tavan drept pentru a suporta mai
uşor greutatea turnului-clopotniţă, amplasat deasupra. Dincolo de primez se
desfăşoară a doua încăpere, a naosului, cu o lungime de 6,28 m, păstrând
lăţimea de 5,60 m. Bolta naosului se compune din blăni (scânduri) groase
din lemn de esenţă tare. Ca şi la bisericile de la Ceişoara, Câmpanii de Pomezeu, Cociuba Mică, la cota sa maximă, bolta naosului are o grindă tirant,
a cărei faţă de jos este ornamentată printr-o suită ritmată de motive lobale,
în relief. Însă din cauza căptuşelii aplicate, aceste detalii nu se mai văd.
Anterior, biserica era înzestrată cu o valoroasă pictură murală şi cu
icoane realizate în anul 1761,1 de către cunoscutul pictor David de la
Curtea de Argeş 2 (David Zugraf, David Zugravul etc). Aproximativ, în
1807,3 biserica este pictată de Nicolae Zugrav din Lupşa Mare.4 Pe latura
de sud a naosului se află situate două ferestre, una de 48,0 x 31,50, iar
cealaltă în mărimi de 40,50 x 30,50 cm. Pe peretele opus, în ax cu prima
fereastră descrisă, se află a treia fereastră de 35,0 x 30,0 cm. La capătul
naosului, chiar acolo unde pornesc laturile absidei, se află iconostasul, ca
ultim perete divizor, ce comunică cu altarul prin cele trei deschideri: uşile
împărăteşti şi cele două diaconeşti, toate de aceeaşi mărime şi cu partea
superioară arcuită. În fine, încăperea altarului, cu trei laturi, inegale ca
mărime, închide edificiul la capătul estic, pe mijlocul laturii de sud-est
având o fereastră de 35,0 x 35,0 cm, iar pe aceea de est o minusculă
deschidere de doar 18,0 x 21,0 cm. Lungimea absidei este de 2,82 m. Bolta
semicirculară a absidei este sub cota maximă a celei din naos şi are o
deschidere mai mică la bază, egală cu lungimea capătului de est al absidei.
Pe toată lungimea navei bisericii şi a laturii de sud-est a absidei se
află prispa, „târnaţul”, cu o lăţime de 72 cm şi respectiv de 84 cm, care faţă
1

Marius Porumb, Un veac de pictură românească în Transilvania, Secolul XVIII,
Bucureşti, Ed. Meridiane, 2003, p.121.
2
Pictor muralist şi iconar, originar din Curtea de Argeş. Activează în Transilvania
începând cu anul 1740, fiind prezent în numeroase localităţi, îndeosebi la Brădet (1750),
Rieni (1753), Stânceşti (1756), Şoimi (1757), Crănceşti (1760), Corbeşti şi Cornişeşti
(1761), Goila (1764), Copăceni (1774), Săucani (1784), ca să amintim doar câteva
dintre localităţi.
3
I. Godea, Biserici de lemn, p.171. După Marius Porumb este vorba de Corbeşti, com.
Petriş, judeţul Arad.
4
Nicolae Zugrav din Lupşa Mare, Nicolae Bădău din Lupşa Mare, Nicolae Bădău.
Pictor muralist şi iconar activ la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi primele decenii ale
secolului al XIX-lea. Activează şi în zona Aradului.
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de nivelul terenului amenajat, se află la o înălţime de 45 cm. Cinci stâlpi de
secţiune pătrată, cu uşoare forme prismatice, al căror mijloc este străbătut
de un şanţ, formează cadrul de sprijin al cununii orizontale, la rândul ei
oferind sprijin acoperişului, unic peste navă şi prispă. Căpriorii acoperişului
sunt lungi, ceea ce face ca înălţimea acestuia să cuprindă cca. 2 treimi din
înălţimea totală a edificiului, conferindu-i un aspect volumetric elegant. La
o distanţă de peste 1 m de la vârful căpriorilor, aceştia sunt legaţi printr-o
bară contribuind la stabilitatea construcţiei, aidoma grinzilor tirant din
interior. Deasupra absidei acoperişul urmăreşte proporţia acesteia, fiind mai
coborât, între cele două volume fiind o legătură armonioasă, caracteristică
bisericilor de lemn din zona Ţării Crişurilor.
Deasupra pronaosului se înalţă turnul-clopotniţă, căptuşit cu şindrilă
ca şi învelitoarea bisericii, pentru a estompa discrepanţa dintre înălţimea
turnului şi panta oblică a acoperişului. Deasupra turnului se află galeria
deschisă mărginită de o balustradă cu pălimar de scânduri „căptuşit” cu
şindrile, la rândul ei surmontată de coiful scund, de formă piramidală. Dacă
interiorul nu mai prezintă motive decorative crestate sau picturale,
exteriorul conţine elemente constructive ornamentale, fie ele cât de puţine.
În majoritatea cazurilor cele 15 exemplare de biserici cu absida în
trei laturi, nedecroşată, din judeţul Mureş, doar câteva au fost prevăzute de
la început cu turn-clopotniţă, restul, potrivit obiceiului străbun, îşi aveau
turnul alături edificiului, de regulă la extremitatea de sud-vest a bisericii.
Aşa se prezintă biserica „Sfinţii Arhangheli” din Crăciuneşti (prima parte a
sec. al XVIII-lea), la care capătul altarului se află în prelungirea laturilor
navei.1 Ca şi la biserica de la Corbeşti pe latura sudică s-a realizat prispa
acoperită, susţinută de cununa ce se sprijină pe stâlpi de lemn. Fie cu ocazia
unor lucrări de extindere a edificiului, fie în urma renovărilor ulterior
realizate, unele biserici au fost extinse pe latura de vest cu câte un pridvor,
peste care s-a realizat turnul-clopotniţă. Uneori pridvorul cuprinde toată
latura, cum este cazul la biserica „Sfinţii Arhangheli” din Beica de Jos
(anterior 1713), cu absida tot în prelungirea navei;2 la biserica „Sfântul
Nicolae” din Lăpuşna (1779), adusă în anul 1939 de la Comori, de pe Valea
Gurghiului, la care pridvorul se întinde pe latura de sud şi sud-est a absidei,
al cărei punct de pornire se află în dreptul iconostasului,3 dar şi la biserica
1
2
3

Ioan Eugen Man, op. cit., p. 69-71.
Ibidem, p. 41-43.
Ibidem, p.78-80.
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„Sfinţii Arhangheli” din Sântandrei, înglobat în Miercurea Nirajului (1750
?).1 La toate cele trei biserici turnurile sunt scunde, aidoma bisericii din
Corbeşti, cele de la Lăpuşna şi Sântandrei sub coiful ce le acoperă având
câte o galerie scundă, deschisă. Uneori pridvorul, amplasat tot la capătul
vestic, este aproape de formă pătrată, formă întâlnită şi la biserica „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavril” din Bobohalma (1743 ?). De această dată
pridvorul este închis, împreună cu turnul scund constituind o formă masivă,
disproporţionată cu restul bisericii.2
Încheiem
prezentarea acestui tip de biserici, fără a epuiza
exemplificările, cu monumentul „Sfântul Nicolae” de la Răstoliţa (a doua
jumătate a sec.al XVIII-lea). În acest caz, pridvorul deschis, cu turnulclopotniţă aflat deasupra, este amplasat pe latura de sud a pronaosului.
Remarcabil este turnul, cu acoperişuri suprapuse aidoma formelor întâlnite
la bisericile de la Săcalul de Pădure din judeţul Mureş şi de la Bilbor,
Topliţa şi Tulgheş din judeţul Harghita.3
Biserica de lemn cu hramurile „Pogorârea Sfântului Duh” şi
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”.
Cunoscuta staţiune Băile Felix este înglobată în localitatea
Sânmărtin, la rândul ei făcând parte din zona suburbană a Oradiei.
Cunoscută şi sub denumirea „Băile Sânmărtin”, localitatea apare în
documentele medievale sub numele de Băile Oradiei („Thermae
Varadienses”).4 În zona centrală a staţiunii Băile Felix, în anul 1993, este
adusă cunoscuta biserică de lemn provenită din localitatea Brusturi, situată
la nord-est de Oradea, lucrările de refacere fiind terminate în anul 1994,
constituind un excelent edificiu, opera cunoscutului meşter Toadere din
anul 1785. Părăsirea localităţii de origine a bisericii este ceva mai timpurie,
în prealabil fiind adusă la Oradea, lângă palatul baroc unde fiinţa Muzeul
Ţării Crişurilor.
Documentar, comuna Brusturi este amintită în anul 1360 ca „locus
sessionalis Tatarpatak”, în 1490 ca „Tatharos”, în 1692 ca „Tatoros”, ca
în anul 1851 sub forma „Tataros, Brusztúr”5. În anul 1880, în comparaţie
1

Ibidem, p.120-122.
Ibidem, p. 57-58.
3
Ibidem, p. 104-106.
4
Laviniu Munteanu, Ignaţie Berindei, Ludociv Grigore, Băile Felix, Băile 1 Mai, Mic
îndreptar turistic, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1979, p.35.
5
Coriolan Suciu, op. cit., I, p.107.
2
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cu celelalte sate componente: Cuieşd, Păuleşti, Picleu şi Ţigăneştii de Criş,
localitatea Brusturi era o aşezare destul de mare, fiind înregistrate 180 case
cu 811 locuitori, din care 706 ortodocşi, 55 greco-catolici, 23 romanocatolici, pe naţionalităţi fiind 740 români, 35 maghiari, 4 germani, 4
slovaci.1 Recensământul din anul 1900 consemnează un număr de 244 case
cu 1677 locuitori, din care 1059 ortodocşi, 65 greco-catolici, iar după limba
maternă 1062 români şi 543 maghiari.2
Aşadar, într-o primă a sa viaţă, timp de peste două secole, biserica sa aflat în localitatea Brusturi. Documentele ne dezvăluie unele date privitoare la trecutul acesteia. La 7 august 1778, locuitorii din Brusturi solicită
construirea unei noi biserici, deoarece vechiul edificiu se află „în stare
foarte slabă încât credincioşilor le e frică să intre în biserică ca nu cumva
să se dărâme pe ei”. În această situaţie stăpânul de pământ le-a dat acordul
solicitat permiţându-le şi tăierea copacilor necesari din pădure.3 Luând în
considerare solicitarea, putem aprecia că vechea biserică putea proveni cel
puţin din secolul al XVII-lea. După anul 1772 biserica veche este reparată,
dar în anul 1785 este construită şi noua biserică, evenimentul fiind
menţionat de pisania aflată pe portalul de intrare: „Anii Domnului 1785 în
luna mai în ziua de 4 sâmbătă. Meşter Toadere”.4 Acest Toadere era unul
dintre cei mai cunoscuţi şi talentaţi meşteri de pe Crişul Repede, el ridicând
şi biserica din Tilecuş, cu multe asemănări stilistice cu cea de la Brusturi.
Biserica face parte din marea familie a lăcaşurilor de cult cu un plan
dreptunghiular şi absidă decroşată, în cinci laturi, orientată spre răsărit.
Acest tip de biserică formează grupul cel mai compact şi numeros din
România, şi îndeosebi din Transilvania. În aria de unde provenea biserica,
respectiv nord-vestul Transilvaniei, în anul 1994 existau 32 asemenea
edificii, reprezentând 34% din totalul monumentelor similare.5 Trecând
munţii, în zona centrală şi de est a Transilvaniei, constatăm că în anul 1971,
în judeţul Sălaj, din cele 64 biserici de lemn, 32 aparţin acestui tip,6 în anul
1981, în judeţul Cluj, din cele 65 biserici de lemn. 30 exemplare au absida
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Recensământ 1880, p.56-57.
Recensământ 1900, p.118-119.
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I. Godea, Biserici de lemn, p.36.
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Ibidem, p.170.
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I. Godea, Biserici de lemn, p.66.
6
Ioana Cristache-Panait şi Ion Scheletti, Bisericile de lemn din Sălaj, în B.M.I, anul
XL, nr. 1, Bucureşti 1971, p.31-40.
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pentagonală, decroşată,1 iar în judeţul Mureş, din cele 65 edificii
menţionate în anul 2005 2o exemplare înscriu acelaşi tip de plan.2
De mărimi modeste, monumentul orădean se remarcă prin proporţiile
sale şi elementele decorative exterioare. Păstrând formele vechiului tip de
plan, biserica înscrie un plan dreptunghiular, cu laturile lungi de câte 8,30
m şi cele scurte de câte 5,15 m, care circumscrie cele două spaţii înlănţuite
tradiţionale: pronaosul cu mărimi interioare de 3,10 m lungime şi 4,80 m în
lăţime şi naosul de 4,70 m în lungime şi 4,80 m în lăţime. La capătul estic
al navei, din dreptul iconostasului, se află absida altarului, în decroş, cu
dimensiuni exterioare de 3,7 m lungime şi 4,40 m lăţime. Cu o terminaţie
pentagonală, absida se remarcă prin cele două laturi de pornire, paralele, în
lungime de câte 2,50 m, fiecare, precum şi aceea de la capătul estic, fiind
prevăzute cu câte o fereastră de mici dimensiuni, cu grilaj de fier la
exterior. Cu ocazia reconstruirii pe noul amplasament, biserica a fost
aşezată pe o temelie din piatră cimentată, conferindu-i stabilitate. Aşezate
pe o talpă masivă de stejar, bârnele ce formează pereţii, începând din partea
superioară, în punctele de întretăiere formează admirabile aripi-consolă ce
se retrag până aproape de brâul în funie ce înconjoară biserica, ele având
atât un rol constructiv cât şi decorativ. Pe latura sudică a bisericii se află
prispa, cu o lăţime de aproape 1 m. Între talpa prispei şi cosoroaba ce
susţine acoperişul sunt 6 stâlpi de lemn, cu contrafişe arcuite, ale căror părţi
frontale conţin crestături cu motive meandrice, reprezentări de funii,
precum şi lobi, constituind elemente decorative deosebite.
Pe latura sudică a pridvorului se află portalul, la rândul său
constituind un element de evocă măiestria meşterului popular. Pe cele două
laturi ale intrării se află montanţii din lemn de esenţă tare, a căror
compoziţie ornamentală cuprinde o succesiune de răsuciri. Partea
superioară a intrării, în formă de acoladă, la rândul ei este bogat decorată,
deasupra având inscripţia mai sus menţionată.
Faţă de multe alte biserici de lemn, interiorul monumentului de la
Băile Felix este oarecum diferit, bolta naosului fiind în arc frânt, formă
1

Ioana Cristache-Panait, Consideraţii privind tipologia monumentelor istorice de lemn
din judeţul Cluj, în B.M.I, anul I, nr. 1, Bucureşti, 1981, p.57-61.
2
Ioan Eugen Man, op. cit., p. 334-470. Bisericile de la Bozed, Cecălaca, Chiheru de
Jos, Culpiu, Glodeni, Hărţău, Iclănzel, Miheşu de Câmpie, Moişa, Oroiu, Pănet, Poarta
Sărmaşu, Sărmăşel Gară, Sânmărtinu de Câmpie, Subpădure (2 biserici), Ţiptelnic,
Valea, Valea Largă; Ioana Cristache-Panait, Biserici de lemn, p.305-340, pentru
bisericile din Bilbor, Topliţa (Sf. Proroc Ilie), Tuzlgheş, cu menţiunea că au plan
trilobat.
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întâlnită doar la biserica din Josani, în comparaţie cu cele 62 bolţi
semicilindrice, acestea fiind şi cele mai numeroase. Absida altarului, de
formă elipsoidală, este unică faţă de cele cu tavan, în număr de 22 sau cu
boltă şi semicalote, în număr de 20.
Principalul element decorativ al bisericii este turnul, al cărui vârf se
înalţă la peste 15 m. Cu o secţiune de circa 2 x 2 m, turnul are o structură
compusă din bârne masive de lemn de brad, ce se sprijină pe grinzile
puternice ale pronaosului tăvănuit, în partea de vest ridicându-se cu circa
3,5 m de la nivelul învelitorii. Din acest punct, turnul cuprinde principalele
registre şi elemente decorative: galeria deschisă mărginită de o balustradă,
„căptuşită” cu şindrile la bază, coiful turnului, cu o bază pătrată care, în
cele patru colţuri, are cîte un turnuleţ, probabil ca influenţă a numeroaselor
monumente din lemn din regiunile învecinate, Satu Mare, Maramureş,
Sălaj. Deasupra, coiful este surmontat de săgeata hexagonală, înaltă de
aproape 6 m, conferind edificiului supleţe şi grandoare.
Concepţia picturii murale poate fi uşor urmărită, ea păstrându-se în
condiţii relativ bune şi care ar putea constitui o temă de analiză aparte. Pe
peretele de vest al naosului sesizăm iconografia ce reprezintă scena cu
Adam şi Eva, iar pe peretele tindei Sfântul Mihail, ca „ultimul aliat al
omului în pragul veşniciei”,1 ce se îngrijeşte ca dracul să nu atârne balanţa
judecăţii în favoarea sa.
Dacă biserica de la Brusturi de la început a fost înzestrată cu turnclopotniţă, aproape toate cele 20 monumente din judeţul Mureş,
aparţinătoare aceluiaşi tip de plan, în prima lor perioadă istorică au fost
lipsite ce acest element arhitectural vertical. Unele biserici, potrivit
străvechiului obicei la români, aveau clopotniţa situată alături, fie la capătul
de vest al edificiului, fie la colţul de sud-vest, situaţii întâlnite la
monumentele de la Bozed, Pănet, Sărmăşel Gară, Subpădure etc. Altele,
precum cele de la Cecălaca, Chiheru de Jos, Glodeni, Hărţău, Iclănzel,
Moişa, Oroiu, Ţiptelnic sau Valea, de exemplu, erau lipsite cu desăvârşire
de clopotniţă. În majoritatea situaţiilor pe parcursul timpului, s-a trecut la
extinderea în plan a bisericilor, îndeosebi pe latura de vest, pronaosul sau
pridvorul, închis sau deschis, pe lângă funcţia ce-i revenea, a preluat şi
rolul de susţinere a turnului-clopotniţă nou realizat. Asemenea extinderi sau realizat la edificiile de la Glodeni, Iclănzel, Poarta, Moişa, Oroiu etc, în
unele situaţii ele prezentând clar intervenţia. Alteori turnul s-a realizat
1

I. Godea, Biserici de lemn, p. 4, nota 303.
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deasupra pronaosului existent, cum s-a procedat la biserica din Sânmărtinul
de Câmpie. Câteva exemple sunt concludente.
La biserica „Sfântul Nicolae” din Reghin (1733-1744, 1791), la
capătul de vest al edificiului s-a construit un pridvor închis, cu turn
deasupra, cu care ocazie intrarea de pe latura de est a fost desfinţată.1 În
schimb, biserica „Înălţarea Domnului” (1809) din Săcalul de Pădure, pe
latura sudică a pronaosului primeşte un foişor deschis, ce susţine şi turnulclopotniţă, remarcabil prin forma acoperişului cu dublă învelitoare, 2
aidoma celui de la biserica „Sfântul Prooroc Ilie” din Topliţa, ca influenţă a
artei moldoveneşti. Biserica „Sfinţii Arhengheli” (1692) din Sărmăşel
Gară, 3a rămas fără turn, dar primeşte pe latura sudică prispa. Tot fără turnclopotniţă, dar având tradiţionala prispă pe latura sudică, este biserica
„Sfinţii Arhangheli” (cel târziu 1753) din Hărţău.4 A fost reconstruită, însă
cu turn deasupra pronaosului. Tot fără turn-clopotniţă a fost realizată şi
biserica „Sfinţii Arhangheli” (ante 1740) din Pănet,5 însă de la început a
avut prispa de pe latura sudică a navei, în dreptul intrării formând un mic
pridvor deschis. Însă la biserica „Sfinţii Arhangheli” (ante 1700) din
Sânmărtinul de Câmpie,6 atât micul turn cât şi prispa sunt extinderi
ulterioare. Încheiem şirul exemplificărilor cu bisericile „Sfinţii Arhengheli”
(1752) din Moişa7 şi „Buna Vestire” (1783) din Glodeni,8 la ambele turnul
fiind ulterior realizat. Rămânând la forma tipului de plan, remarcăm
bisericile cu pronaosul în formă poligonală, din cele enunţate fiind
bisericile de la Săcalul de Pădure şi Glodeni, numărul lor pe întregul
teritoriu al judeţului Mureş fiind doar de şase.
Asemănări, dar şi unele deosebiri, întâlnim şi la interiorul bisericilor
de lemn, din cele două zone, dar şi în altele. Dacă în Ţara Crişurilor
sistemul de acoperire a încăperilor este acelaşi, respectiv pronaosul cu
tavan drept, iar naosul cu boltă semicilindrică, la bisericile de pe Valea
Superioară a Mureşului întâlnim situaţii când pronaosul iniţial boltit a
primit tavan, ca urmare a realizării turnului-clopotniţă, sau cu tavan drept,
dar fără turn ca urmare a desfiinţării sale ulterioare. În foarte puţine situaţii,
1
2
3
4
5
6
7
8

Ioan Eugen Man, op. cit., p.508-513.
Ibidem, p.262-267.
Ibidem, p.423-424.
Ibidem, p.366-373.
Ibidem, p. 401-408.
Ibidem, p.429-435.
Ibidem, p.388-393.
Ibidem, p.388-393.
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la unele biserici din zona Crişurilor, bolta naosului nu mai are o formă
perfect semicilindrică, ci formă de arc frânt, precum întâlnim la edificiile
de la Brusturi şi Viişoara, însă fără a considera forma ca influenţă a arhitecturii gotice, mai puţin întâlnită în zonă, ci mai degrabă se datorează
lipsei unor bârne adecvate unui arc dublou semicircular. În tot cazul, în
zona Mureşului Superior asemenea forme de acoperişuri frânte nu sunt
întâlnite.
Decorul exterior a constituit preocuparea de seamă a meşterilor
populari români, indiferent de zona geografică a ţării, numeroasele
elemente decorative având asemănări în ceea ce priveşte forma şi tema
reprezentată. Unul dintre elementele ornamentale preferate este cel al
aripilor-consolă. Primele bârne din partea superioară a pereţilor au capetele
petrecute în afară, nu numai pentru nevoi practice, ca punct de sprijin, ci şi
decorative. Cu retrageri succesive spre bază, cu profiluri şi unghiuri drepte
sau rotunjite, asociate în poziţie perpendiculară sau în unghiul obtuz al
pereţilor, fac ca acestea să se asemene cu aripile de fluture larg deschise.
Nu în puţine cazuri capetele consolelor sunt decorate cu motivul „cap de
cal”, la altele cu reprezentări florale, sau geometrice ca rozase cu mai multe
petale etc.
Un alt element întâlnit la bisericile de lemn din cele două zone
geografice este brâul median, denumit: brâu, funie, frânghie etc, realizat
dintr-o bucată de lemn prins de perete prin cuie, uneori consituind chiar
bârna peretelui, cioplită în prealabil. De remarcat că în alte zone din
Transilvania, precum în părţile Sălajului, acest element decorativ este mai
puţin întâlnit, iar în Zalău este foarte rar.
Pentru a sparge monotonia faţadelor, meşterii populari au apelat la
realizarea de ancadramente dreptunghiulare, cu arcuri în plin cintru sau în
acoladă, la intrări şi ferestre, multe de o valoare artistică excepţională.
Aceste ancadramente de portaluri dovedesc un bun gust al compunerii
detaliilor, al reliefării motivelor predominante, creând un joc de lumini şi
umbre, la întregul edificiu fiind amplificat şi de şirul de sus a şindrilei, ce
se încheie prin aşa-numiţii „ciocârlani”.
Bisericile de lemn, atât din Ţara Crişurilor, cât şi de pe Valea
Superioară a Mureşului sunt adevărate tezaure de arhitectură populară
românească, unele păstrate din secolul al XVII-lea, însă cele mai numerose
provenind din secolele XVIII-lea şi XIX-lea, unele constituind
reprezentante ale tipurilor mai vechi a arhitecturii de lemn băştinaşe.
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SUMMARY
A COMPARATIVE PERSPECTIVE ON WOODEN CHURCHES
IN BIHOR AND MUREŞ COUNTIES
Two wood churches, genuine Romanian folk art monuments, have
been relocated within the town of Oradea, in the past decades. Although
both churches originate from Bihor area, they have close similarities
with churches from the upper Mureş valley, the counties of Mureş and
Harghita, displaying a certain unity of shapes, all originating from folk
architecture – the wood peasant house.
The first church, under the patronage of „All Pious Parascheva and
Saints Michael and Gabriel” was brought from village Corbeşti in 1993
and place don the inner grounds of Monastery „The Holy Cross” in
Oradea, at no 24 on Făcliei street. Built in the 17th century, the church
displays a rectangular plan, with the apse unhooked, on three sides; this
form can also be met with churches in the Mureş area, in Beica de Jos,
Lăpuşna, Sântandrei, Răstoliţa, etc.
The other churdh, under the patronage of the „Descent of the Holy
Spirit and Saints Archangels Michael and Gabriel” was relocated to
Oradea from village Brusturi and later on in 1982 it was moved into
Felix Spa. This church too, has a rectangular aisle but with a pentagonal
hooked apse. Many churches on the valley of Mureş river, are dislay
similar shapes: in Reghin, Săcalu de Pădure, Hărţău, Glodeni, etc.
Although humble in size, the church are remarkable for their belltowers, dealt with elsewhere, and for their ornamental carvings, such as
the aisle corbels, the entrance framework, the rope shape belt.
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ION MUŞLEA ŞI CERCETĂRILE SALE ETNOLOGICE
PE VALEA GURGHIULUI
Prof. Pamfil Bilţiu; Prof. Maria Bilţiu (Baia Mare)
În cadrul Şcolii folcoristicii clujene în care a activat, Ion Muşlea a
desfăşurat o fecundă activitate de cercetare fiind adeptul investigaţiilor
directe pe teren, ca metodă de prevelare a materialului etnografic şi
folcloric. Prin astfel de cercetări a căutat să ofere un exemplu personal,
urmărind depăşirea amatorismului din ştiinţa etnologică românească a
acelui timp. (Ion Cuceu, 2004: 20)
Încă din anii 1930-1931, apoi între 1934-1935 Ion Muşlea devine
întâiul investigator de teren al culturii populare, orientându-se spre spaţii
geografice şi zone folclorice arhaice şi conservatoare, puţin sau deloc
cercetate precum Ţara Oaşului şi Valea Gurghiului. Dintre spaţiile
geografice investigate mai putem aminti Cergăul Mic, sat situat pe valea
Secaşului, în apropiere de Blaj. Acestă aşezare nu a fost aleasă la
întâmplare, dacă avem în vedere că era una de bulgari românizaţi,
interesându-l interferenţele folclorice bulgaro- române.
Cercetările întreprinse de către Ion Muşlea pe Valea Gurghiului, se
pare că le-a efectuat în două veri, una în vara anului 1935 şi cea de-a doua
în vara anului 1936. Materialul adunat s-a păstrat în mai multe caiete care
se află în Arhiva Institutul de folclor din Cluj. Prin grija lui Ion Cuceu,
aceste materiale provenite de pe Valea Gurghiului au fost publicate în
volumul Ion Muşlea- Cercetări zonale, Cluj, Editura Fundaţiei pentru Studii
Europene, 2004, subtitlul’’ Cercetări etnografico-folclorice pe Valea
Gurghiului’’.
Examinând materialul investigat în acest spaţiu geografic ne
convingem că Ion Muşlea a căutat să imprime cercetărilor sale un caracter
monografic, intenţionând să abordeze cât mai multe compartimente ale
culturii populare. S-a axat pe o microzonă dar cu localităţi consevatoare:
Ibăneşti-Sat, Ibăneşti-Pădure, Hodac, Caşva, Adrian.
Modelul de cercetare urmat de Ion Muşlea este cel monografic, în
care accentul este pus pe folclor, fără a neglija şi alte aspecte aparţinând
etnografiei: ocupaţiile tradiţionale, alimentaţia, obiceiurile de peste an,
obceiurile legate de momentele cruciale ale vieţii omului. În mod aparte l-a
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atras istoria orală a microzonei, mitologia populară, credinţele şi
superstiţiile.
Ion Muşlea a fost atras de folclorul magic convins că acesta face
parte din religiozitatea şi modul arhaic de gândire ale ţăranului. Drept
urmare în afara practicilor magice interesante şi destul de bogate, cele mai
multe de natură oraculară, cercetătorul a adunat un bogat material din
repertoriul descântecelor care în acel timp circulau intens în spaţiul zonei.
În afara categoriilor de largă circulaţie în spaţiul românesc distingem unele
mai rare precum’’De albeaţă’’,’’De înturnat ţâpătura’’,’’De gâlci şi de
bolfe’’,’’De şarpe’’. Analizând repertoriul de descântece, constatăm marea
importanţă ce a ştiut-o acorda variantelor, pentru a pune la dispoziţia celui
interesat un material mai bogat şi mai variat, relevând astfel şi caracterul
prolific al unor categorii tipologice precum descântecele de adus laptele, de
deochi, etc.
Trebuie să subliniem că Ion Muşlea nu a cercetat cultura populară pe
teren mecanic. Drept urmare lipsa de timp şi volumul mare de muncă ce iau fost solicitate de scriera manuală a informaţiilor comunicate de subiecţii
investigaţi ne argumenteză reprezentarea mai slabă, în contextul
cercetărilor sale, a unor categorii folclorice: colindele, baladele, poezia
nunţii, ghicitorile, strigăturile, etc. Materialul redus la unele compartimente
investigate se datorează şi nefolosirii chestionarelor ale căror adept a
fost,cercetătorul mizând doar pe ce îşi aduceau aminte performerii pe
moment. Aşa ne putem explica datele sumare pe care le înregistrează la
unele aspecte etnografice ale cercetării: alimentaţie, portul popular dar şi
informaţiile legate de ocupaţiile tradiţionale: albinărit, pescuit, piuărit,
plutărit. Nu sunt prea extinse nici informaţiile legate de obiceiurile de peste
an sau cele de familie.
Faţă de cercetările din Ţara Oaşului, materialul adunat de pe Valea
Gughiului nu este precedat de un studiu dar datele de ordin istoric şi
geografic referitoare la satele cercetate ne întăresc convingerea că
intenţiona să publice materialul adunat precedat de un studiu introductiv în
Anuarul Arhivei de folclor pe care o conducea.
Importanţa acordată istoriei orale care constituie primul capitol al
investigaţiei sale provine la Ion Muşlea din convingeri adânci, legate de
rosturile ei documentare. Avea certitudinea că ele completează documentul
scris acolo unde el lipseşte. Aşa ne putem explica aplecarea către legendele
întemeierii satelor sau spre informaţii legate de mănăstiri dispărute precum
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şi interesul acordat numelor topice. Din categoria informaţiilor de istorie
orală se reţin unele de natură etnografică care fac parte din categoria celor
veridice. Pe această linie se înscrie formarea prin roire a unui grup din
Ibăneşti-Sat, care a format aşezarea Ibăneşti-Pădure.’’Aişia la hotaru nostu
Ibăneşti iera odată numa târle, numa aşa de şedea numa cu jitele, da
lăcuinţa avea-n sat, da ţânea târla la pădure. Şî pe rând i-o fost greu la om,
aşa-ndepărtare, ş-o vinit şî ş-o făcut lăcuinţa de ştand aiş, s-o mutat cu tătu.
(...) Auzam şî ieu că au vinit întâi Gliga Iacob a Sîmn’ioanşii şî apoi
Suceava Vasilie a Savii, ş-apo tăt aşa o vinit până s-o mulţît de s-o făcut
Ibăneşti-Pădure.Sînt viniţ de şinzăşi-şaizăşi de ai’’. (Ion Muşlea,
2004:288).
O astfel de informaţie confirmă teoria susţinută de Romulus Vuia ,
Mara Pop şi alţi cercetători, potrivit căreia dintre două sate cu aceaşi
denumire, unul dintre ele-cel mai nou- s-a format prin roirea unui grup care
a părăsit vatra veche aşezându-se pe locuri unde deţineau terenuri şi
adăposturi temporare.
Ion Muşlea reţine cu interes informaţii de la performeri legate de
evenimente zbuciumate pe care le-au trăit şi care se constituie în veritabile
documente istorice. Surprind informaţiile relatate de Fărcaş Dumitru, de 98
de ani, din Hodac, legate de evenimentele de la Revoluţia de la 1848. Din
cele relatate reies la iveală jafurile săvârşite de unguri în avuţia ţăranilor
precum şi uciderile în masă din rândul populaţiei.’’Ungurii din glăjărie, ăia
o făcut moarte. Şazăşi de oameni o omorât din comuna Hodacului. Oamenii
o săpat mormâtu. I-o băgat şî jii.
-Faşeţi-vă cu trupu şe-ţ vre, că cu sufletu nu puteţi nimn’ic! O zis
popa. I-o scos ochii, i-o smuls barba şî sprânşenele de la ochi. Dimin’eaţa
le-o zis, când i-o scos afar’: zîşeţî-vă Tatăl Nostu, d’e moarte. I-o scos pe
dâlmă, cătră Moşiar. L-o puşcat pe căpitanu’ntâi, apoi pe popa’n vârvu
dâlmii. I-o dus la Hodac şî i-o spălat, tăţ o fost plini de sânje, şî i-o-ngropat
în mn’ijlocu biserişii’’. (Ion Muşlea, 2004: 299).
Dintre evenimentele zbuciumate reţinute de către Ion Muşlea de la
performerii săi amintim foametea care a cuprins localitatea Ibăneşti-Sat,
soldată cu decese în care cetăţenii mureau pe drum.’’O fost foamete, de
mure oamenii pe drum. De mult, nu ieram pe lume. S-o dus în Moldova.
Acolo o fost lesne bucatele. Mn’erţa de cucuruz cu patru piţule, ş-aicea cu
zeşe zloţ’’. (Ion Muşlea, 2004: 303).
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Ion Muşlea a fost atras de obiceiurile şi tradiţiile juridice ale satelor
cercetate convins de marea lor importanţă pentru modul cum exprimă
aspiraţii şi concepţii ale omului din popor. Unele informaţii, deşi sumare,
rezumă obiceiul cuprinderii de fărtaţi de cruce, având importanţă pe linia
întrajutorării şi coeziunii sociale în colectivităţile săteşti. Informaţiile lui
Muşlea ne furnizează date legate de practicarea în formă încreştinată a
obiceiului axat pe jurământ pe cruce.’’Fărtaţ de cruşe, ne juram, cu cruşa,
să ţînem hăla cu hăla şî să nu ne faşem rău hăla cu hăla. Ş-însuraţ. Între iei
iera câte doisprezeşe odată. Dacă iera unu strein şî să băga-ntre noi, hăla
lua la pchiele(= iera bătut). Amu nu să fac’’. (Ion Muşlea, 2004: 305).
Rezultă din cele de mai sus că obiceiul era statuat pe baza unor
norme de juridică populară tabuistice.
Este interesant de semnalat că Ion Muşlea a reţinut informaţii de la
performerii săi legate şi de forma precreştină a obiceiului bazat pe
amestecarea sângelui între fraţii de cruce.’’Fârtaţ de crucruşe, doisprăzeşe
să lua. Iera ca fraţî. Să cresta la mână tăţ, sugea sânge hăla de la hăla.
Şiecând. Dacă îl videa pe unu dintre iei la un bai, mint’eni îl scotea’’. (Ion
Muşlea, 2004:305).
Capătă o importanţă deosebită informaţiile adunate de cercetătorul
Ion Muşlea cu privire la sancţiunile juridice rezervate fetelor păcătoase,
prin care colectivitatea îndeplinea rolul de factor de presiune socială iar
biserica devenea un loc în care fetele erau supuse oprobiului colectivităţii
săteşti, în funcţie de gravitatea faptelor comise.
’’ Dacă se-ntâmpla c-o păcătuit, ca fată, niş nu le lăsa în beserică, o
duşe înaintea biserişii ş-o băte-n faţa biserişii. Dacă făşe bitang, la care
găşe, îi pune colop de şer în cap(dacă-şi omora copilu). Una o şezut şepte ai
în temn’iţă’’.’’Fetele care iera groasă, le duşe la beserecă şî nu le lăsa să să
baje până pune pânză, pe pânză călca; nu iera slobod să calşe pe biserica
goală şi nu le lăsa să să cunune numa-n pragu besereşii, cum intri( un fel de
pridvor al biserişii) ş-acolo, pe pânză care făşe de să omoare copilu, aia dă
să afla şî să găsa copilu, atunşa măsura copilu şî dacă iera copilu de şapte
fonţ, [atâta de greu clop] purta-n cap(când o-nchide)”. (Ion Muşlea,
2004:306).
Un interes aparte a manifestat pentru obiceiurile şi tradiţiile
pastorale, convins că în cadrul acestei ocupaţii milenare a poporului român,
unele dintre ele se constituie în documente etnologice şi spirituale de
maximă importanţă. Surprind prin importanţa lor riturile pastorale legate
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de constituirea turmelor când au loc rituri de apărare a manei oilor sau de
apărarea lor împotriva lupilor. Tradiţiile au la bază ritul metalului prelucrat
precum şi virtuţile apotropaice ale unor piese de instrumentar magic: lanţul,
scara, lacătul, piesele fiind supuse unui proces de preparare magică.
„Cân le bagă-ntâi pe strungă, pun lanţu pingă strungă şî să duc piste
lanţ, ca să nu le ia laptele’’.(...) „Ca să nu ia laptele la oi, pune lanţ îndoit în
trii, pe la strungă, pe unde trec oile, când le strânje oile, primăvara’’.
„Ca să nu jie lupu, îş închid lăcăţîle pe fuşteii loitrii(scării), ca tunu,
pintru gura să hie-nchisă, încleştată.Dacă jin cu gura-nchisă, poate veni
pîntre oi, că nu poate faşe nin’ic, să hie rupt de foame’’. (Ion Muşlea,
2004:308-309).
Sunt deosebit de vechi şi de interesante riturile legate de primul muls
al oilor care asociază, pe lângă ritul metalului prelucrat, ritul nudităţii
magice de uluitoare vechime, atestat la, încă, o serie de popoare indoeuropene, printre care şi la evrei. Alături de piesele de instrumentar magic
sunt puse să acţioneze formule orale, ca şi în descântec, având la bază ritul
vorbit. „Cân’ mere-ntâie la strungă, pune doo lanţuri părăsîte, un dărab de
lanţ lângă spatele başiului, dincoaşe între picioarele lui, unde mulje, şî başii
care mulg oile, amândoi le mulg în pceile goale. Şî zîc aşa: Cân’ nu mn’i-oi
mai lua ieu cămeşa şî izmen’ele/ Şi când oi mai mulje ieu în pcelea goală,/
Atunş să aibă putere să vă ieie mana,/ Şî pân atunşa ba!/ Şî când mn’i-o lua
de la curu mn’eu /Şi de la coiţăle mele / Şî de la puţa me / Atunş să mai iei
mana,/ Şî pân’ atunşa ba!// Câtă-i vara de mare, nu le mai strâcă
mana’’.(Ion Muşlea, 2004:310).
Deşi truncheate şi reduse ca spaţiu geografic, cercetările lui Ion
Muşlea pe Valea Gurghiului ne furnizează date de mare interes pentru
cercetătorul de specialitate din variate compartimente ale culturii populare
care prin elementele etnografice pe care le cuprind se constituie ca
veritabile documente ale vechimii civilizaţiei din zona etnografică a Văii
Gurghiului.
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POLITICA URBANISTICĂ A PRIMĂRIEI TÂRGUMUREŞ REFLECTATĂ ÎN ZIARUL ,,ORAŞUL”
Prof.Constantin Bogoşel (Tg. Mureş)
Tema aceste lucrări este „Politica urbanistică a Primăriei TârguMureş reflectată în ziarul Oraşul” şi este o tema incitantă deoarece, deşi sau scris cărţi despre anumite aspecte ale vieţii edilitare a oraşului TârguMureş, sau despre personalităţile care au avut rolul de edil şef al oraşului,
este necesar o incursiune prin ziarele vremii şi în special prin gazeta
oficială a primăriei, ziar care a fost creat din iniţiativa lui Emil Dandea,
care după cum vom vedea este omul simbol al politicii edilitare a primăriei
Târgu-Mureş.
Tema aceasta este importantă deoarece ajută la cunoaşterea mai
exacte a unor date şi momente foarte importante din istoria unui oraş cu o
istorie aşa de interesantă cum este oraşul Târgu-Mureş. Ziarul „Oraşul” este
oglinda activităţii primăriei şi a realizărilor sale, precum modernizarea şi
dezvoltarea oraşului. Momentul la care este înfiinţat ziarul „Oraşul”, vine
după nişte momente cruciale în istoria naţională şi anume Marea Unire,
care este cu atât mai importantă pentru această zonă a ţării, care a trecut
prin furtunile istoriei. Aici mă refer la situaţia românilor în vremea asupririi
Austro-Ungare. Situaţia oraşului la vremea respectivă era una destul de
complicată, în prisma faptului că administraţia era aproape complet
maghiarizată, oraşul era în stagnare sau chiar în regres din punct de vedere
al urbanismului. Un alt lucru de înţeles este că bugetul oraşului avea şi el
de suferit în urma faptului că, ţara venea dintr-un război dureros cu pierderi
umane şi materiale şi oraşul necesita un edil şef inovator şi dedicat
oraşului.
Ziarul „Oraşul” – scurt istoric
Nu se poate vorbi de ziarul „Oraşul”, fără a vorbi de cel care pus
bazele acestui ziar, Emil Dandea şi nici invers. Astfel, după instalarea în
funcţia de primar, la finele anului 1922, Emil Dandea a avut ca prim scop
redactarea şi tipărirea organului de presă al primăriei. La data de 5
februarie 1923, iese de sub teascurile tipografiei comunale, numărul 1 al
publicaţiei „Oraşul”, foaie pentru interesele sociale şi financiare ale
administraţiei urbane, o gazetă oficială a oraşului Târgu- Mureş.
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Periodicitatea publicaţiei este stabilită să fie bilunară şi aceasta va fi
respectată pe parcursul existenţei sale, excepţie făcând anul 1931, când
gazeta oficială va apărea decadal. Dat fiind prestigiul care i l-a imprimat
fondatorul, ca şi utilitatea ei în viaţa comunităţii urbane, gazeta va apărea
neîntrerupt timp de 18 ani, supravieţuind tuturor schimbărilor de primari şi
de staff-uri ale administraţiei locale. Apariţia ei a fost curmată, ca de altfel,
orice urmă de viaţă publică românească, în septembrie 1940.
În total publicaţia a avut 439 de apariţii, întreaga colecţie însumând
aproape 4500 de pagini. Formatul publicaţiei este 31 X 23 cm, tipărit la
maşină plană, cu negru pe hârtie de ziar. Tiparul era executat la tipografia
comunală, şi pe perioade mai scurte la atelierele tipografice „PAX” şi
Ernest Revesz din Târgu Mureş.
Frontispiciul gazetei, realizat grafic în clişeu de zinc, cuprinde titlul,
subtitlul şi supratitlul publicaţiei. El are deasupra o emblemă reprezentând
pe două scuturi susţinute de dragoni, Stema României şi Stema oraşului
municipal Târgu-Mureş.
Deasupra acestor scuturi, este aşezată Coroana României, iar mai jos,
o panglică cu deviza „Nihil sine Deo”. Pe tot parcursul apariţiei sale, gazeta
a avut ca redactori responsabili pe primarii care s-au perindat la conducerea
municipiului”.1
Acestea sunt aspectele care ţineau de aspectul ziarului şi de procesul
de editare. În cele ce urmează vom urmări o prezentare din punct de vedere
al conţinutului. Publicaţia este concepută de fondatorul său în 3 părţi. O
primă parte cuprinde articole de interes general politico-administrativ,
declaraţii, programe, editoriale la evenimente importante şi la sărbători
naţionale; tot aici se pun în atenţia publică marile probleme ale gospodăririi
oraşului, propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei administraţiei locale. De
asemenea într-o vreme în care Târgu-Mureş erau încă prea active forţele
politice ale trecutului, nostalgicii fostului Imperiu Austro-Ungar, gazeta
„Oraşul” este şi locul de replică promptă şi tăioasă, a tânărului şi energic
primar Emil Dandea la aceste opoziţii anticonstituţionale2.

1

Mihail Artimon Mircea, Oraşul- publicaţie periodică târgumureşeană fondată de dr.
Emil A. Dandea, în vol. Un om pentru Târgu Mureş:Emil A. Dandea, pag. 8182,Fundaţia culturală „Vasile Natea”, Târgu Mureş, 1995.
2

Ibidem, pag 84.
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Ziarul „Oraşul” este după cum se vede foarte transparent în ceea ce
priveşte activităţile care se desfăşoară în cadrul primăriei şi de ceea ce se
întâmplă în oraş.
Partea oficială a gazetei „Oraşul” cuprinde acte normative ale
organelor centrale reproduse pentru luarea la cunoştiinţă a funcţionarilor
publici şi a cetăţenilor, acte normative elaborate pe plan local: ordonanţe
ale Prefecturii, decizii ale Consiliului Municipal, decizii ale primăriei,
circulare către servicii ale primăriei, hotărâri, apeluri, mulţumiri,
regulamente, tarife la mărfuri şi prestări de servicii, taxe fiscale, dări de
seamă, rapoarte, licitaţii, concursuri pentru posturi vacante.
Cea de a treia parte a gazetei oficiale, cuprinde ştiri ale oraşului,
vizite în oraş ale unor demnitari, oameni de cultură şi artă, vizite ale
autorităţilor locale în capitală, în străinătate, informaţii cu privire la
târgurile din zonă, programul cinematografului orăşenesc, taxe pentru
folosirea Palatului Culturii, concediile funcţionarilor primăriei ş.a.,
publicitate, anunţuri diverse. În perioada celorlalţi primari, gazeta „Oraşul”
va conţine aproape exclusiv partea oficială, fiind vidată de dimensiunea ei
cultural-naţională. Ziarul „Oraşul” este strâns legat ca mesaj şi ca şi
calitate, de fondatorul său pierzându-şi forma şi o parte din scopul pentru
care a fost creat.
Politica urbanistică a Primăriei Târgu-Mureş
La prima sa apariţie ziarul „Oraşul” din data de 5 februarie 1923,
prezintă în paginile sale construirea monumentului numit „Soldatul
Român”. Aceasta este o iniţiativă a primarului nou ales în acea perioadă,
promisiune făcută la instalarea sa în funcţie.
Noul primar ales este de nationalitate română si se numeşte Emil A.
Dandea şi are experienţă în astfel de acţiuni de construire a unor
monumente, încă de pe vremea în care lucra în aparatul administrativ al
municipiului Cluj-Napoca unde a iniţiat construirea statuii lui Avram
Iancu.
Emil Dandea a ţinut o cuvântare în faţa unei adunări, în care îşi
expune punctul de vedere în legătura cu construirea monumentului.1
Primarul Emil A. Dandea este cel care a coordonat activitatea
ziarului oficial al primăriei denumit „Oraşul”. Acest ziar avea ca obiect de
activitate, expunerea de probleme al urbei într-un mod cât mai obiectiv şi
1

Discurs la instalare în ziarul Oraşul, 5 februarie 1923
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se încerca o informare cât mai reală a populaţiei si eliminarea zvonurilor
care apăreau in diferite gazete rău intenţionate, în special cele scrise în
limba maghiară şi care urmăreau discreditarea activităţii primăriei şi a
primarului care la acea dată era de naţionalitate română într-o vreme în care
predominantă era populaţia maghiară.
Ziarul „Oraşul” se dorea a fi oglinda activităţii primăiei, primarul
dorind o mai mare transparenţă în ceea ce privea aparatul edilitar şi o mai
mare informare a populaţiei dintr-o sursă autorizată. În ziar sunt publicate
şi hotărâri ale consiliului local, ale primăriei. Desemenea erau publicate şi
informări pentru populaţie cu diferite probleme ale oraşului, cu diferite
acţiuni. În numărul din 16 februarie 1923 este prezentată o hotarâre a
primăriei si a Consiliului Local Târgu- Mureş privind demararea unei
acţiuni de otrăvire a păsărilor dăunătoare.
În acelaşi număr, din aceeaşi dată apare o „publicaţiune de licitaţie”
în care se anunţă punerea în vânzare a unor parcele de pământ cu o
suprafaţă de aproximativ 100 de stânjeni fiecare. Totuşi primăria impunea
anumite condiţii unui eventual cumpărător si anume: cumpărătorul se
obliga la cumpărarea parcelelor sa construiască în anul curent o clădire de
locuit cu cel puţin o cameră şi o bucătărie cu pereţi de cărămidă şi acoperiş
de ţiglă. În cazul nerespectării angajamentului, contractul de vinderecumpărare se anulează. De asemenea întabularea se putea face doar după
îndeplinirea angajamentului. Semnatarul acestei publicaţiuni este însuşi
primarul Emil A. Dandea. 1
Astfel de publicaţiuni apar foarte des în fiecare număr al ziarului
„Oraşul” si obligaţia de construcţie diferea de la o zonă la alta, de la un
teren la altul. În acelaşi număr, prin Publicaţiunea de Licitaţie no. 1290/
1923 se vindea o parcelă de 169 de stânjeni pe care cumpărătorul avea
obligaţia să construiască o casă de închiriere cu cel puţin două etaje.
Nerespectare angajamentului făcut la cumpărare avea aceleaşi urmări ca şi
în primul exemplu oferit.
Această politică a primăriei este foarte buna pentru că în urma
vânzării de parcele în oraş sau la periferiile acestuia, primăria avea un
control al dezvoltării oraşului si terenurile vândute de primărie nu riscau să
rămână virane, neconstruite sau construite dar de o manieră inestetică. De
asemenea primăria impunea şi folosirea strictă a unor materiale de
construcţii.
1

Ibidem.
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Primarul Emil A. Dandea a prezentat în data de 14 februarie 1923 un
amplu raport in şedinţa Comisiunei Administrative în legătură cu situaţia
activităţilor primăriei anterior venirii sale în funcţia de primar. În discursul
său, primarul se arată nemulţumit de unele neregularităţi în ceea ce priveşte
mersul administraţiei şi gospodăririi oraşului şi de ţinuta oficială a unor
funcţionari din primărie.
După cum amintit administraţia e departe de a fi în ordine. Cu tot
aparatul mare a funcţionarilor cehii întărit cu poliţia, socotelile finale nu
sunt făcute din 1918. Am aflat nereguli în ce priveşte ţinerea serviciului şi a
orelor oficioase. Unii dintre funcţionari îndepărtează fără ca sa anunţe celui
competent, stând deoparte – fără vreo autorizaţie; iar în ceea ce priveşte
ţinerea orelor oficioase dovedeşte rezultatul inspecţiei făcută mai zilele
trecute când am aflat până către orele 9 a.m. aproape toate birourile închise
sau goale
Acest discurs dovedeşte nemulţumirea primarului cu privire la
activitatea funcţionarilor primăriei, la neregulile şi abuzurile înfăptuite de
aceştia cum ar fi delapidare de fonduri, fals în acte cu diferite interese,
trafic de influenţă, indisciplină la locul de muncă, cheltuieli nejustificate
din banii oraşului, birocraţie, lentoarea cu care se lucra cu problemele
oraşului.
Primăria, ca imagine de ansamblu, apărea în ochii locuitorilor ca o
instituţie greoaie, care nu răspândea ecoului problemelor oraşului, un loc în
care funcţionarii considerau că au doar drepturi, unele asumându-şi-le în
mod ilicit nerespectând obligaţiile faţă de urbe. Dandea este profund
nemulţumit în discursul său şi de faptul că multe acte oficiale erau alcătuite
în limba maghiară şi nu în limba oficială şi anume limba română. Aceasta
era o problemă stringentă şi care cerea o rezolvare imediată. În încheierea
discursului său primarul expune şi planurile de viitor pentru dezvoltarea şi
modernizarea oraşului Târgu-Mureş şi realizările pe care le-a avut de la
venirea sa.
După toate acestea mai menţionez chestiunile cele mai ardente,
dintre cari în primul rând restaurarea străzilor, amplificarea apeductului şi
uzinei electrice. Cheltuielile pentru acest scop se vor procura parte din
exploatarea a 100 jug. cat.pădure. Cu data de 1 februarie am desfiinţat
posturile de translatori deoarece nu se poate tolera ca la administraţie să fie
translatori pentru limba oficială. S-a pornit acţiunea pentru monumentul
Soldatului Român. S-a făcut regulamentul pentru firme care e sub aprobare;
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s-a înfiinţat gazeta oficială „Oraşul”, s-a efeptuit reorganizarea legală a
comisiunei administrativă.1
Discursul lui Dandea legat de diriguirea oraşului este unul complex
dar la obiect, punctând chestiunile esenţiale care au legătură cu urbea a
cărui primar este. Acesta dă dovadă de atitudine şi nu lasă nimic la voia
întâmplării. Problema maghiarizării instituţiilor locale este foartea gravă,
mai ales în situaţia în care Transilvania a revenit la patria mamă şi ar fi
trebuit să se adopte automat o singură limbă în actele oficiale şi în relaţiile
cu publicul şi anume limba română.
Primarul Dandea vine pe un teren minat datorită naţionalităţii sale,
române, şi va avea mult de furcă cu restabilirea istituţiei primariale pe un
făgăş normal. Acest discurs aduce în discuţie intenţia de a construi un
monument care să reprezinte eforturile neamului românesc de a relipi o
parte a sufletului românesc smulsă pe nedrept din sânul entităţii naţionale
numită România. Monumentul este şi un simbol al românităţii trecută prin
atâtea greutăţi în această zonă cu atâtea naţionalităţi. După cum am
menţionat mai sus, ziarul „Oraşul”, fiind gazeta oficială a primăriei,
prezintă populaţiei toate problemele oraşului, realizările, proiecte viitoare şi
hotărâri. De asemenea se acordă şi dreptul la replică persoanelor care se
consideră lezate de unele articole publicate în ziar. Numărul din 28 martie
1983, în raportul asupra proiectului de buget. Sunt prevăzute şi două
fonduri pentru lucrări edilitare şi anume: fondul de pavaj şi fondul asfaltării
străzilor. Aceste fonduri se constituie din diferite surse cum ar fi impozite
sau împrumuturi de la diferite bănci. Se urmărea o asfaltare de mari
proporţii şi de foarte bună calitate pentru ca în viitor să se efectueze doar
lucrări de întreţinere şi nu lucrări de asfaltare totală în fiecare an.
Astfel, în anul curent efeptuindu-se asfaltarea radicală a străzilor, pe
viitor ar obliga oraşul numai la menţinarea lor în bunăstare.2
Primarul Emil A. Dandea şi echipa de sub conducerea sa arată, pe
lângă alte probleme de urbanism, un interes deosebit pentru aspectul
oraşului, deoarece un oraş îngrijit şi curat reflectă calitatea de gospodar şi
umană atât a primarului şi a autorităţilor locale în general cât şi a
locuitorilor săi. De asemenea s-a menţionat în acest discurs de preocupare
pentru infrastructură: drumuri, apă, gaz şi energie electrică. În ediţia din 28
martie a aceluiaşi an este publicat un apel către toţi cetăţenii oraşului
1
2

Raport în ziarul Oraşul, 16februarie 1923, Târgu-Mureş.
Raport asupra proiectului de buget în ziarul Oraşul, 28 martie 1923, Târgu-Mureş.
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Târgu-Mureş pentru a participa împreună cu serviciul grădinăriii oraşului la
restaurarea spaţiului verde, plantarea de noi copaci şi flori şi iniţiative de
întreţinere a spaţiului verde.
Consiliul oraşului municipal Târgu-Mureş face un călduros apel
către Public, rugându-l să binevoiască a da preţiosul său concurs serviciului
grădinăriii oraşului, la restaurarea fâşiilor de locuri dintre pomii situaţi între
trotuar şi drum cari şi în trecut au fost plantaţi cu verdeaţă1.
O problemă stringentă a oraşului Târgu-Mureş în perioada
interbelică, a fost alimentarea cu apă, reţeaua de distribuţie, calitatea şi
cantitatea apei distribuite de la uzina de apă către oraş. Reţeaua de
distribuţie a apei este un punct stategic în dezvoltarea unui oraş şi un aspect
important care determină calitatea vieţii într-o anumită zonă şi de asemenea
determină decisiv sănătatea locuitorilor din zona respectivă. De aici şi
interesul deosebit arătat de către autorităţile locale din Târgu-Mureş şi
eforturile depuse pentru îmbunătăţirea sistemului de aducţiune şi distribuire
a apei în oraş. În acest scop s-a adus un specialist de la Timişoara şi s-au
propus de către acesta soluţii pentru mărirea debitului de apă şi măsuri de
sporire a calităţii apei:
„Aprovizionarea oraşului nostru cu apă.
Comisiunea delegată hotărăşte instituirea unei taxe pe robinet pentru
a acoperi cheltuielile estimate la 600 mii lei, cheltuieli necesare
îmbunătăţirii sistemului de colectare şi distribuire a apei”.2
Pierderile financiare siferite de uzina de apă erau acoperite într-o
oarecare măsură de încasările uzinei electrice, lucru care ducea la
scumpirea energiei electrice. Primarul şi consiliul local dau dovadă prin
instituirea taxei pe robinet de o politică financiară bine chibzuită, deoarece
la monentul respectiv bugetul oraşului nu putea suporta o lucrare de o
asemenea anvergură cum era cea de reabilitare a sistemului de apă al
oraşului, mai ales, în situaţia în care existau multe planuri pentru
modernizarea şi extinderea întregii infrastructuri, planuri care ar fi dus, în
lipsa unei politici financiare eficiente, la un colaps al bugetului şi astfel al
tuturor lucrărilor edilitare.
Un alt proiect a cărui construire a fost hotărâtă de consiliul oraşului
este baia de vară, un lucru necesar confortului locuitorilor oraşului.

1
2

Apel către Public în ziarul Oraşul, 28 martie 1923, Târgu-Mureş.
Aprovizionarea oraşului nostru cu apă în ziarul Oraşul, 28 aprilie 1923.
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O altă problemă a cărei rezolvare era imperios necesară pentru
dezvoltarea socio-economică a oraşului, era introducerea gazului metan în
oraş, chistiune pentru care primarul împreună cu preşedintele camerei de
comerţ Burger şi inspectorul general industrial au făcut vizite şi demersuri.
Toate eforturile depuse în această chestiune sunt lesne de înţeles deoarece
rezolvarea ei ducea la dezvoltarea oraşului, extinderea industriei locale şi
implicit creşterea numărului de locuitori. La rândul ei, creşterea numărului
de locuitori atrăgea după sine construirea de noi clădiri de locuit,
stabilimente industriale, dezvoltarea infrastructurii. Astfel, putem trage o
mică concluzie şi să spunem că primarul Emil Dandea împreună cu
aparatul administrativ pe care îl conducea aveau capacităţi deosebite pentru
a conduce şi dezvolta un oraş prin simplu fapt că aveau capacitatea de a
vedea cum rezolvarea unei probleme vitale atrăgea după sine rezolvarea
unui întreg şir de chestiuni cu contribuţii deosebite la dezvoltare şi
modernizare urbană.
În partea oficială a ziarului „Oraşul”, în care se publicau hotărârile
consiliului, memorii, adrese către diferite persoane sau instituţii, se publică
în data de 29 iunie1923, un memoriu axat în special pe igiena oraşului, care
avea diverse deficienţe care trebuiau corectate urgent. Astfel, se face
cunoscută necesitatea exproprierii unui teren pentru a fi dat în folosinţă
unui nou cimitir comunal. Acesta era absolut necesar datorită creşterii
demografice şi datorită epuizării locurilor de veci în vechiul cimitir. O altă
propunere prezentată în acest memoriu este înfiinţarea unui cimitir pentru
îngroparea leşurilor de animale care să respecte normele igienico-sanitare.
Printre cererile acestui memoriu se regăseşte şi necesitatea găsirii unui loc
potrivit, şi anume lângă o apă curgătoare, pentru târgul de animale şi
mutarea târgurilor de ţară şi cele săptămânale din interiorul praşului pe un
teren mai potrivit. Alte construcţii urgente pentru oraş prezentate în
memoriu sunt construirea unei arene sportive corespunzătoare dezvoltării
oraşului, a unui sanatoriu pentru bolnavii de tuberculoză, construirea de noi
şcoli şi a unui depozit central de marfă. Din punct de vedere al locurilor de
repere, consiliul oraşului municipal Târgu Mureş face şi o cerere de
înfiinţare a unui nou parc, deoarece parcul Elisabeta, existent la acea
perioadă, era considerat impropriu pentru agrementul cetăţenilor oraşului şi
asta datorită proximităţii sale cu râul Mureş. Acest lucru ducea la apariţia
ţânţarilor, făcându-l astfel să devină neagreat şi aproape nefolosit de public.
Această multitudine de probleme propusă pentru rezolvare de către
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autorităţile locale şi expusă în ziarul oficial al primăriei denotă abilităţile şi
viziunea modernă a aparatului administrativ. Afirm acest lucru aducând
justificarea că primarul şi implicit cei aflaţi în subordinea sa.
Orice oraş poate fi văzut ca un organism viu a cărui dezvoltare,
sănătate şi bunăstare depind de sănătarea organelor vitale ca îi dau viaţă.
Neglijarea oricărui aspect vital din viaţa unui oraş are efecte negative
asupra aparenţei şi esenţei sale. Astfel, cu toate limitările inerente relaţiei
buget-proiecte, politica urbanistică a primăriei oraşului Târgu-Mureş aşa
cum este reflectată ea până în momentul de faţă în ziarul „Oraşul”, este una
plină de dinamism, proiecte îndrăzneţe dar necesare şi devotament al
primarului faţă de oraşul pe care îl resveşte. Acest lucru este valabil chiar şi
cu toate acuzele aduse primarului Emil Dandea în acea perioadă de către
diferite grupuri de interese, în special de către grupurile maghiare deranjate
de naţionalitatea primarului şi de reformele implementate de către acesta în
primărie, reforme absolut necesare pentru buna funcţionare a instituţiei care
conducea oraşul.
Problema gazului metan este necontenit adusă în discuţie împreună
cu contribuţia care ar fi avut-o în dezvoltarea oraşului în urma introducesii
sale în oraş.
Toate aceste propuneri de construire a diferitor edificii sunt bine
argumentate şi însoţite de diferite hărţi pentru o mai bună vizualizare a
punctelor fierbinţi din oraş cu probleme care trebuiau rezolvate. Acest lucru
denotă încă odată faptul că în acea perioadă oraşul Târgu-Mureş avea un
aparat administrativ destul de bine organizat şi cu proiecte ambiţioase.În
anul 1923 se inaugurează un stabiliment de agrement care este bine primit
de public, şi anume, baia de vară. Acest spaţiu public ear situat pe suprafaţa
dintre intrare în parcul Elisabeta şi baia rituală evreiască. Baia de vară se
întindea pe o suprafaţă de 6000 metri pătraţi şi era dotată cu toate
facilităţile neceasare unui astfel de spaţiu public, şi anume: 105 cabine
pentru dezbrăcat, garderobă, 6 toalete, şi chiar mai mult şi anume: frizerie
de dame, pedichiură, bărbierit. Bazinele de înnot au fost prevăzute cu
diferite adâncimi atât pentru neînotători cât şi pentru înotători. De
asemenea, pe acest teren se mai afla şi un local unde se servea mâncare şi
băuturi răcoritoare.1 Acest spaţiu de agrement dă o pată de culoare oraşului,
îmbunătăţindu-i considerabil atractivitatea, şi dovedeşte interesul edilului
pentru agrementul şi bunăstarea fizico-psihică a locuitorilor. Astfel,
1
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confortul mental al locuitorilor era o altă preocupare demnă de apreciat a
primăriei.1
În dorinţa de strângeri de fonduri la primărie, în ediţia specială a
ziarului „Oraşul” din 21 iulie 1923, se publică o listă cu diferite taxe pe
care agenţii economici şi populaţia trebuie să le plătească pentru diferite
produse, articole, bunuri pe care le cumpără sau le folosesc. Un exemplu ar
fi maşini, cai, căruţe, animale şi altele pentru care trebuiau plătite diferite
taxe. Acest lucru era făcut în primul rând din nevoia de a mări bugetul
primăriei care era foarte solicitat proiectele puse în practică pe primărie dar
şi din dorinţa de a avea o evidenţă a comerţului de acest fel.
Primăria oraşului Târgu-Mureş era deosebit de atentă cu proiectele
de viitor şi cu sumele necesare pentru desfăşurarea unei activităţi optime în
dezvoltarea şi întreţinerea oraşului. Doresc să precizez că diferitele aspecte
legate de politica urbanistică a primăriei oraşului municipal Târgu Mureş
reflectată în ziarul Oraşul, se întâlnesc în fiecare număr al acestui ziar deşi
parcă se repetă, ele doar arată constanţa şi devotamentul cu care primăria se
ocupă de toate aspectele, mai importamnte sau mai puţin importante, legate
de problemele şi nevoile oraşului.
Astfel, secţia tehnică din cadrul primăriei avea, în urma stabilirii
bugetului pe anul 1924, îndatoriri urbanistice importante menite să
contribuie la menţinerea şi mai ales îmbunătăţirea imaginii oraşului. Câteva
dintre proiectele pentru anul 1924 erau înfiinţarea unui parc arenă pentru
copii, aranjarea Pieţei Mici, plantarea de copaci pe marginea străzilor,
dezvoltarea sistemului de curăţenie publică şi modernizarea acestuia şi
regularizarea cursului râului Mureş. Menţionez din nou seriozitatea
primăriei în legătură cu proiectele de viitor şi finanţarea acestora, deoarece
anul 1923 era departe de a fi încheiat şi deja la sfârşitul lunii august bugetul
pe anul următor era deja stabilit la fel ca şi îndatoririle şi proiectele
serviciilor din cadrul primăriei. O prevedere foarte importantă din punct de
vedere urbanistic era crearea unui plan general de sistematizare edilitar care
consta în următoarele: alinierea străzilor, înfiinţarea de noi pieţe, străzi şi
parcuri, aşezarea parcurilor industriale, mijloace de transport în comun,
extinderea iluminatului public, a apeductului canalizării şi a pavării. Acest
plan era un plan de anvergură care putea fi pus în aplicare numai în ordinea
priorităţilor şi într-un timp mai îndelungat, fiind foarte solicitat pentru
buget, dar trebuie remarcat faptul că acest act are o mare importanţă în
1
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modernizarea şi dezvoltarea concepţiei urbanistice a primăriei. El arată
faptul că gândirea primăriei din punct de vedere urbanistic ajunsese deja la
o anumită maturitate, fapt care se reflectă direct în acţiunile sale şi în
efectele uimitoare pe care aceste acţiuni le au în viaţa oraşului. Acest plan
de urbanism este ceea ce numim noi astăzi Plan Urbanistic General şi fără
de care orice oraş modern nu se poate dezvolta în mod civilizat, ordonat,
sistematizat, ci doar haotic şi neplanificarea atentă a lucrărilor edilitare întrun oraş poate duce la un colaps în urma creşterii demografice de exemplu.
Secţia tehnică va prevede: 1) Repararea străzii principale Carol, 2)
înfiinţarea unui parc arenă pentru copii şi plantarea străzilor, 3) ordonarea
parcului Elisabeta, 4) edificiului şi terenului de tir, 5) ordonarea Pieţei
Mici, 6) complectarea curăţeniei publice cu aranjamente moderne de stropit
şi măturat, 7) amplificarea băii de vară, 8) procurarea unui plan general de
sistematizare edilitar ( alinierea străzilor, deschideri şi înfiinţări de străzi,
pieţe şi parcuri, aşezarea industriilor, plantaţiuni, mijloace pentru
transportarea populaţiunii în comun, estinderea luminaţiei publice,
apeductului canalizării şi a pavării. Planul va stabili şi ordinea în care ar
avea să se execute îmbunătăţirile proiectate. Lucrările pregatitoare necesare
la alcătuirea acestui plan se vor începe fără amânare, cerând de la secţii
proiecte ce au pentru viitorii zece ani, pentru a fi ordonate şi prezentate
consiliului spre desbatere) şi 9) regularea râului Mureş lânga Câmpul
Măcelarilor, prin scurtarea albiei. 1
Direcţiunea uzinelor va prevedea punerea în funcţiune a fabricei de
ghiaţă, sporirea producţiei cărămidăriei comunale şi a uzinei electrice,
înfiinţarea unei întreprinderi de instalaţiuni electrice şi de gaz.
„Secţia economică 1) în coînţelegere cu Directorul abatorului va
prevedea reinfiinţarea îngrăşătoriei de porci, 2) infiinţarea unui ţimitir
comunal şi 3) organizarea pompierimei comunale.”2
În numărul cinci al ziarului „Oraşul” din data de 1 martie 1924 în
cadrul dării de seamă despre starea generală a oraşului, se găseşte din nou o
referire la reţelele de curent electric, gaz, apă, drumuri şi mai exact la
extinderea lor care a avut loc înainte şi pe parcursul anului 1993.
Bineînţeles, această dare de seamă era însoţită de planuri viitoare de
întreţinere şi modernizare. Astfel reţeaua de canalizare a întregului oraş
măsura 59 de kilometri, cea de apeduct 48 de kilometri, cea de gaz 40 de
1
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kilometri, cea de curent electric 79,2 kilometri. Toate aceste utilităţi publice
se aflau în plină dezvoltare şi au contribuit din plin la modernizarea
oraşului şi la dezvoltarea economică şi demografică a acestuia. La aceaşi
dare de seamă publicată în continuare cu numărul 6 din 15 martie 1924 este
prezentată şi o secţiune intitulată lucrări edilitare în care se menţionează
supreafeţele de pavaj şi asfalt reparate sau edificate pe diferite străzi. De
asemenea, mai sunt prezentate şi realizările pe anul trecut cum ar fi: baia de
vară, parcul din zona nord estică a pieţii Regele Ferdinand, deschiderea
unei noi străzi, două poduri de beton şi alte lucrări de reparaţie a unor
clădiri. Anul 1923 nu este un an bogat în edificarea de noi clădiri
reprezentative în mare parte datorită situaţiei bugetului care era canalizat
deja pe reparaţia şi modernizarea întregii infrastructuri existente.
Existau numeroase semne că nu toată lumea aprecia cum se cuvine
eforturile primăriei oraşului şi a primarului Emil A. Dandea, deoarece se
confruntau cu diverse şi dese atacuri lansate în presa maghiară despre
închipuite abuzuri şi ilegalităţi înfăptuite de primar şi de aparatul
administrativ aflat sub conducerea sa. Aceste diversiuni era rău intenţionate
şi deşi erau adresate primarului, acestea puateau să afecteze eforturile
depuse pentru transformarea pozitivă a oraşului Târgu Mureş. Aceste
atacuri virulente doreau şi destabilizarea unităţii obţinute, în echipa care
primarul, care s-a închegat cu multă muncă timp de un an de zile. Primarul
uzează de dreptul la replică şi răspunde în paginile ziarului Oraşul cu
atitudine ironică şi superioară acestor atacuri nefondate şi puerile:
„APEL către cetăţenii oraşului municipal Târgu Mureş.
Campaniile de născociri şi calomnie intereprinse contra Primăriei şi
în special a subsemnatului prin presa maghiară din întreg Ardealul, dar mai
ales întirzierea sentinţelor date în procesele de această materie. Zvonurile
cele mai imposibile sunt născocite şi liferate publicităţii: neinţelegeri între
primar şi autorităţile superioare, îndepărtarea primarului, aluzii la
afirmativă gospodărire uşuratică şi nedreptăţi etc. Desigur tot cetăţeanul are
drept la critică. Dar dreptul acesta nu cuprinde în sine şi acela de a inventa
zvonuri senzaţionale. Dacă s-ar auzi de neregulă de: datoria omului cinstit
este a arăta cazul locuitorilor competenţe, ca să poată cerceta şi judeca. Se
va publica apoi rezultatul cercetării; numai dacă arătarea n-ar fi avut
rezultat urgent şi abuzul sancţiunii legale, atunci se va denunţa publicităţii
cazul. Aşa fac oamenii cari au dorinţa cinstită de a aduce o îmbunătăţire, nu
de a calomnia. Tot neadevăr tendenţios este aluziunea lansată de presa
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vizată că aş face politică liberală ca şi acea preconizată de alţii, că aş fi
naţionalist.”
În numerele din iulie, august, septembrie ale ziaului, predomină ca
subiect principal alimentarea cu gaz metan a oraşului şi mărirea capacităţii
sistemului de apă. Se iau în calcul mai multe alternative pentru soluţionarea
acestor probleme deoarece o mare parte din soluţiile sugerate sunt prea
extravagante pentru posibilităţile financiare ale oraşului. Se afirmă din nou
necesitatea absolută de introducere a gazului metan din raţiuni economice
cum ar fi reducerea cheltuielilor pe materiale energetice fiind că gazul
metan era mult mai ineftin decât cărbunele sau lemnul. Acest lucru are ca
rezultat reducerea costurilor de producţie care la rândul ei determină
creşterea profiturilor şi ca ultimă verigă în acest lanţ, creşterea veniturilor
adunate de primărie de la agenţii economici din oraş dar şi o dezvoltare
economică pe măsura profitului. Nu în ultimul rând, gazul metan ar fi
crescut şi confortul locuitorilor oraşului şi chiar ar fi contribuit într-o
oarecare măsură la conservarea mediului prin reducerea exploatării
forestiere.
La capitolul construcţii de edificii pentru uz propriu de către
persoanele fizice există o activitate oarecum mulţumitoare. De exemplu, în
ziarul Oraşul din 16 septembrie 1924 s-a publicat un articol referitor la
autorizaţiile de construcţie a diferitelor edificii pentru luna august a anului
curent. Astfel s-a autorizat construcţia a 14 camere, 12 bucătării, 17
magazii, o baie, o verandă, 8 closete, o cocină, 2 grajduri, 4 şoproane etc.
Un lucru care se poate remarca uşor în cele enumerate mai sus este lipsa
băilor în casele care au fost autorizate pentru construcţie, ceea ce
evidenţiază lipsurile materiale ale celor care doreau să construiască case,
majoritatea dintre acestea având doar o cameră. O dovadă a interesului
primarului privind noutăţile şi schimbările ce pot fi aduse cu privire la
gospodărirea oraşelor este şi participarea primarului Dandea la Congresul
Uniunii Oraşelor de la Cernăuţi din zilele de 27, 28 şi 29 septembrie.
Ulterior primarul oraşului Târgu -Mureş a elaborat un studiu pentru
rezolvarea prin edificare, a crizei de locuinţe. Acest studiu publicat în 15
noiembrie 1924, este deosebit de complex şi bine structurat astfel încât
acoperă toate câmpurile de lucru existente în primării. Autorul studiului
vede ca o cauză a stagnării construcţiei de clădiri de locuit, dezinteresul
pentru probleme sociale şi îndreptarea capitalului spre zone profitabile,
activităţi aducătoare de venituri. Neconstruirea de case face ca piaţa
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închirierii de locuinţe să supraliciteze preţul chiriilor. Impunerea de către
primărie a unui preţ maximal al chiriilor nu are efectul scontat, şi anume,
mărirea ofertei de locuinţe. Ca o concluzie la relatarea asupra prezenţei
primarului la Cernăuţi şi elaborarea acelui studiu, putem spune că în ciuda
dificultăţilor inevitabile într-un oraş de mărimea oraşului Târgu-Mureş şi a
şicanelor puse de alţii, Emil Dandea reuşeşte să aducă destule modernizări
instituţiei şi realizări în oraş.
Chestiunea aprovizionării cu apă a oraşului, alimentarea cu gaz şi cu
energie electrică sunt cap de afiş al problemelor ce trebuie rezolvate şi la
începutul anului 1925.
În numărul 5 din data de 1 martie 1925 este publicat raportul
periodic al primarului în şedinţa comitetului administrativ din 14 februarie
1925. Primarul Dandea a dat dovadă de un real profesionalism prin
conştinciozitatea şi transparenţa cu care şi-a îndeplinit atribuţiile, deşi
perioada respectivă a anului 1925 a fost una grea pentru el şi asta datorită
bolii sale. Totuşi, acest lucru nu l-a împiedicat să vadă de bunul mers al
oraşului:
Când după morbul greu în decursul căruie am fost derepeţită ori între
viaţă şi moarte şi din care am scăpat numai mulţumită bunului Dumnezeu
şi puterei de viaţă, sănătăţii organice a românului, în special a celui de la
munte... În efecte dispunem stabil de cca. 5 milioane lei valoare nominală.
Situaţia financiară a comunei ne-a reuşit să o menţinem bună cu toate că sau sistat din partea statului fărăm nici o desdăunare unele vechi taxe
orăşeneşti cari aduceau milioane în casa alodială (transcrierea imobilelor,
consumaţia în restaurante şi cafenele, taxa pe spectacole)... Comuna sigur
contribuie bucuroasă la sarcinele de interes public dar să i se pună la
dispoziţie şi resursele financiare. Însă aceste şi cele existente în trecut le
confişcă statul fără despăgubiri, iar imobilele comunei le expropriază până
când nouă ne impune noui şi noui sarcini. De elasticitatea necesară unui
buget comunal nici a vorbi nu se poate. Conta impozitului comunal este tot
aşa maximat, ca şi taxele pe cari le prevede legea maximului...Între astfel
de împrejurări este o adevărată acrobaţie finanţiară, un record, dacă
comuna nu mai susţine pavajul său extins, şcolile primare – ba şi cele medii
pe care ar trebui să le susţină statul – şi satisfacerea tutror obligaţiunilor
sale, dar mai face necontenit şi îmbunătăţiri:
„Nouile parcuri, noua baie de vară, ameliorarea serviciului de apă,
sistemul de gaze şi de curent electric, Căminul de ucenici, asfaltarea străzii
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Principele Carol etc. Pentru a majora veniturile – am făcut-o principiar şi
sistematic de la venirea mea aici – dar în viitor suntem constrânşi să căutăm
un rendement mai mare la intreprinderile existente.”1
Primarul este mulţumit în raportul său de activitate a instituţiei pe
care o conducea chiar şi cu inevitabilele probleme financiare care se
datorau în mare măsură şi politicii fiscale a statului, lucru care afectează
bugetul primăriei, lucru din care rezultă neîmplinirea în totalitate a
proiectelor primăriei. În acest articol se poate observa că pricipala
preocupare a primăriei şi a primarului este modernzarea oraşului, curăţenia
acestuia, dezvoltarea întregii infrastructuri, deziderate care dacă ar fi fost
atinse au rolul de a transforma oraşul Târgu-Mureş într-un oraş modern,
înfloritor, o oază de civilizaţie.
În acelaşi număr din data de 1 martie 1925 este publicat un memoriu
scris în 1914 cu privire la bogăţiile subsolului şi proasta lor gestionare si
valorificare de către autorităţile competente din România. Acest articol face
referire în special la gazul metan,care, după cum am afirmat şi în paginile
anterioare ale acestei lucrări , era o problemă cheie în dezvoltarea socioeconomică a oraşului. Acest articol se referă la înstrăinarea produselor
brute de la noi prin exporturi şi apoi revenirea lor în ţară prin importuri sub
formă de utilităţi sau produse finite dar cu preţuri mai mari datorită
încărcării lor cu taxe de export şi apoi import, statul român suferind
pierderi financiare afectând astfel şi populaţia. 2
Aproape fiecare număr al ziarului „Oraşul” are câte un articol cu
referire la reţeaua de gaz metan, apă, canalizare sau curent electric.
Primarul avea un plan remarcabil de dezvoltare a oraşului ocupându-se pe
doua nivele de această dezvoltare. Putem vorbi de un macro nivel care se
ocupă de infrastructură şi de dezvoltarea acestuia, şi se mai ocupă şi de
bunul mers al întregii administraţii locale care joacă un rol important în
succesul proiectelor. Al doilea nivel l-am putea intitula micro- nivel şi
anume un nivel de îndeplinire a obligaţiilor obşteşti, civice ale populaţiei
oraşului deoarece numai cu sprijinul, interesul şi eforturile populaţiei,
primăria poate pune în aplicare planurile de dezvoltare. Un astfel de
exemplu de sprijin cerut de primărie populaţiei înfrumuseţarea oraşului este
şi apelul publicat în numarul din 1 aprilie 1925 al ziarului „Oraşul”, în care
se cere concursul populaţiei pentru amenajarea spaţiilor verzi şi pentru
1
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păstrarea curăţeniei în general. Primăria era preocupată atât de dezvoltare
cât şi de păstrarea şi înfrumuseţare a ceea ce exista deja:
„APEL. Consiliul oraşului municipiu Târgu Mureş face un călduros
apel către cetăţeni, rugându-i să binevoiască a da preţiosul lor concurs
serviciului gospodăriei oraşului la lucrările de restaurare şi înseminţare a
fâşiilor dintre pomii sădiţi între trotuar şi drum şi pentru păstrarea
curăţeniei oraşului nostru. Să veghem cu toţii, ca hârtiile şi resturi de
diferite lucruri să nu se mai arunce pe trotuar şi fâşii. În acest scop ne
adresăm proprietarilor şi chiriaşilor, ca fâşiile de pământ dinaintea caselor
lor să le sape, greble, cureţe de gunoi şi să le planteze şi întreţină cu flori,
până toamna...Apelăm la bunul simţ şi simţul de estetică a onoratului
public, ca să vegheze asupra curăţeniei şi ordinei, să evite şi să împeidice
orice asemenea încercă ri şi să stea în ajutorul autorităţilor pentru a prinde
şi a putea pedepsi pe cei vinovaţi în disordine şi cauzarea pagubelor în
plantaţii şi curăţenie pentru cari onoratul public şi consiliul face mari
sacrificii materiale.”1
Acest apel obişnuit care s-a repetat de nenumărate ori în numerele
ziarului, este deosebit elocvent pentru relaţia dintre primărie şi cetăţeni. Era
o relaţie de sprijin reciproc, fără interese ascunse, singurul scop fiind
dezvoltarea oraşului. Oamenii practic nu ajutau primăria ca instituţie ci se
ajutau pe ei şi oraşul în care locuiau. Primăria, prin gazeta oficială ştia să
îşi pună în valoare realizările sale sau ale oraşului chiar şi prin ştirile
publicate în gazeta oficială care erau scurt dar la obiect. De exemplu ştirea
care prezintă numărul de case construite în anumiţi ani care arată o creştere
faţă de anii precedenţi sau faţă de alte oraşe, sau ştirea referitoare la
terminarea instalării sondelor necesare pentru a furniza gazul necesar
oraşului în numărul din 10 aprilie 1925
Edificările în oraşul nostru în anii 1923 şi 1924 au fost relativ
satisfăcătoare, dacă le comparăm cu situaţiile dinainte de război şi cu alte
oraşe. Anume anul 1909, singurul despre care aveam date precise, s-au
construit în total 125 de case în Târgu-Mureş. Faţă de aceasta în anul 1923
s-au construit 226.2
Societatea U. E.G. sub sechestru la 20 martie crt., a comunicat
primăriei că sondele de gaz necesare pentru acoperirea necesităţilor de gaz
ale oraşului sunt terminate.De prezent se lucrează la detaliile proiectului
1
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conductei de gaz, în baza cărora se va cere autorizaţia pentru construcţie.
Aşa în cel mai scurt timp se vor termina lucrările pregătitoare şi societatea
va veni cu propuneri concrete.1
Ştirea referitoare la soluţionarea unei unei etape a problemei
alimentării cu gaz este una de bun augur pentru cetăţeni dar şi pentru
autorităţi după sinuosul drum care a fost parcurs până în acest stadiu. După
cum este menţionat şi în ştire doar partea de extracţie a gazului necesar a
fost finalizată urmând a se continua drumul pentru realizarea sistemului de
transport şi anume instalarea de conducte.
Un moment istoric şi deosebit de important pentru locuitorii români
ai oraşului Târgu-Mureş este ştirea referitoare la demararea lucrărilor de
construcţie a unei catedrale ortodoxe. Articolul este intitulat Catedrala
noastră.
Ziua de 6 aprilie va fi o zi memorabilă în viaţa bisericei româneşti
din Târgu-Mureş, căci ea înseamnă începerea lucrărilor pe teren pentru
zidirea nouei catedrale ortodoxe. În trecutul istoric Voievozii şi alţi Ctitori
cari au ridicat biserici, au fost determinaţi să facă acele sfine locaşe, având
dorinţa de a esprima Atotputernicului Dumnezeu, mulţumirile cele mai
jertfelnice pentru că i-a învrednicit să le dea izbândă în luptă ori să le
împlinească o altă dorinţă oarecare.
În această ordine de idei care a determinat direcţia studiului artistic al
architectului- Catedrala noastră va exprima „cea mai adâncă mulţumită
omenească, după îndeplinirea completă a visului nostru milenar.”
Majestatea acestor sentimente, spune şi autorul proiectului, nu le-ar
putea exprima nicio altă orânduire, decât o biserică ridicată după un plan
clasic, monumental cu reînvierea acelor tradiţii de architectură, cări se pot
considera cunoscute din solul mămos al acestor plaiuri de mari şi
îndelungate suferinţi. Era evident, dela început că această biserică nu va
putea exprima numai utilitarism. Aceasta-ar fi posibil numai acolo unde nu
există circumstanţe naţionale, cări le-a ridicat tocmai împrejurarea că oraşul
nostru este un teren de lupte seculare pentru credinţă şi naţionalitate. 2 Prin
urmare este necesar ca mossele mari ale luptătorilor noştri, să se poată
înviora zilnic privind la Casa Domnului ridicată în mod totatât de clar,
măreţ ca şi marele ideal, ce ne însufleţeşte până la moarte. Architectul a
luat ca bază deci istorica cruce grecească pe care a prelungito spre vest cu
1
2

Ibidem.
Catedrala noastră în ziarul Oraşul, 15 aprilie 1925, Târgu-Mureş.
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tinda femeilor. Braţele de est, nord şi sud sunt înclinate cu câte o absidă,
orândiund o intrare principală la vest şi câte două intrări spre laturile spre
sud şi nord pentru credincioşi. Orientarea bisericii se accomodează
prescripţiunilor rituale având altarul spre est. Adunând suprafeţele pentru
credincioşi din parter şi etaj, rezultă o suprafaţă de 973 metri pătraţi la
dispoziţia exclusivă a credincioşilor. Având în vedere, că pe fiecare metru
pătrat se pot plasa comod câte doua persoane, va resulta o capacitate medie
de 1900 credincioşi, care cifră se poate mări până la 2700 când pe fiecare
metru pătrat se vor găsi câte trei persoane.1
S-a respectat cea mai sinceră legătură între construcţiile contemplate
şi între tratatre formelor de architectură, aşa că nimic să nu perturbe
valoarea artistică a acestei lucrări. În privinţa dezvoltării architecturii
esterne s-a observat o armonioasă distribuţie a masselor esterne şi anume sa studiat proporţia de înălţime, ce este de fixat între cupola principală şi
turle, între cupola şi timpanoanele circulare. S-a ţinut cont că architectura
esternă să esprime în mod fidel construcţiile interne ce s-au folosit.
Înălţimea crucii de pe cupolă va fi de 40 de metri- 10 metri deasupra crucii
bisericii rom. Catolice. Cheltuielile de construcţie etc. să urcă la circa 10
milioane lei.
Domnul profesor architect Victor Vlad de la Politehnica Timişoara a
soluţionat în modul cel mai norocos problema Catedralei noastre. Piatra
fundamentală a Catedralei noastre se va pune în cadrele serbărilor 10/23
mai a.c.2
Acest articol publicat în ziarul „Oraşul” este unul deosebit de
important prin ceea ce anunţă el şi însemnătatea construirii unei catedrale
ortodoxe dat fiind trecutul istoric al oraşului cu problemele legate de
naţionalităţi, în special cea română şi cea maghiară. Catedrala urma să fie
un simbol al identităţii naţionale româneşti care a suferit aşa de mult din
pricina apartenenţei la imperiul Austro-Ungar, în care s-a încercat
oprimarea identităţii româneşti. Catedrala are o însemnătate deosebită şi de
aceea primarul pune aşa mult suflet şi eforturi pentru ridicarea ei. Aceasta
este un simbol care vine să confirme reunirea cu trup şi suflet a
Transilvaniei la patria mamă. Articolul are unele elemente naţionaliste dar
nu şoviniste, însuşi primarul expunând motivele necesităţii unui astfel de
edificiu. De moment ce această catedrală este o realizare aşa de importantă
1
2

Catedrala noastră în ziarul Oraşul, 15 aprilie 1925, Târgu-Mureş.
Ibidem.
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din punct de vedere naţional, dar şi de exprimare a autorităţii româneşti în
Târgu Mureş. Ziarul „Oraşul” are o valoare documentară deosebită datorită
acurateţii cu care prezintă, în special în documenetele oficiale, acţiunile
primăriei, fiind un fel de vitrină clară prin care publicul are acces la
informaţii importante legate de oraş. În numărul dindata de 1 mai 1925 s-a
publicat un extras din raportul primarului în şedinţa Comitetului
administrativ ţinută la 16 aprilie 1925. În acest extras este prezentat modul
în care sunt colectate o serie de taxe şi un sumar al lucrărilor edilitare
desfăşurate până la momentul respectiv al anului curent:
Taxele comunale se încasează normal. Constatarea lor se face prin
comisiuni trimise la faţa locului , ca acolo, la faţa locului, persoana oficială
a primăriei împreuna cu doi delegaţi ai contribuabililor şi contribuabilul să
stabilească împreună taxa. În executarea programului de comunalizare a
unor întreprinderi de utilitate publică, cari să văd a fi acomodate ca prin
venitele cari rezultă din ele să uşureze sarcinile de taxe a cetăţenilor,
consiliul a hotărât înfiinţarea întreprinderei comunale de pompe funebre.
Pentru a face economii la lucrările de asfaltare şi susţinerea străzilor,
consiliul nostru a înfiinţat serviciul asfaltării drumurilor, care va efeptui
aceste lucrări, rămânând astfel la tot cazul oraşului cel puţin o parte din
profitul antreprenorului. Prima lucrare va fi strada Principele Carol şi
tronosoanele străzii care duce la bisericile noastre, cari sub stăpânire veche
a rămas în mod miraculos sau intenţionat-neasfaltate, când altele străzi de
tot neînsemnate totuşi au fost tratate mai puţin master.
În cadrele grădinăriei consiliul a înfiinţat o şcoală de arbori lângă
uzinele de apă. În parcul Elisabeta se lucrează la ordonarea lui deocamdată
parţială şi la înfiinţarea unui lac pentru vâslit. Chestiunea statuei Avram
Iancu încă a ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu în stadiul de executare. Anume
comitetul având la dispoziţie o sumă de peste 600 de mii lei, în ultima
şedinţă a hotărât publicarea concursului pentru câştigarea modelului pe 1
septembrie cor. 1
Problema introducerii gazului metan în oraş este tot mai aproape de
rezolvare după cum se poate vedea şi în următorul articol care reprezintă o
scrisoare primită de la societatea care trebuia să facă sondele şi aducţiunea
de gaz şi care prezintă semnale pozitive în ceea ce priveşte avansarea
lucrărilor:

1

Dare de seamă în ziarul Oraşul, 1mai 1925, Târgu-Mureş.
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„Mediaş la 10 martie 1925. Onor. Primăria oraşului Târgu Mureş.
Suntem în posesiunea stim. Dumneavoastră no. 2357 din 10 corent, prin
care ne cereţi relaţiuni referitoare la introducerea gazului în oraşul
Dumneavostră. Cu onoarea Vă comunicăm, că sondele necesare pentru
acoperirea necesităţilor de gaz ale oraşului Dumneavoastră sunt terminate.
De prezent se lucrează la detaliile proiectului conductei de gaz în baza
cărora vom cere autorizaţia de construcţie. Sperăm, că în cel mai scurt timp
vom termina lucrările pregătitoare şi vom putea veni cu propuneri concrete.
Primiţi vă rog Domnule Primar asigurarea distinsei noastre stime.
Societatea ungară de gaz sub sechestru judiciar.”
Eveniment vrednic de elevat şi aici este faptul că în fine s-a hotărât
definitiv, rămânerea în Târgu Mureş a Curţii de Apel care era în pericol să
fie mutată la Braşov.1
În aceeaşi dare de seamă la secţiunea referitoare la culte, revine în
discuţie chestiunea catedralei ortodoxe datorită numărului mare de
credincioşi şi a capacităţii foarte mici ale lăcaşurilor de cult româneşti
existente.
Aici nu vom face o expunere a situaţiei tuturor confesiunilor, dar este
de datoria noastră să accentuăm şi aici că chestiunea bisericii ortodoxe
române din oraşul nostru trebuie cu orice mijloc rezolvite... Dar azi biserica
noastră numără- inclusiv armata şi numeroasele şcoli-aproape 5000 de
credincioşi. Între astfel de împrejurări bisericuţa de lemn putrezită,
dărăpănată, extrem de periculoasă de incendiu este o ruşine a comunei şi a
religiei majorităţii covârşitoare a poporului român, a religie dominante. La
sărbători împărăteşti, la serbări naţionale e o adevărată jale cum se
înghesuie credincioşii în acest praemodest vechiu lăcaş a lui Dumnezeu, în
care deabia pot intra 200 de oameni, iar restul pe afară. Comitetul parochial
a procurat planurile unei catedrale demne de religia dominantă şi de oraşul
nostru, care trebuie deci să ridice cât mai îngraba pe locul din piaţă donat
de primărie. Consiliul nostru a dat în total 610.000 lei pentru fondul de
construcţie(din bugetele anilor 1924-1925) la care sumă adăugându-se
celelalte şi subvenţia asigurată de stat- Comitetul parochial a hotărât
începerea ridicărei sfântului locaş des de primăvară. Costul ar fi circa
12.000.000 lei astfel se apropie de îndeplinire şi această necesitate
sufletească a noastră care este totodată şi pretenţiune a demnităţii naţionale.

1

Ibidem.
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Se reafirmă din nou necesitatea şi importanţa construirii unui lăcaş
de cult ortodox care să se ridice la nivelul şi aşteptările unui oraş dezvoltat
ca Târgu-Mureş. În acelaşi timp este şi un simbol şi o întărire a unităţii
românilor şi un act moralizator pentru românii atât de asupriţi în această
zonă de puterea stăpânitoare pâna la 1918. Este un proiect măreţ prin
arhitectura sa, dimensiuni, costuri de construcţie şi însemnătate pentru
locuitorii oraşului dar şi pentru grandoarea sa care schimbă în mod radica şi
pozitiv aspectul locului în care este amplasată. Primarul Emil Dandea a
ţinut foarte mult ca această biserică să fie construită ca o necesitate fizică şi
morală a credincioşilor români.
Iată, am prezentat doar câteva aspecte privind activitatea inovatoare
a Primăriei Târgu-Mureş. Ar fi multe de scris, materialele dedicate
cercetării sunt multe, însă un lucru este clar: în perioada interbelică, TârguMureş a fost un oraş înfloritor, bine dezvoltat din punct de vedere
economic, care contrastează puternic cu starea actuală. De ce această
situaţie? O întrebare adresată tuturor, care ar trebui să ne dea de gândit.

The theme of this study is „The urban policy of the Town Hall of
Targu-Mures, reflected in the newspaper „The Town” and it is an
interesting one because, even though there were books written about certain
issues regarding the administrative life of the town of Tg Mures or, about
those public figures who have had the role of city mayors in this town, a
short foray through nowadays’ newspapers is necessary. A special role is
played by the oficial newspaper (Gazeta) of the Town Hall, a newspaper
created from the Mayor Emil Dandea’s initiative, who is the man symbol of
the town policy from the Town Hall of Targu-Mures.
The approach of this theme is very useful because it helps in aquiring
a more accurate knowledge regarding certain data as well as regardig some
very important moments in the history of a town, with such an interesting
history as it is the one of Targu-Mures. The newspaper „The Town” is the
mirror image of the Town Hall and of its achievements, the modernization
and the development of the town. The moment when the newspaper „The
Town” was founded, was preceded by some important turning points in our
national history, like for example The Grand Union, which is much more
important for this area of the coutry, that has managed to pass through the
ruthless storms of history.
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ALIMENTAŢIA POPULARĂ
Prof. Mariana Iuliana Roşca (Topliţa)
Mi-am propus să abordez, în această lucrare, cercetarea modului de
almentaţie a unei colectivităţi, şi anume a sătenilor din Capu-Corbului,
comuna Corbu din nordul judeţului Harghita. Am ales alimentaţia populară
deoarece se aflată în strânsă dependenţă de realitatea economică şi este o
cerinţă evidentă. Acesta este motivul pentru care subiectul cercetat a fost
considerată un domeniu prin excelenţă material al vieţii tradiţionale. Nu voi
face referire strict la modul alimentar al oamenilor, ci mai degrabă vorbesc
de importanţa şi locul alimentaţiei în viaţa întregii colectivităţi şi a fiecărui
individ în parte.
Mediul este cel care îşi pune amprenta în mod vizibil asupra hranei,
indiferent dacă este vorba de mediul social-economic, mediul cultural sau
natural. Cunoaşterea lui face posibilă stabilirea unor ,,modele” ale
alimentaţiei specifice zonale, modele ce s-au perpetuat, cu mici variaţii, din
generaţie în generaţie. Cercetările anterioare limitau studiul pe alimentaţie
la analiza provenienţei materiilor prime componente ale regimului de hrană
şi la prezentarea unor reţete culinare. Acum, datorită multiplelor schimbări
intervenite de-a lungul timpului, existenţa unor baze a modului de
alimentaţie ce s-a păstrat în timp, cu adaosuri sau renunţări temporare sau
definitive, se conturează din ce în ce mai clar.
Diversitatea continuă a hranei a fost evidentă pe măsura evoluţiei
economice, concretizată în introducerea progresivă de materii prime noi şi
dezvoltarea tehnicilor de pregătire a ei. În zonele preorăşeneşti, puternic
industrializate este resimţit cel mai bine reducerea de ,,rol” economic a
gospodăriei tradiţionale în paralel cu efectele urbanizării.
În satele îndepărtate de centrele urbane se mai menţin trăsături
tradiţionale în alimentaţia ceremonială şi cea festivă. Tot aici se poate vorbi
de pharmacopea populară ca de un fenomen real care se consumă în oricare
zi de peste an.
Desigur că pentru surprinderea unor aspecte greu de sesizat la prima
vedere, studierea alimentaţiei, în mod special, presupune integrarea
cercetătorului, pe cât posibil, în mediul investigaţiei lui. Vorbesc de
participarea efectivă la masă, de consumarea zilnică a preparatelor, de
studierea atentă a comportamentului culinar, preferinţe, obiceiuri, care să
asigure cunoaşterea de amănunte, dar cu multiple semnificaţii pentru
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cercetare. În vederea efectuării unor analize de profunzime se impune
participarea efectivă la viaţa familiei, într-un cadru în care se formează
modelele comportamentale ale oamenilor, în diferite perioade, în
anotimpuri diferite şi cu diferite ocazii. Pentru mine personal aceste lucruri
au fost posibil de îndeplinit datorită gradelor de rudenie dintre mine, drept
culegător, şi interlocutorii şi informatorii mei.
O atenţie sporită se cuvine observării gradului de modernizare a
fiecărei gospodării cercetate, desigur asta dacă ne gândim aici la stadiul
înzestrării tehnico-materiale a bucătăriei din gospodăria luată ca model de
cercetare.
Cercetarea etnologică a modului de alimentare, deşi nu are ca obiect
aspecte cantitative se foloseşte de acestea pentru a vedea procesul de
evoluţie a fenomenului. Prin cercetarea magazinelor săteşti se pot
desprinde concluzii legate de cantitatea sau calitatea alimentelor
consumate. Integrarea unor elemente noi în contextul tradiţional al modului
de almentaţie (cel mai bun exemplu este folosirea diferitelor forme de pâine
din comerţ în locul celor preparate şi coapte acasă pentru unele ceremonii
legate de obiceiurile din ciclul vieţii sau, un alt exemplu grăitoe este
folosirea unor produse din intustria alimentară pentru prepararea
mâncărurilor tadiţionale în locul celor obţinute prin metode străvechi) este
un fenomen din ce în ce mai des întâlnit şi a cărui sensuri provin din
procesul contemporan de schimbare a mentalităţii tradiţionale.
Se pot face studii statice pe categorii sociale, de gen, de vârstă şi de
zonă, pentru analiza fregvenţei unor anumite alimente în consumul obişnuit
sau cel festiv, putându-se pune în aplicare metoda ,,eşantionului
reprezentativ” în scopul cunoaşterii sau determinării media de evoluţie a
unui fenomen la nivelul unei colectivităţi.
Există două mari subteme, aflate în strânsă interdependenţă, de care
trebuie să amintesc: - alimentaţia obişnuită
- alimentaţia ceremonială şi festivă.
Fiecare subtemă atrage atenţia prin aspecte diferenţiate precum: procurarea,
modul de preparare şi de conservare a hranei.
Raportându-mă la acestea, precum şi la tema în ansamblul ei, trebuie
să iau în considerare elementele utile în desprinderea a ceva specific acestui
grup. Cultura plantelor şi creşterea animalelor, ca ocupaţii preponderente în
satul cercetat, precum şi în toată economia tradiţională românească,
furnizează elementele de bază a alimentaţiei.
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Mesele festive sau cele ceremoniale, pe lângă funcţia lor principală
de a sublinia importanţa evenimentului prin abundenţa mâncărurilor
specifice, erau înainte ocazii de afirmare a relaţiilor sociale existente în
grup.
La mesele legate de obiceiurile din ciclul vieţii (naşterea, nunta şi
înmormântarea) lua parte întreg satul acesta fiind un prilej de consolidare a
relaţiilor existente între membrii comunităţii. Astăzi lucrurile stau puţin
diferit însă calitatea şi multitudinea preparatelor precum şi întreaga
ambianţă a acestora nu este altceva decât nişte indicii asupra categoriei
sociale a gazdei şi a participanţilor la masă. Ocupaţia fiecărui individ sau
fiecărei familii în parte este şi ea strâns legată de periodicitatea luării mesei
în decursul unei zile, ca şi condiţiile în care se ia masa.
Ocupaţia tradiţională, principală a locuitorilor satului cercetat,
agricultura, presupune un anumit regim alimentar, un anumit interval de
ore, transportul hranei la câmp sau la pădure şi nu în ultimul rând luarea
mesei în anumite condiţii impuse de mediul natural.
Puterea de influenţă a tradiţiei este manifestată mai mult în
alimentaţia ceremonială şi cea festivă. Multitudinea materiilor prime,
procedeele de îmbinare a acestora, adică diversitatea mâncărurilor şi a
obiceiurilor legate de prepararea şi consumarea lor, oferă variante mai
bogate decât alte aspecte ale vieţii tradţionale, dând posibilitatea ordonării
importanţei diferitelor sărbători, surprinderii unor noi sensuri ale cutumelor
legate de ele.
O primă concluzie, la o primă vedere de ansambul a cercetării este
aceea că sistemul alimentar poate fi un indicator pentru analiza profilului
cultural sau pentru aprecierea tendinţelor modificărilor culturale în cadrul
grupului respectiv. Poate fi conceput ca o transpunere în domeniul material
al unor elemente ale sistemului cultural, devenind în acest fel parte
integrantă a culturii unui popor.

* * *
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Researching on the lifestyle and nutrition of a collectivity which is
highly dependent on the economic dimension is an undeniable need. Being
aware of these aspects facilitates the establishment of nutrition patterns
specific to certain areas, patterns wich have been passed forward, with
small variations, from one generation to the next.
The continuous
diversification of aliments has been obvious as economy evolved, and it
concretised into the progressive introduction of new types of raw material
and the development of processing techniques.
The nutrition system of a colectivity reflects its cultural tradition, it
can be an indicator for the analysis of the cultural profile or for determining
cultural changes within a specific group. Nutrition thus becomes a
constituent part of a people's culture.
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MĂRTURII SINCERE DESPRE SCRIITORUL
ROMULUS GUGA
Prof. Traian Duşa (Târgu-Mureş)
,,Viaţa celor morţi se află în amintirea celor vii”
Cicero
Sunt trei ani de când Romulus Guga nu mai scrie. A lăsat loc altora
să scrie despre el şi despre scrisul lui. Cei care încercăm e greu să ne
convingem că avem chemarea s-o facem sau să reuşim să spunem mai mult
decât o spune el în poezie, proză, dramaturgie şi în articolele de critică,
teorie şi istorie literară ce i-au apărut în paginile multor reviste de cultură
din Ardeal, în primul rând, şi, apoi, în cele din restul ţării, în care şi-a făcut
simţită polivalenţa spiritului şi talentului său. Şi totuşi o facem din simţul
datoriei şi nobile intenţii!
Pentru că n-am fost la înmormântarea lui şi nu l-am văzut când i s-a
lăsat sicriul în groapă, ca la toţi muritorii creştini de rând, n-a murit în mine
ideea că el, omul acesta înalt, sobru, adâncit în gânduri, asemeni lui Şincai,
cu mersul lui rar şi, parcă, calculat, cu mustaţa şi barba mai îngrijite decât
părul capului, nu mai este. Urna cu cenuşa lui n-am văzut-o şi, dacă aş
vedea-o, aş plânge sau n-aş crede că e acolo; că din omul acesta atât de
mare şi de întreg se mai păstrează numai atât şi cărţile sale, pe lângă ce se
află despre el în mintea şi inimile noastre.
Pentru că n-are un mormânt în pământul patriei la care să ne ducem
cei care l-am cunoscut, iubit şi preţuit, mărturisindu-i când eram în
preajmă, ori prin scris, sau cu muţenia noastră ori de câte ori am auzit
vorbindu-se despre el, şi bune şi rele, sau am fost prezenţi la premiera
pieselor sale la Naţionalul târgumureşean, ori la lansarea cărţilor sale de
poezie, proză şi dramaturgie în librăriile din localitate, Romulus Guga a
rămas între noi. Suntem ispitiţi să credem că e numai plecat în marea
călătorie în ,,Evul mediu întâmplător” spre a se întoarce să asiste la
,,Amurgul burghez”, să observe ,,Cele cinci zile ale oraşului” şi a ne
convinge că ,,Speranţa nu moare în zori”; deci ,,porniţi înainte,
tovarăşi”, pentru că are verificate principiile morale şi pe toate celelalte ce
ţin de istorie şi de condiţia umană. Parcă-l auzim rostind că: ,,Soarta unui
popor se decide acasă la el, dar deopotrivă la toate mesele mari ale lumii.
Eu nu cred în Republica lui Platon. Pentru că mă exclude. Eu cred în
Republica spiritului timpului meu, care mă include. Şi dacă fiecare scriitor
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român va deschide o fereastră spre umanitate şi va reuşi să fie cât mai
convingător în această confruntare de idei, va fi mai puţin şovinism,
iredentism, naţionalism şi alte isme murdare…
Scriitorul român a fost dintotdeauna un patriot, implicându-se direct
în destinul poporului său, popor care, cum bine ştiţi de-a lungul istoriei
sale, a trebuit întotdeauna cu sacrificiu să-şi afirme demnitatea. Această
realitate istorică a unei patrii în raport cu imperiile, a devenit esenţa
scriitorului român. De aceea, a fi demn, de multe ori s-a confundat cu a te
sacrifica împotriva ceasornicului întârziat din imperii sau minţilor dosnice
şi încâlcite, şi care de cele mai multe ori, nu citesc şi nu aplaudă. În felul
acesta scriitorul român a fost şi rămâne o luptă permanentă. Opţiunea
scriitorului fiind ieşirea sa în raza de lumină a conştiinţei.
Cred că timpul din urmă al literaturii române e drumul de la utilitate
la demnitate“ (Orizont, 19 februarie 1983).
Cum cei care nu mai sunt, trăiesc în amintirea noastră, a celor vii,
aduc la lumină câteva împrejurări în care ne-am întâlnit aspiraţiile, am
conlucrat şi ne-am înţeles, preţuindu-ne, ştiind că în anii aceia, aveam
fiecare din noi rosturi de împlinit, fiind convinşi că numai crezând în noi, în
puterile noastre, în primul rând, vom realiza lucruri frumoase, ne vom
construi frumos, şi vom câştiga, în timp, încrederea, înţelegerea şi
recunoaşterea altora, dacă o vom merita.
Prezenţa lui Romulus Guga la Târgu-Mureş, datează din 1967. În
primii ei ani, a stânjenit pe mulţi. O spun aceasta, fără să-i nominalizez, ei
se ştiu bine. O spun acum ca un cunoscător a multor situaţii, când eram
informat, că ripostase vehement, zgomotos, chiar din primele luni asupra
modului în care era alcătuit repertoriul celor două secţii ale teatrului din
localitate, unde venise ca referent literar. Format în mediul cultural clujean,
el nu se împăca cu rutina, scleroza intelectuală, provincialismul, uneori
mascat meşteşugit sub forma acceptată oficial şi înălţată la rang de virtute,
de ,,şcoală” de teatru, de muzică, de artă plastică, de cântece şi dansuri, ba
chiar de ,,şcoală a şcolii”, care, de fapt, după cum constatasem şi eu, încă
din 1965, când am fost desemnat preşedinte al comitetului de cultură şi
artă, că numirile acestea mascau tradiţiile sănătoase naţionale, fixate, cu
mari eforturi în perioada interbelică, şi preluate după război nu ca tradiţii
naţionale, ci naţionalitare. De aici începe apropierea noastră, prietenia şi
preţuirea reciprocă pentru tot ceea ce realizam. Pentru că aveam destule
puncte comune în platforma revendicărilor noastre şi în transpunerea lor în
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realitate. Din experienţa primilor patru ani de referent literar, activist
cultural şi de scriitor târgumureşean, s-a născut, mai întâi, ideea revistei
,,Vatra” şi anexa ,,Documentele continuităţii” iar, apoi, în 1971, revista
ca o creaţie a măreţiei spiritului său.
În 1968 Romulus Guga ieşise învingător în bătălia cu consiliul
artistic al teatrului ; unele mucegaiuri mai mocneau, dar în anul următor sau stins. Era şi de aşteptat. Îi apăruse volumul de versuri ,,Bărci părăsite”
(1968), avea în curs de apariţie pentru 1970, romanul ,,Nebunul şi floarea”
şi, tot pentru acelaşi an, volumul de poezie ,,Totem”. Cărţile lui îl
redimensionau în ochii tuturor. Premiile pentru teatru şi literatură
confirmau valoarea reală a referentului literar de la Teatrul Naţional din
Târgu-Mureş. Tot în 1968, după împărţirea administrativ teritorială, printrun concurs de împrejurări, Romulus Guga, este ales membru în comitetul
municipal de cultură şi artă, organ local pe care-l onoram cu funcţia de
preşedinte. Deţinea în acest comitet funcţia de vicepreşedinte şi de
preşedinte al comisiei de cultură de masă, în locul lui Zeno Fodor,
responsabilitate de care s-a simţit onorat şi a onorat-o cu pricepere,
prestanţă şi dăruire. În virtutea acestei situaţii, prezenţa lui în comitet era
tot mai activă, iar întâlnirile noastre tot mai dese. Îl bucura dorinţa şi
insistenţa mea de a construi în centrul oraşului (lângă Cinematograful
,,Arta”) teatrul în aer liber, pentru spectacole de teatru şi muzicalcoregrafice, de revistă etc. L-am consultat şi asupra proiectului acestui
edificiu care avea 2500 locuri, şi trebuia să fie şi cinematograf de vară. Îl
interesa acustica, funcţionalitatea, cabinele actorilor, fosa pentru orchestră,
luminile. S-a bucurat când am găsit mijloacele materiale, financiare şi de
execuţie a construcţiei, care, la sfârşit, se ridica la 2.600.000 lei. Edificiul a
fost înălţat fără investiţii, numai eu ştiu cum, iar Consiliul popular
municipal a obţinut premiul II pe ţară în întrecerea socialistă, pe 1969,
organizată între judeţe, municipii şi oraşe cu prilejul celei de-a 25-a
aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist. Acest teatru este încă una
din realizările comitetului în fruntea căruia eram, construcţie pentru care
ani în şir am dat note explicative celor care se îndoiau de legalitatea ei.
Obiectivul rămâne şi azi unul din cele mai reuşite realizări culturale de
acest gen din Ardeal.
Cum, încă din primii ani, teatrul de vară,pentru care am fost decorat,
chiar aşa neterminat complet, aducea venituri extrabugetare însemnate, iar
în perspectivă îşi amortiza fondurile, i-am sugerat, pentru revista ce urma
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să apară, o colaborare culturală între revistă şi forţele artistice profesioniste,
amatoare, colaboratori din ţară şi străinătate pentru asigurarea de fonduri
din care să se finanţeze o parte a cheltuielilor de tipar şi de editare a unor
cărţi de către comitet (tipărise 4 şi mai avea în pregătire altele). I-a surâs
ideea şi urma ca apoi să continuăm discuţiile şi să le materializăm într-un
referat pe care să-l înaintăm factorilor de decizie ierarhic superiori. După
cum se vede anticipam Cenaclul revistei ,,Flacăra” şi Romulus Guga era
un precedent al lui Adrian Păunescu în materie de cenaclu şi turnee. Ideile
noastre nu s-au materializat atunci, dar cred că nu şi-au pierdut actualitatea.
Ar fi mai bune decât publicitatea la ,,Vatra”! Comitetul de cultură s-a
reorganizat, desfiinţându-i-se aparatul salariat, în septembrie 1970, iar în
forma nouă de organizare nu mai avea dreptul să gestioneze mijloace fixe
şi financiare. Au fost găsite fonduri de consiliul popular judeţean, prin
comitetul de cultură care a subvenţionat un timp revista, apărută în mai
1971, an jubiliar, când am fost din nou decorat pentru ceea ce realizasem în
cultura târgumureşeană.
O altă faţă a prieteniei mele cu Romulus Guga trebuia s-o arătăm, în
acei ani, prin punerea în valoare a tradiţiilor artistice târgumureşene într-o
carte voluminoasă la care i-am cerut să accepte să fie coautor. L-am chemat
la sediul comitetului şi i-am arătat materialul de arhivă pe care-l aveam
adunat încă de la scrierea cărţii “Palatul Culturii din Târgu-Mureş” şi a
altor studii pe care le publicasem. Materialul era adunat, grupat pe teme şi
fixate cele şapte capitole ale viitoarei monografii. Mă împotmolisem la
numărul mare de articole în limba maghiară. Nu ştiam bine limba literară.
Traducerea mergea greu. Nu m-a refuzat la început, numai după ce a
studiat materialul şi planul lucrării, însă era convins de utilitatea ei pe plan
local şi naţional. După câteva luni, cu fineţea şi blândeţea caracteristică,
mi-a spus că el nu poate să se angajeze la această carte de istorie culturală
din lipsă de timp, deoarece îi dau ghes proiectele lui literare ce aşteptau să
fie scrise pentru că gestaţia lor se apropia de sfârşit. L-am înţeles şi i-am
mulţumit pentru sinceritate. M-a sfătuit să nu renunţ la carte şi să-mi caut
alţi coautori care ar fi mai nimeriţi, mai puţin ocupaţi şi care au o oarecare
experienţă în munca de cercetare ştiinţifică. I-am găsit pe universitarii
târgumureşeni: Valeria Covătaru şi Bujor Dânşoreanu. Cartea am scris-o,
aproape în întregime, vreo 190 de pagini. I-am spus şi s-a bucurat. M-a
încredinţat că era convins că nu mă las bătut. Cei doi coautori au fructificat
unele capitole şi pasaje, în articole şi în caietele de concerte, cu prilejul
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,,Zilelor muzicale târgumureşene”. Eu am dat formă definitivă altor
capitole şi le-am publicat în reviste de specialitate. Cartea ar merita o
reluare a eforturilor de atunci şi o aducere la zi a faptelor de cultură extinse
pe nouă decenii.
Cele mai multe amintiri, pe care le consemnez, ca mărturii, se leagă
de cei 12 ani cât a fost Romulus Guga redactor-şef la ,,Vatra”. Nu le voi
depune decât pe cele care, cred, sunt demne de a rămâne în istoria culturală
locală şi care pot să lumineze omul, viaţa, opera şi revista în care a pus
atâta pricepere, talent şi dăruire.
Când a apărut ,,Vatra” mi-a cerut colaborarea cu articole despre artă
şi cultură. Îmi ştia cărţile apărute, îmi ştia procupările şi nivelul la care
ajunsesem. Aveam, deja, şase ani de colaborări la ziare şi reviste. N-am
întârziat să fiu prezent cu materiale. Mi-a publicat vreo zece. Câteva au
rămas în biroul lui până când a plecat pentru totdeauna şi de la redacţie şi
dintre cei care l-au cunoscut. Pe unele le-am primit, pe altele nu. S-au
pierdut. Dar amintirea lui nu s-a pierdut. Îi iert pe cei care l-au dat uitării.
Când era redactor şef, veneam des pe la ,,Vatra” să văd expoziţiile de
artă plastică din galeriile redacţiei, să ne vedem. Acum vin rar. Am
motivele mele. Nu le spun. Ne simţeam bine amândoi. Preţuiam la el modul
în care mă primea. Se ridica în picioare când intram. Aşa făceam şi eu când
intra la mine în birou. Îmi aşeza scaunul într-un anumit loc în camera
redactorului-şef să mă vadă bine. Mă întreba de toate şi despre toate ce
compuneau universul domestic al vieţii mele de soţ, tată, profesor, pictor şi
om preocupat de idei măreţe.
Întrebările cele mai multe, în zilele când veneam pe la redacţie şi mai
spuneam ,,amintiri din anii puterii populare”, după care mă sfătuia să le
dau formă literară în scris, erau: Cum îmi place revista? Ce zic de
materialele publicate în ,,Documentele continuităţii”? Ce părere am
despre noii colaboratori şi despre cei care sunt mereu prezenţi? Urcă sau
coboară? Ce părere am despre cronicile plastice şi muzicale? Îi
răspundeam. Într-o oră eram informat cu tot ce se întâmplă în cultură pe
plan local şi naţional. Ştia de unde să mă ia, ca să umplem cât mai mult
viaţa cu bucuriile altora, care deveneau, prin împărtăşire, şi ale noastre.
Nu voi scrie aici despre necazurile noastre pe care ni le comunicam
uneori. Ar fi păcat pentru gândurile şi ideile pe care ni le-am spus de-atâtea
ori. Cui ar folosi? Lui şi mie în nici un caz. N-am scris nimic despre
poeziile, romanele şi piesele sale, nu mi-am exprimat opiniile mele despre
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fiecare. Poate, după o zăbavă de câţiva ani, voi da un studiu închegat,
monografic asupra întregii lui creaţii literare, dacă n-o fac alţii înainte. Şi
atunci voi fi de altă părere pentru că îl înţeleg pe Romulus Guga din TârguMureş şi nu din afară. Alţii invers. Până atunci, închei, transcriindu-i, în loc
de concluzie, poezia “Elegie Primitivă”:
“Nu mă plâng, nu pot să mai ştiu
nimic despre mine
Sânt de mult închis într-un sicriu
închegat pe nesimţite din cuvinte.
Vouă vă arăt alte feţe,
cele ale echilibrului,
ce frică mi-e că-mi veţi reda
faţa răvăşită de-alcool şi singurătate.
O, Doamne, sfântă spaimă,
În şanţul acestei vremi trecătoare,
Voi urla când moartea o să-nceapă
Marea mea odisee de vindecare.
Urâte hotare mi-a fost să-ntâlnesc,
poate sunt unele din ele.
Uneori mă ştiu iertat şi uit,
Şi uit până nu mai ştiu ce vorbesc.”
*
*
*
My sincere proofs which was revealed to you this article, are driven
by the friendship I had to this writer; a soul approach and cherish from one
to the other, regarding to what he accomplished as a literary secretary at the
Theatre of Tîrgu-Mureş, as a writer; poet, dramatist and head-writer at
“Vatra” Magazine(1971-1983).
Also this article had been written as a respect for his spiritual
creations, connected, I fell, with my accomplishments in the culture of
Tîrgu- Mureş in the years when I was the head of the Cultural and art
Committee, also with my articles studies and books appeared between
1967-1983, in the cultural magazines and some prestigious publishing
houses.
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DOVEZI LINGVISTICE ALE CONTINUITĂŢII
POPORULUI ROMÂN ÎN ASA-ZISUL ”ŢINUT
SECUIESC”
Prof. Valer Vodă (Târgu-Mureş)
1.O scurtă introducere nonlingvistică
Poporul şi limba română s-au format pe un teritoriu vast, la nord şi
sud de Dunăre. Cercetătorii români şi străini de prestigiu, plecând de la
dovezi de primă relevanţă ştiinţifică: structura gramaticală a limbii române
care nu conţine decât puţine elemente slave şi întrucât cuvintele de origine
slavă nu participă la legile fonetice ale formării limbii române( compară
transformarea lui –l-intervocalic în ”r”i lat. ”solem”,în limba română, apare
”soare”, dar slavul “milo” apare ”milă”), în secolul al VII-lea, când contactul
cu sclavii a devenit mai intens, limba română era formată.( v.D.Macrea,
”Probleme de lingvistică română” ,B., E.S., 1961, p.20).
Bogata toponimie slavă de pe teritoriul ţării noastre nu trebuie
interpretată ca o dovadă a absenţei românilor din spaţiul etnogenezei, ci un
argument de prim ordin ştiinţific şi istoric al convieţuirii populaţiei băştinaşe
cu sclavii care au fost asimilaţi.
Unii lingvişti din trecut şi istorici străini, au avut alte interpretări de
ordin politico-istoric şi de altă natură, falsificând adevărul în ceea ce
priveşte continuitatea neîntreruptă a românilor în teritoriul de formare şi în
spaţiul european al genezei.
Dintre populaţiile migratoare care au călcat pământul românesc, goţi,
huni, avari, gepizi, etc, numai sclavii au lăsat urme adânci în vocabularul
limbii române, ceilalţi nu au fost decât valuri trecătoare. Pe malul drept al
Dunării, a avut un proces invers, populaţia românească a fost asimilată de
sclavi, care erau în majoritate şi care şi care au organizat state sclave suddunărene. Elementul românesc sud-dunărean care s-a menţinut ca element
românesc au fost doar păstorii, asupra cărora nu s-a putut exercita o
influenţă directă, din cauza ocupaţiei lor care îi izola de viaţa feudală.
(idem, pp. 17-18).
Ruperea contactului dintre românii din Dacia şi cei din sudul Dunării
s-a produs înainte de influenţa maghiară asupra limbii române, în secolul al
XII-lea, deoarece în niciunul dintre dialectele româneşti din sudul Dunării
nu se găsesc elemente maghiare. Fenomenul migraţiei a conturat unele
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particularităţi ale procesului de evoluţie a poporului românesc. Ne referim
la secolele al VIII-lea şi al IX-lea, când, în arcul intracarpatic, s-au format
formaţiuni statale, care cuprindeau teritoriul Transilvaniei. Procesul istoric
legic de constituire a statului feudal centralizat a fost influenţat şi de
vitregiile pericolului extern. Începând cu secolul al X-lea, după
“sedentarizarea” populaţiei migratoare ungare în Câmpia Panonică şi de
înfrângerile suferite de expansiunea spre apusul european, cetele de unguri,
în ciuda rezistenţei românilor, încep să se infiltreze în Transilvania dinspre
apus spre răsărit. Începând cu veacul al XIV-lea, îşi extind şi autoritatea
administrativ-politică, pentru a domina efectiv Transilvania. Regii unguri
au apelat la colonizări cu secui si saxoni.
Prin cunoscutul pact, “Unio Trium Nationum”- 1437, poporul roman
era considerat “tolerat” în propria ţară, pământul strămoşesc. Populaţia
autohtonă îşi păstrează denumirea de ARDEAL, din epocile pre-dadică,
dacică şi daco-romană. În limba maghiară există denumirea de Erdëly(
Transilvania) printr-o traducere-adaptare din limba română.(v.Virgiliu
Stefănescu-Drăgăneşti, ”Dovezi de ordin lingvistic ale continuităţii
poporului român în mileniul I al erei noastre” în ”Jocul periculos al
falsificării istoriei”, B., E.S.E., 1986, p.51).
Toate argumentele ştiinţifice-mărturiilor izvoarelor istorice,
materiale şi lingvistice, cercetările arheologice şi lingvistice, ale toponimiei
susţin concluzia: ”Populaţia daco-romană a continuat să locuiască şi să
trăiască în ţinutul carpato-dunărean şi după retragerea autorităţilor romane.
În aceste locuri i-au găsit popoarele migratoare şi mai târziu maghiarii şi
turcii vechi.”(v. “Istoria limbii române”, B., E.D.P., 1978, p.35)
2.Maghiarizarea-constanţe extreme de acţiune
Sub acest generic am publicat o suită de 10 articole în “Cuvântul
liber” din Târgu-Mureş, precedată de un scurt text edificatoriu scrierile
fostului primar, Emil Dandea: “Ţara, naţiunea, instituţiile şi tot ce este
valah este înaintea noastră superlativul odiosului, ce trebuie urât din toate
puterile noastre şi combătut prin toate mijloacele.”, “Marele luptător pentru
cauza nobilă a românilor din Transilvania a reţinut mărturisirile unui
prieten ungur de pe băncile şcolii.”(v. “Emil Dandea”,”Un om pentru
Târgu-Mureş”, Fundaţia Culturală “Vasile Netea”, 1995, p.129).
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În numeroase articole ne-am referit documentat la constanţa
fenomenului românilor din Transilvania de-a lungul secolelor, până în
timpul prezent.
În cele ce urmează, vom prezenta sintetic acest process sinistru
pentru români din perioada comunistă. Regim instaurat în ciuda vremii
româneşti naţionale şi care a durat 45 de ani.
În Transilvania de Nord, eliberată de viteaza armată română care ne
aminteşte de Maraton, Salmina, s-a petrecut un fenomen care prentru cei de
astăzi pare ceva de imaginaţia neagră. Aproape întreaga populaţie
maghiară, alături de cei care luaseră parte la atrocităţi şi la alte acţiuni
criminale pentru ştergerea vieţii româneşti, s-a înscris în MADOSZ.(
UNIUNEA POPULARĂ MAGHIARĂ) – anexa a P.C.R.
Mulţi unguri dintre cei vinovaţi de crime împotriva umanităţii, nu
numai că au scăpat nepedepsiţi de crime împotriva umanităţii, dar au fost
compensaţi cu funcţii în aparatul de partid comunist şi de stat, au fost
numiţi în procuratură, securitate, şi miliţie, continuând cu professionalism
persecuţiile alimentate de funciara ură antiromânească din totdeauna.
Sub directa influenţă şi cu ajutor sovietic, unii au ajuns cu să creeze
Regiunea Autonomă, în care populaţia secuiască şi maghiară avea o
pondere definitorie. Cu mult mai târziu, s-a înţeles că această regiune din
centul României era un “stat în stat”. Înainte de 1989, a scrie şi a vorbi
official despre această regionalizare era un act tabu, deoarece interesele
politice primau, în defavoarea sfântului interes naţional.
În zilele imediat următoare ale lui 22 decembrie, s-a născut, ca o
pasăre Phoenix, din cenuşa MADOSZ-ului, UDMR-ul, neavând o bază
ideologică naţională, ci un program politic de solidaritate exclusivă cu o
minoritate etnică. Nu este un partid, ci o uniune politică şi culturală în
perpetuă prezenţă la guvernarea României, care, prin paşi mărunţi şi fermi,
îşi manifestă ura faţă de statul naţional român, unitary şi indivizibil,
militând pentru modificarea primului articol din Constituţie, întru realizarea
statului român.
Pentru noi, federalizarea înseamnă ştergerea oricărei urme de românism, în foarte multe localităţi din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, judeţe al căror pământ străromân va alcătui, horribile dictu, “ţinutul
secuiesc”.
Alături de multiplele forme de maghiarizare din prezentul
postdecembrist se “inventează” alte acţiuni strategice, la care “ilustra
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conducere” a României nu ia nicio atitudine din motive politice
arhicunoscute.
UDMR-ul acceptă şi binecuvîntează aceste demersuri mai mult decât
antiromâneşti. Amintim câteva asemenea sălbatic-anormale demersuri:
ştergerea oricăror urme de românism, de la toponimie şi hidronimie, până
la distrugerea însemnelor străvechi sau falsificarea cimitirelor româneşti(
situaţie concludentă: Cimitirul românesc din Vlăhiţa).
Încheiem această scurtă prezentare cu câteva declaraţii unanum
acceptate de spadasinii iredenţei maghiare:
“Maghiarii din România trebuie să renunţe la statutul de minoritate
în defavoarea celui de popor”.
“Autonomia nu se cere, ci se declară!”.
“Tratatul de la Trianon ar trebui negociat, iar România federalizată
se? Le-aş răspunde: lui Dücsö Csaba, renăscut sub chip feminine, în
persoana Evei Maria Bárki!”.
3.Dovezi lingvistice de substrat în zona străveche românească a
“ţinutului secuiesc”
Partea cea mai bogată a vestigiilor traco-dace o constituie numele
proprii de persoane, aşezări omeneşti, ape şi munţi, atestate în textele
autorilor antici, în inscripţii greceşti şi latine sau pe monede. Numărul
acestora e de 2050, dintre care, cu aproximaţie, 1150 sunt
toponime,hidronime,antroponime. Aceste denumiri reprezintă dovezi
lingvistice şi istorice inestimabile nu numai pentru structura limbii române,
ci şi a vechimii şi statorniciei fără de întrerupere a vieţii poporului nostru în
aceste locuri, elemente care depăşesc tăria bronzului.
Este ultima parte a comunicării. Ne vom referi selectiv la judeţele
Covasna, Harghita şi Mureş care acoperă geografic mirajul plănuit al
“ţinutului secuiesc”.
Informaţia din bibliografia de absolută specialitate a fost însoţită de
cercetări pe teren în răstimpul a două decenii.
În primul rând, prezentăm, nu exhaustiv, toponimia şi hidronimia din
această zonă străveche românească.
Judeţul Covasna
Baraolţ, Brăduţ, Dobârlău, Olt, Olteni, Sărămaş ş.m.a.
Judeţul Harghita
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Bradu Ciont, Brădeşti, Brusturi, Călimani, Izvorul Mureşului, Izvorul
Olt, Sărmaş etc
Judeţul Mureş
Brădăţelu, Lunca Bradului, Sărmaşu, Sărmăşel, Sâncraiu de Mureş,
Sângeorgiu de Mureş, Sântana de Mureş. La acestea adăugăm muntele
Măgura cu trei vârfuri: Mare, din Mijloc şi Mică, simbolizând parcă cele
trei ţinuturi frăţeşti care au trăit primul moment al Unirii la 1900, iar al
doilea, la 1918, România Mare înfăptuindu-se.
De la toponime şi hidronime s-au născut firesc antroponime, unele cu
rezonanţe şi valori poetice în sine, Oltean(u), Mureşan(u), Căliman,
Călimănuţ, Măgurel, etc.
Multe dintre cuvintele citate au o răspândire general teritorială unde
trăiesc românii sau unde au trăit secole şi secole, dar au fost spulberaţi în
cele patru zări ale pământului.
În încheiere, ne simţim datori să subliniem în câteva cuvinte valoarea
inestimabilă pe care a avut-o păstoritul la români întru menţinerea
conştiinţei unităţii de limbă şi neam. Păstoritul era mai mult decât o
ocupaţie străveche. Păstoritul era depozitarul unei culturi materiale şi
spirituale româneşti, mediul sacru de poezie şi muzică, păstrându-se
nealterată “limba veche înţeleaptă”.
Dacă ne reîntoarcem la primii fraţi, fiii lui Adam, unul era agricultor,
celălalt păstor. Astfel am putea încheia cu o undă de poezie, plecând de la
un vers al lui Lucian Blaga: prin păstorii neamului, noi românii suntem
“contimporani cu fluturii, cu Dumnezeu.”.
*
*
*
Dacian Fund kept in Romanian lexicon has a special value on the
continuity of the Roman people, without interruption, in the European area
of his birth.
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ŞCOALA SATULUI DE MUNTE DIN ZONA TOPLIŢEI LA
MIJLOCUL SECOLULUI XIX
Prof. Zorel Suciu (Topliţa)
Şcoala Primară de Stat, Nr. 3 Varviz (Subcetate)-Călnaciu,
judeţul Mureş (azi Harghita)
Primăvara muzeală 2011, pentru muzeul topliţean, a înseamnat
impunerea la vedere prin demonstraţie vie, dinamică, nemijlocită, pentru
publicul tânăr din şcoli, a funcţionalului: prin atelierele meşteşugurilor
tradiţionale dar şi prin amenjarea expoziţiei ,,Şcoala satului”cu
funcţionalităţile ei specifice, jucării populare şi scriere caligrafică. Prin
prezentările noastre pentru public arătăm, susţinuţi de obiecteledoveditoare, că învăţarea în societatea tradiţională românească avea două
componente: una practică, pragmatică, prin activitatea invăţătorului
iar prin preot una iniţiatică. Această dualitate corespunde, atunci ca şi
acum, dublului scop al trecerii noastre: existenţa şi mântuirea. Învăţarea
după legile enculturaţiei, în mare parte se desfăşura în însuşi procesul
trăirii. Învăţătorul din şcoala satului, cazul particular al satului de munte,
reconstituită aici, provoca acumulări succesive de experienţă, transmiterea
de cunoştinţe de la cei vârstnici la cei tineri în funcţie de împrejurări, spre
elevi care erau de toate vârstele (5 – 20 ani). În aceeaşi clasă erau copii dar
şi tineri de 20-21-22 ani, unii dintre aceştia plecau de la şcoală în sat şi se
însurau. Deprinderile pe care intenţionăm să le reactualizăm le-am traduce
ca o reeditare a unor acte primare, fundamentale vieţii: cum să tai un copac,
cum să prinzi boii la jug, cum să coseşti, cum să seceri, cum să plantezi un
pom, cum să ţeşi, cum să înălbeşti pânza, cum să te rogi, dar mai ales, ca o
aplicaţie practică pentru copiii de azi, scrisul îngrijit, caligrafic.
Ne bazăm pe faptul că până mai ieri, spre sf. sec. al XX, a supravieţuit
mitul sadovenian al Domnului Trandafir, aureolat de mirosul urmei de
cerneală frumos aşternută, a miresmei de fân proaspăt cosit în bătătura
şcolii, datorită unui simţ metafizic organic ce-l purtăm în noi, din contactul
permanent şi direct cu natura în esenţă cosmică. Multe ore de curs se
desfăşurau afară, activităţi la care şcolarii mari şi mici ,,asistau” mersul
soarelui, lunii şi stelelor pe cer, rotaţia anotimpurilor, succesiunea
întuneric-lumină, moartea şi învierea vegetaţiei. Prin ele, învăţătorul cu
elevii săi parcurgea un ritm primordial prezent şi în substanţa respiraţiei
Divinităţii. Mai exista, aş zice, un răgaz al timpului mai lent, mai iertător,
de a observa şi a gândi. Domnul Trandafir, oglindit în existenţa unor
dascăli luminaţi de ieri şi de azi, transmiteau un patrimoniu de cunoaştere
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organizat pe verticală, putând să cuprindă cu privirea un câmp
informaţional vast, atât energia de sus - celestă, cât şi cea de jos - telurică.
În anii 1982-1984, când datorită distanţei mari la care se află Şcoala
Subcetate-Călnaci, judeţul Harghita, faţă de centrul comunei,
instabilitatea învăţătorilor era mare, am avut o mare şansă să devin
învăţător, fie şi cu o numire temporară, câţiva ani în care am putut să
reconstruiesc, pentru cariera mea, mitul sadovenian amintit mai sus.
Această reconstrucţie s-a bazat şi s-a bucurat de un neaşteptat succes,
datorită temeinicei pregătiri primite la prestigiosul Liceu Pedagogic din
Odorheiu - Secuiesc, a dragostei pentru meserie şi copii, a apropierii
călduroase a părinţilor de şcoală şi învăţător, a situaţiei şcolii care nu avea
angajaţi decât un învăţător şi o îngrijitoare, nu în ultimul rând, a naturii
înconjurătoare care m-a inspirat în permanenţă. În acei ani şcoala,
prelungind o tradiţie ce transpare prin filele documentelor şcolare, găzduia
pe lângă cursurile regulate ale singurei clase în sistem simultan, activităţi
culturale, de informare şi formare a opiniei publice, activităţi politice, de
formare profesională, rămăşiţele activităţilor unei biblioteci abandonate,
votări şi hotărări pentru obşte, filme, baluri, serate şi chiar nunţi şi botezuri.
Această specificitate a şcolii satului de munte făcea din ea ce fusese şi în
trecut, o împletire de învăţământ şi cultură, un loc în care obştea era
obişnuită să se adune şi să se regăsească.
Situaţia şcolii în primii ani după al doilea Război mondial, 1945-1947‚ se
conturează printre rândurile documentelor rămase şi prezintă pentru noi un
reper împortant în drumul ulterior al acestei şcoli şi al copiilor ei.
Unul dintre ele, cel mai bogat în informaţii, este ,,Cazierul Şcoalei
Primare de copii mici – de stat din Comuna Subcetate – Călnaci,
judeţul Mureş pe anul 1946’’. Documentul, din cauza lipsei de hărtie şi
documente tipizate tipărite, este redactat de mână de către directorul de
atunci al şcolii, înv.Cezar M. Vasile. El ducea greul şcolii alături de Puha
Petru, suplinitor, venit din jud Huşi, la acea dată bolnav de pleurezie, fără
familie. Aflăm că şcoala a scăpat fără avarii în timpul războiului,
activitatea se desfăşura în două săli de clasă, avea locuinţă pentru învăţător
formată din 2 camere şi o cămară. Nu avea cancelarie, sală festivă, atelier.
La cap. I, aflăm date importante despre înzestrarea claselor. Aceasta
consta doar în 14 bănci ,,de doi’’ şi 12 bănci ,,de trei’’, 2 mese, 1 catedră, 2
scaune, 1 dulap, 1 catedră, 2 table cu picioare, 1 piedestal, 1 sobă de tuci, 1
sobă de tablă, 1 sobă de cărămidă, 6 cuiere în stare rea, 1 maşină de socotit
în stare rea, 1 butoi pentru apă de băut, 7 tablouri intuitive, harta Europei
(ungurească), planiglobul (unguresc), 8 matricole, 5 cataloage, 7 registre
diferite, 2 creion, 1 toc, 1 stcluţă de cerneală. Aceasta era toată averea
scolară care aproape anual se preda şi primea de la un învăţător la altul.
Cap.II menţionează istoricul construcţiei şcolare. Aflăm că prima piatră
de temelie s-a aşezat în 1910, iar în forma cunoscută de noi, datează din
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1926, fără modificări importante, cu o estimare a valorii ei de 960 mil. lei.
Pe ansamblu, în urma inspecţiilor, şcoala a fost încadrată la o stare
mijlocie, fără să necesite reparaţii urgente decât la gardul împrejmuitor.
Şcoala fiind neîncăpătoare pentru numărul copiilor înscrişi, în toate actele
oficiale se solicita o sală de clasă şi o cancelarie. Şcoala nu era menţionată
cu nici un fel de dependinţe: grajd, cămară de lemne, fântână,etc.
Cap. III. Terenul şcolii avea un număr topografic (14546) înregistrat în
Foaia cadastrală a Primăriei Subcetate. Terenul şcolii, sau curtea şcolii, era
altceva decât Grădina şcolii şi Câmpul de experienţă pe care şcoala nu le
avea. Copiii dispuneau de 1524 de mp pentru mişcare şi joacă.
Capitolul IV, pentru Şcoala din Călnaci rămânea necompletat pentru că
nu dispuneau de instituţii anexe menţionate în rubricatură: cantină,
cooperativă, farmacie şcolară, ateliere pentru lucru manual (tâmplărie,
împletituri, ţesătorie, cusătorie, croitorie).
Capitolul V. Şcoala, cum am amintit la început, nu avea învăţători
titulari, acesta era un alt capitol alb. Funcţiona cu doi învăţători, unul cu
studii, numit cu titlu provizoriu, celălalt doar suplinitor. Amândoi tineri,
necăsătoriţi. Situaţia şcolară suferea la capitolul elevi frecvenţi, aici era
indicatorul bunului mers al şcolii. Din totalul de 130 de elevi recenzaţi, 85
erau înscrişi la şcoală iar frecvenţi abia 61. La cursurile de alfabetizare mai
participau încă 50 de tineri şi adulţi, nu e menţionată frecvenţa lor, nici
cine susţine cursurile. Cu o probabilitate mare cursurile se ţineau sporadic,
cu ajutorul unui material didactic redus la hărţi, tablouri intuitive ,
planiglob (multe încă ungureşti), fără un fond de carte, fără bibliotecă.
(Documentul este completat şi semnat de o comisie condusă de către
Nicolae Cotfas şi înv. Andrei Cotfas, fost învăţător în satul Călnaci.)
Evenimentul crucial ca importanţă pentru întreg Ardealul ca şi pentru
locuitorii comunei a fost retrocedarea Ardealului. Mulţi tineri intelectuali,
printre care şi învăţători s-au întors acasă. Aici, împreună cu primarul
comunei, al părinţilor copiilor, au organizat începerea cursurilor primare în
limba română la toate cel şapte clase, incluzând cătunele Călnaci şi Filpea,
aparţinătoare comunei Subcetate. Din această perioadă două personalităţi
de dascăli au rămas adânc întipărite în memoria colectivităţii săteşti: Gavril
Urzică şi Andrei Cotfas. În Dosarul cu Nr. 23 din Arhiva şcolii Călnaci,
înv. Gavril Urzică, fiu al locului, format la Şcoala Normală din Blaj, care
funcţiona ca titular la Şcoala Primară din Subcetate-Centru, aducea în mod
regulat pentru elevii premianţi de la şcolile satelor aparţinătoare, din
broşurile sale şcolare, al căror autor era, în special piese de teatru pentru
şcolari, oferindu-le gratuit. În acelaşi dosar cu documente şcolare înv.
Andrei Cotfas, este prezent într-un Proces-verbal ,,dresat’’ în ziua de 25
octombrie 1946 cu ocazia predării direcţiunei Şcoalei primare de stat
Subcetate-Călnaci, noului învăţător Cezar Vasile, detaşat de la Şcoala din
satul Filpea, anterior detaşat de pe un post inexistent din comuna Mădăraş.
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Andrei Cotfas coborât la Şcoala din centru va avea o contribuţie majoră la
dezvoltarea învăţământului alături de colegul său de clasă Gavriluţ Urzică.
Ei nu vor înceta să urce de câte ori vor putea la şcolile laterale Călnaci şi
Filpea, să sprijine organizarea serbărilor culturale. Se pare că serbarea
culturală de sfârşit de an, ne dă atât mie care aduc o rază de lumină spre
aceste generaţii, cât şi iubitorului de buchie şcolărească, prilejul celei mai
nuanţate reconstituiri. Aceasta pentru că în timpul acestor serbări sufletul
românesc tresărea în inflexiuni luminoase care arătau ceva spre viitorime,
lumină care nu se putea vedea în necazul de zi cu zi al oamenilor locului.
Cu aceste prilejuri se adunau şi fonduri băneşti, fie pentru construirea unor
şcoli ,,tip’’, fie pentru ,,Căminul fiilor de învăţători săraci din judeţul
Mureş’’. Procesele verbale care se întocmeau la fiecare serbare de
învăţătorul în exerciţiu ne ilustrează conţinutul, gustul şi nevoile societăţii
de atunci, pentru o sensibilitate aparte, pentru o ,,însufleţire românească’’
greu de înţeles de generaţiile de azi. După intonarea Imnului regal, lumea
aştepta în linişte cuvântul de deschidere al învăţătorului, după care
programul se desfăşura într-o alternare echilibrată de cântări corale, recitări
şi cel mai adesea scurte piese de teatru şcolar. Iată câteva momente ale
Serbării culturale din 25 decembrie 1946:Cuvânt de deschidere, Salutare
(recitare), Crăciunul (recitare), Ce-aţi văzut păstori (colind), Moş Crăciun
(recitare), Bucuraţi-vă copii (recitare), Colindătorii (recitare), Moş Crăciun
(cor), Vânătorul (recitare), Cântec de pace (recitare), Măicuţei mele
(recitare), Pe cărare sub un brad (cor), Noi vrem pământ (recitare), Scumpă
Românie (recitare), Ce stai bade tot pe prag (cor), Mama (recitare), De ziua
mamei (recitare), Foaie verde de trifoi (solo), Strămoşii (recitare) Mana
Vacilor (comedie populară cu caracter moral), Nu mă însor (recirare),
Pielea nevestei (Comedie în două acte), Trei doamne şi toţi trei (recitare),
Rugămintea din urmă (scenetă), Ţiganul recrut (Comedie întrun act).
,,Raportul lunar al şcoalei’’ cuprinde şi aprecieri ale acestor momente:
,,Serbarea s’a desfăşurat în faţa elevilor şcoalei cât şi a unui număr frumos
de locuitori. Cu această ocazie locuitorii acestui sat şi-au arătat dragostea
lor faţă de şcoală prin felul cum au înţeles să contribuie la această serbare.
Sala s-a dovedit neîncăpătoare iar suma colectată s-a trimis la onor.
Inspectorat Şcolar în Tg. Mureş, conform ordinului’’.
,,Pentru ridicare la succesele dorite prin venirea programului, serbarea
zilei de 10 Mai şi Ziua eroilor (1946), în urma unor înţelegeri au fost
sărbătorite cu programe comune întocmite în concordanţă cu celelalte şcoli
din sat, obţinându-se rezultate foarte frumoase. Numărul participanţilor
cuprinde persoanele numai din cătunul Călnaci.
Serbarea din 5 Mai a fost viu aplaudată, având programul bogat pregătit
de către elevii şcoalei de sub conducerea D-rei Margareta Gherasim, iar
elevii cl. VI - VII dela Centru sub conducerea D-lui Cotfas Andrei au jucat
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piesa de teatru ,,Cine fură azi un ou, mâine fură un bou.’’cu un succes
vrednic de toată lauda.’’
Rememorarea unei perioade a tradiţiei nostre şcolare o vedem mai puţin
nostagică cât cu învăţăminte, cu aplicaţie imediată la cei care vin, pentru o
redimensionare a tuturor actelor importante ce conturează viitorul. Muzeul,
ca instituţie de cultură, va continua să adune tot ce înseamnă ,,urmă’’ de
activitate didactică pentru ca buna tradiţie să poată învinge dispreţul care
pare să umbrească intoarcera spre învăţătură, spre buna şi temeinica
instrucţie.
După reconstituiri grafice într-o mult aşteptată colaborare cu ilustrul
nostru profesor Dr. Ioan Godea, în domeniul etnologiei juridice, ilustrarea
unor aspecte particulare ale vieţii pastorale cum este ,,Stâna cu lăptărie’’ în
zona Topliţei, buna experienţă a ,,Atelierului etnografic’’ la debutul
muzeului, a exerciţiilor grafice de documentare în Bucovina de nord, a
seriei de planşe ,,Etnoforme’’, bazându-mă pe experienţa mea didactică de
treizeci de ani, am început cu mult timp în urmă, prin adunarea
documrntelor scrise şi fotografii, relatări, despre şcolarii şi dascălii de acum
o jumătate de secol, mai precis din primii ani de după eliberare.
Informaţiile mi-au permis două reconstituiri: Recensământul sau
Înscrierea tinerilor şi copiilor la şcoală cât şi restaurarea prototipului
şcolarului de 13- 14 ani din şcoala satului de munte.
Scena,,Recensământul tinerilor şi copiilor dela 5 – 20 de ani’’la
Circumscripţia şcolară nr. 3 Călnaci, comuna Subcetate, judeţul Mureş, se
bazează atât pe foile format mare de recensământ editate sub Preşedinţia
Consiliului de Miniştrii, a Institutului Central de Statistică, pentru anul
1945(29,5/43cm), pe procesele verbale şi rapoartele despre desfăşurarea
acestui eveniment important în viaţa copiilor şi tinerilor satului. El se
înscrie alături de alte evenimente care pentru noi, cei de azi, nu mai au
aceeaşi rezonanţă, dar ele la acea vreme, erau frumos ortografiate în
înţeleptele Calendare bisericeşti, în care creştinul găsea sfaturi şi avea mici
spaţii pentru scurte însemnări cum ar fi:
,,Bocanci iau de prima dată...’’
,,În grădină am arat în ziua de...’’
,,Rujana au fătat doi viţei în ziua de...’’
,,În ziua de... am cumpărat şapte merţă de mălai.’’
,,Cu data de am intrat în servici.’’
,,Plecarea mea de acasă în ziua de...’’
În refacerea şi aducerea spre contemporaneitate a şcolarului, arhiva Şcolii
din Comuna Subcetate, satul Călnaci mi-a oferit rapoartele directorului de
atunci, înv. Vasile Cezar, despre media înălţimii şi greutăţii la fete şi băieţi
între 7 şi 14 ani, fotografii ale vechilor elevi, învăţători şi profesori pe care
le-am desluşit cu metoda istoricului, în cazul meu, abia iniţiat. La
interpretarea rapoartelor cât şi a unor fotografii m-am sprijinit şi pe
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cunoştinţele medicale ale fiului meu, Andrei Suciu, student anul V, al
prestigioasei Universităţi de Medicină şi Farmacie din Tg. Mureş. El
descoperă la trei dintre cele 8 categorii de vârstă, valorile medii ale
raportului înălţime-greutate aflate sub limita inferioară a normalului de
astăzi, valori stabilite de O.M.S. (Organizaţia Mondială a Sănătaţii)
respectiv diferenţe de 7 cm şi 7 kg la băieţi şi 12 cm şi 4 kg la fete pentru
vârsta de 14 ani. La categoria de vârstă 12- 13 ani, diferenţele micşorânduse apoi în sens descrescător. La celelalte categorii valorile medii se
încadrează, dar foarte aproape de limita inferioară a normalului. Diferenţa
izbitoare între ritmul vertiginos de creştere al generaţiei de copii de astăzi
se datorează unor factori consacraţi în etiologia pubertăţii precoce cum ar
fi: avalanşa de informaţii, ritmul accelerat de viaţă, programul încărcat,
provocările vieţii moderne, alimentaţia viciată şi dezorganizată, lipsa
efortului fizic, ducând la o sănătate aparentă cu pericole iminente care se
manifestă de timpuriu.
În studiul imaginilor fotografice rămase din acea vreme, ne arată
fizionomii mai expresive, trăsături bine definite, accentuat distincte,
maturizate timpuriu, o constituţie a musculaturii, poziţia umerilor şi a
braţrlor adaptate la efort fizic, chiar dacă greutatea medie este mai mică,
îndrăznim să o credem mai bine consolidată. Identificarea unor conformaţii
osoase ieşite din normal se datorează în mare parte subnutriţiei, a lipsei
proifilaxiei rahitismului. La o reprezentare grafică comparativă a curbelor
de creştere a copiilor aflaţi la o distanţă de 56 de ani observăm la cei din
trecut o stagnare între 10 – 13 ani urmată de o revenire rapidă la vârsta
pubertăţii.
Pentru seria de restaurări imagistice în tehnica peniţei muiată în ,,sticluţa
cu cerneală’’ ca în vremile apuse, am ales şi căutarea unui prototip al
elevului de 14-15 ani al primilor ani de după eliberare. Deşi după o
descriere strict medicală a portretului său, cu probleme vizibile din cauza
sărăciei şi mizeriei aduse de război (bose frontale proeminente, inserţia
claviculelor pe omoplat mai sus, stern în carenă, prebord costal
proeminent) ca artist îl găsesc vioi, deschis, pătruns de bravura ostăşească,
dornic de acţiume, voluntar. Prima zi de şcoală, un eveniment important
emoţionant pentru întreaga familie, cu ,,lăduţa şcolară’’ nouă, iar salutul
emblematic pentru acel an, pare să acopere până departe vremile.
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• Calendarul creştinului de lege răsăriteană pe anii 1945, 1946, 1948,
Editura Episcopiei Ortodoxe Române din Cluj;
• Dosar nr. 23/1945, Documente şcolare ale Şcolii Primare de Stat Nr. 3
Varviz – Călnaciu (azi Subcetate), judeţul Mureş (azi Harghita), Custodie
nr. 25/2008, M.E.T.
• Dobreanu, Doina, Subcetate Mureş, File de monografie, Editura Motiv,
1999;
• Dobreanu, Doina, Surâsul amintirilor, Editura F&F Internaţional
S.R.L., Gheorgheni, 2011;
• Kay, Helen, Toiagul ciobănesc, (Cap. despre copilul supliciat) Editura
Ion Creangă, Bucureşti, 1983.
• Interviuri din fondul M.E.T., Copilul la stână, Informator Netea
Nichifor, 68 ani, 2007.
*

*

*

Subcetate mountain village School
- Călnaci, Harghita county museum and imaging reconstruction The present study I would personally
place
in a wider range over
time and
documentaries
in land
searches, published in large part, to reconstruct the old life of living in the
basin hearths of
Topliţa. Field shelters and seasonal forest, steeples and
family cemeteries, pastoral life with elements of pastoral art, habits over
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the year, hunting and fishing, this time I would dd a double achievement: a
permanent
exhibition
'Village
School'
from
the
Museum of Ethnography and Drawings Topliţa, all made in pen, that
remake
the graphic images, human
prototypes, of the
teacher and student in
the mountain
village school (Subcetate Călnaci, Harghita County) located towards
the middle. sec. XX. I
hope thereby to contribute to the knowledge of good traditions of
the Romanian school in the area.

Plansa 1.
Înscrierea copiilor la şcoală, 1945, Subcetate Jud. Harghita
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Planşa 2.
Elev la început de an, 1945, Subcetate- Călnaci, Jud. Harghita
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SĂ NU UITĂM VALORILE NEAMULUI NOSTRU.
PLEDOARIE PENTRU CINSTIREA MEMORIEI
MEDICULUI ARDELEAN IOAN ARSENIE (1838-1883)
Col(r) Dumitru Stavarache ( Bucureşti)
Ioan Arsenie face parte din generaţia primilor medici români din
Ardeal.Calităţile sale profesionale au fost demonstrate atât pe timp de pace
cât şi în cele de război: s-a remarcat ca medic militar, voluntar, în
„Osterreichisch – mexikanische Freiwilligenkorps”, armată care
favorizase crearea imperiului de trei ani al lui Maximilian; a funcţionat ca
medic al oraşului Brăila, contribuind, prin actul medical din zona
interioară, la Războiul de Independenţă . A activat în cadrul societăţii
„Junimea română studioasă din Viena”(fiind unul din semnatarii scrisorii
adresate lui Mihail Kogălniceanu cu ocazia înfiinţării Universităţii din
Iaşi), şi în „Societatea literar-ştiinţifică a românilor din Viena”. Este
autorul celui dintâi jurnal de călătorie în Mexic. A murit la 45 de ani. Din
monumentul funerar, aflat în Cimitirul din Brăila, se mai păstrează doar
soclul. La Gura Râului, locul său de naştere, nu este nici un însemn care să
amintească de el.1
Ioan Arsenie s-a născut la 2 ianuarie 1836, la Gura Râului, în
apropiere de Sibiu. Este fiul preotului Ioan Arsenie şi al soţiei sale Ioana,
de origine italiană(născută Pesamosca). După absolvirea gimnaziului
german, din Sibiu, a plecat să studieze medicina la Viena(1860-1864). În
această perioada începe activitatea sa în cadrul societăţii Junimea română
studioasă din Viena şi Societatea literar ştiinţifică a românilor din Viena.
La scurt timp după promovarea lui ca medic, în toamna aceluiaş an, 1864,
se înrolează în Corpul de voluntari austro-mexican, ca medic militar, şi în
luna decembrie 1964 pleacă în Mexic. Evenimentul este consemnat de
presa vremii. Redăm, în extras, o astfel de ştire, apărută într-o publicaţie de
limbă română, din Budapesta, la începutul anului 1865: „Fiindu că
conlocuitorii noştri înşiră pre oamenii loru ce mergu la Messicu, avem să
însemnăm şi noi pre conaţionalii noştri ce ni sunt cunoscuţi de aproape,
1

Recenta Monografie a localităţii Gura Râului, scrisă tot de un Ion Arsenie(coincidenţă
de nume), face un succint portet a medicului Ioan Arsenie.
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anume: Dl.Dr.Arsenie, ca medicu superior de legiune, Dl.Ioan Cergedi....şi
Ioan Munteanu....”1.
Despre perioada mexicană, a lui Ioan Arsenie(Foto nr.1), mai
consemnăm următoarele: publicarea în 1866, la Puebla, în Mexic, a lucrării
„Almanaque de la Corte”, care conţine şi Lista ofiţerilor din Corpul austromexican, unde sunt trecuţi medicii români Ioan Arsenie(căpitan) şi Hilarius
Mitrea (locotenent major); ca dovezi ale meritelor sale profesionale şi a
comportării în teatrul de război, menţionăm avansarea sa la gradul de
căpitan şi decorarea cu o înaltă distincţie, „Crucea cavalerului de
Quadelupe”; pe timpul celor doi ani, cât a stat în Mexic, a redactat un
Jurnal de călătorie, care avea să fie publicat în “Foişoara” revistei vieneze
“Albina”, în mai multe numere începând cu nr.73 din 3/17 iulie 18672;
chiar şi pe timpul, de doi ani, cât a fost în Mexic, a continuat să fie un
membru activ al “Astrei”, în 1867 numărându-se printer puţinii membri
care si-au plătit taxele3
La întoarcerea din Mexic, Ioan Arsenie a venit împreună cu prietenul
său din Mărginimea Sibiului, Ilarie Mitrea(Foto nr.2 ). “Legiunea austriacă
din Mexicu – consemna una din publicaţiile româneşti ale vremii - , retorna
în despartiamente de de câte una sută. Între cei sosiţi până acuma sunt şi
domnii medici români Dr.Arsenie(cu decoraţiunea Guadeluppe) şi
Dr.Mitrea”4.
La câţiva ani după întoarcerea din Mexic, Ioan Arsenie funcţiona ca
medic la Brăila. Despre împrejurările ajungerii sale în oraşul de la Dunăre
nu se cunosc prea multe. În cuvântul rostit la înmormântarea sa se spune că,
“Născut peste munţi, iubea libertatea şi voia a trăi în ţară liberă, şi de aceea
reîntorsu din acea expediţiune, şi având mai mulţi amici aici, veni şi se
stabili în acest oraşu, unde fu îmbrăţişat cu multă căldură, şi ocupă şi

1

Romîni în Messicu, în „Concordia”, Budapesta, 13/26 ianuarie 1865, p.16.
Alte numere, din acelaşi an, 1867: 74, 7/19 iulie; 75, 9/21 iulie; 76, 1224 iulie; 77,
14/26 iulie; 78, 16/18 iulie; 82, 26 iulie/7 august; 93, 23 august/4 septembrie; Jurnalul a
mai fost publicat, fragmentar şi fără o analiză temeinică, de către I.D.Suciu, în
“Magazin istoric” nr.5, 1969, care face greşeala în a-l atribui lui Ilarie Mitrea. O
reproducere integrală a Jurnalului este făcută de Titus Moraru şi Ovidiu Mureşan, în
Jurnal de călătorie în Mexic(1864-1867) al lui Ioan Arsenie, “Clujul literar şi
artistic.Almanah al Asociaţiei scriitorilor din Cluj”, 1983, p.268-278.
3
Valeriu I.Bologa, Contribuţiuni la istoria mesicinei din Ardeal, Cluj, 1927, p.40.
4
“Albina”, Anulu II, nr.38-145, Viena, dominecă 2/14 aprilie 1867.
2
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funcţiunea de medic al oraşului până în momentul despărţirii de noi“1. Din
aceeaşi sursă aflăm câteva aspecte legate de omul şi medical Ioan Arsenie:
“Din observaţiunea viţii amicului şi confratelui nostrum reiese că el
era dotat cu o inimă bună şi cu principiifoarte umanitare ducând
întotdeauna o viaţă simplă şi modestă. Era apoi un om decisdispreţuind şi
fiind gata a înfrunta orice pericol…Dădu asemene cu mult zel şi activitate
tot concursul său ştiinţific şi răniţilor în timpul războiului Româno-Turc din
1877-1878. Ca medic era foarte dezinteresat(de obţinerea de foloase
materiale, n.n.), dând ajutor oricui avea necessitate de concursul său. Astfel
a văzut adesea mizeria în toată goliciunea ei; a fost chemat adesea să aline
suferinţile şi durerile multor nenorociţi şi lipsiţi de ultima para pentru
existenţă…”2
Ioan Arsenie a decedat în data de 17 august 1883, la orele trei
dimineaţă, aşa cum reiese din Actul de moarte(Anexa nr.1),în locuinţa sa
din Brăila, strada Bucureşti nr.103. A fost înmormântat în ziua de 18 august
1883, în Cimitirul Sf.Constantin şi Elena, din Brăila, pe marginea aleii,
lângă biserică(parchet 18F). În prezent, din monumental funerar ridicat în
acest cimitir, se mai păstrează numai soclul(Foto nr.3)Cu privire la moartea
şi înmormântarea lui Ioan Arsenie, ziarul Dunărea publică următorul
Necrolog:
“Doctorul Ion Arsenie a încetat din viaţă la 17 curent. El lasă un gol
simţit în urma sa. Brăilenii au pierdut un bun roman, confraţii săi un iubit
tovarăş, iar suferinzii o mână de ajutor puternică.
Departe de mama şi de rudele sale, funerariile i-au fost făcute sub
auspiciile Corpului Medical şi Farmaceutic din Brăila în ziua de 18 curent.
Pompa ceremonialului a fost tot ce poate fi mai frumos şi mai
solemn. Onoare Corpului Medical şi Farmaceutic care au probat prin
aceasta stima şi iubirea ce aveau pentru colegul lor.
Se vedeau pe carul funebru mai multe coroane frumoase între care a
Corpului Medical, a Primăriei, a confraţilor săi transilvăneni, a D-lui
farmacist Kaufmes etc.
În urma carului funebru mulţime de lume, toată inteligenţa,
autorităţile şi persoanele de consideraţie. Muzica Regimentului de

1

Necrolog, în “Dunărea”, Anul I, nr.17, luni 22 august 1883, p.2-3
Idem
3
Arhivele NaţionaleRomâne, Judeţul Brăila, Colecţia Stare Civilă Comunală – oraş
Brăila, Registre decedaţi, nr.273, an 1883, f.26v., nr.crt.Nr.1049.
2
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Dorobanţi cânta marşul funebru, şi o Companie din garda civică făcea
ultimele onoruri medicului ce pierdea“1.
Se afirmă, de unii autori, că actele şi biblioteca lui Ioan Arsenie ar fi
fost moştenite de prietenul său din Răşinari, Ilarie Mitrea.2
Mărturii, cu privire la activitatea medicului Ioan Arsenie la Brăila,
am găsit la Arhivele Naţionale Judeţene Brăila, în şase dosare3 iar o sinteză
a acestora prezentăm în cele ce urmează4.
• Dosar 11, 1873, Corespondenţa cu Prefectura judeţului Brăila
şi cu serviciul medical al judeţului Brăila privind plata
personalului medical, filele, 2-3, 9, 11, 15, 2123, 29, 31, 35,
40, 44, 53, 61-62, 71-72, 77, 85, 103: adrese şi state de plată
semnate de medical Ioan Arsenie, precum şi o cerere de
plecare în concediu scrisă de el .
• Dosar 46, 1877, Salariile personalului medical, precum şi
corespondenţa acestuia cu cu privire la bugetul Primăriei,
filele, 37, 45, 48, 51, 53, 54-55, 62, 73: state de plată, table cu
personalul medical al urbei, o cerere scrisă de el.
• Dosar 6, 1878, Corespondenţa primăriei cu serviciul spitalului
civil al oraşului precum şi plata salariului personalului
medical, filele, 9, 13, 25, 28, 36, 46, 53: state de plată, precum
şi trei rapoarte scrise sau semnate de el.
• Dosar 22, 1878, Corespondenţa Primăriei cu serviciul medical;
plata salariului personalului medical, filele, 26-29, 34, 35, 39,
48, 79, 61, 82, 105: state de plată şi un raport scris de el.
• Dosar 49, 1880, Salariile personalului de la serviciul medical
al oraşului, precum şi corespondenţqa Primăriei cu acesta,
filele, 2, 13, 35, 51-56, 80, 82, 93, 101, 131, 139, 147, 150,
154, 160, 162: state de plată, adrese, o cerere personală, un
proces-verbal al Consiliului de igienă al urbei(din care făcea
parte).
• Dosar 9, 1882, Corespondenţă relativă la serviciul medical al
urbei pe anul 1882, filele, 8, 18, 25, 31, 42, 50, 72, 86, 96, 99,
107, 117, 143, 148, 157: state de plată, trei cereri de a pleca în
concediu.

1

Necrolog ...
Titus Moraru şi Ovidiu Mureşan, .doc.cit.
3
În celelalte dosare nu au fost găsite date. Se pare că în perioada 1874 – 1877 ar fi fost
mobilizat
4
Sinteza din cele şase dosare, cu privire la statele de plată, s-a făcut numai pentru
începutul şi sfârşitul anilor respectivi.
2
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La informaţiile din aceste dosare se adaugă, din aceleaşi Arhive, cele
din Certificatul de deces/Actul de moarte, amintit mai sus.
În istoria orală cu privire la Ilarie Mitrea, există informaţia că Ioan
Arsenie l-ar fi vizitat pe prietenul său în Indiile Olandeze(Indonezia) şi că
amândoi ar fi fost protagoniştii unor aventuri într-o zonă în care se practica
canibalismul.
Ioan Arsenie a avut o viaţă scurtă, dar cu realizări care transcend în
timp: profesionalismul în meseria sa de medic “fără de arginţi“, probat atât
în timp de pace cât şi în condiţiile unor campanii militare în ţări de pe două
continente; calităţile sale personale, între care umanismul şi modestia;
primul jurnal de călătorie în Mexic scris de un roman. Apreciem că
cercetările cu privire la viaţa şi activitatea medicului Ioan Arsenie trebuie
continuate. Rezultatele acestor cercetări să să se regăsească în muzeele de
la Gura Râului(unde îşi are originea) şi la Brăila, unde, până la moarte, a
fost în slujba comunităţii.
Se impune, cu titlu de urgenţă, ca monumentul funerar a lui Ioan
Arsenie din Cimitirul din Brăila să fie refăcut; în această privinţă,
autorităţile locale din Brăila ar putea colabora cu cele din Gura Râului. S-ar
mai putea analiza posibilitatea ca la Gura Râului să se realizeze un
cenotaf(mormînt gol) care să amintească de acest fiu al satului.
Măsuri de reparaţie morală ar trebui întreprinse atât la Gura Râului
cât şi la Brăila, în cadrul cărora să se aibă în vedere instituirea de însemne
pentru memoria colectivă, cu privire la acest fiu al localităţii, Ioan Arsenie.
* * *
John Arsenie part of the first generation of Romanian doctors their
professional Ardeal. He had a short life, but achievements that transcend
time: medical professionalism in his job for "free silver", proved both in
peacetime and in conditions of military campaigns in countries on two
continents, his personal qualities, between that humanism and humility;
first travel journal written a novel in Mexico. He died at 45. From the tomb,
located in the cemetery in Braila, is preserved only socket. The "River
Mouth", his place of birth, there is no sign to remind him. Measures should
be taken to repair moral "River Mouth" and Braila in which to consider the
establishment of signs for collective memory, on this son of the village,
John Arsenie.
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Anexa nr. 1

Foto nr.1-Cpt.Dr.Ioan Arsenie
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Foto nr.2- Grup de voluntari din Corpul austro-mexican, la
întoarcerea din Mexic, 1867. Ioan Arsenie este în dreapta lui Ilarie
Mitrea (marcat cu “x”).

Foto nr.3- Soclul monumentului funerar a medicului Ioan Arsenie,
Cimitirul din Brăila1

1

Fotografie obţinută prin bunăvoinţa d-lui Dr. Iorgu Petrescu, Muzeul Naţional de
Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Bucureşti.
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ENESCU ÎN CONŞTIINŢA ARTISTICĂ ROMÂNEASCĂ
Lect. Univ. dr. SANDA HÎRLAV MAISTOROVICI

MUZICIANUL VĂZUT DE SCRIITORI
Pentru prestigiul României în lume, George Enescu este mai preţios
decât toate combinaţiile politice, decît toate băncile şi industriile [...]
George Enescu reprezintă în faţa lumii sufletul românesc în tot ce are el
mai curat şi mai înălţător”i
Constatăm că această declaraţie a lui Liviu Rebreanu din anul 1931 îşi
păstrează şi astăzi actualitatea.
Încă din anii copilăriei, personalitatea fermecătoare a lui George
Enescu a impresionat cele mai strălucite conştiinţe artistice româneşti,
începând cu George Coşbuc care semnala în anul 1894 în revista „Vatra”,
talentul ieşit din comun al unui copil de vreo 13 ani, născut în judeţul
Dorohoiii. Despre recunoaşterea timpurie a talentului tânărului George
Enescu au rămas mărturii ale unor personalităţi literare excepţionale cum ar
fi I.L.Caragialeiii, Duiliu Zamfirescuiv, Alexandru Vlahuţăv, iar după
momentul primirii compozitorului ca membru de onoare al Academiei
Românevi, referirile la prodigioasa personalitate şi activitate a maestrului
sporesc. În anul 1919, Mihail Sadoveanuvii declara: se poate spune că în
vremurile de restrişte ale patriei, Enescu şi-a democratizat vioara în
folosul instituţiilor de binefacere ale războiului. De pe scena Teatrului
Naţional, Enescu trecea pe o estradă improvizată într-un colţ al ţării […]şi
cînta oştenilor, satelor, târgurilorviii.
Un alt moment care a stimulat pana unui număr impresionant de
scriitori, colegi de breaslă şi artişti plastici a fost împlinirea vârstei de
cincizeci de ani, când compozitorul a fost sărbătorit cu fast, atât în ţară, la
Bucureşti, Iaşi, Dorohoi, cât şi la Paris, unde i se decernează Medalia de
Aur a Societăţii de Educaţie şi de Încurajare a Artelor, Ştiinţelor şi
Literelor. Dintre scriitorii care au conceput texte omagiale cu acel prilej,
amintim pe Tudor Argheziix, Felix Adercax, Alexandru A. Philippidexi.
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Constantin Brăiloiuxii, remarca tot atunci: Prin Enescu arta unui popor
odinioară exotic priveşte arta străvechii lumi apusene von Angesicht zu
Angesicht”. Totuşi, cel mai sugestiv şi impresionant portret realizat în acea
perioadă cu ajutorul cuvintelor, aparţine lui G. Călinescuxiii: Chipul fizic al
lui George Enescu este însăşi definiţia muzicii care este proporţie. Fiinţa
sa este de o venustate desăvârşită, care s-a clarificat mereu în cursul vieţii
ca sunetul unei violine. Frumuseţea sa n-are nimic fiziologic, de natură să
atragă tulburări afective în sufletul ascultătoarei. E o frumuseţe rece,
numerică, orfică, de esenţă metafizică, încât pare o criptogramă a muzicii
sale însăşi. Nu altfel mi-am închipuit pe Orfeu narcotizând pădurile sau pe
Amphion, care clădea Teba în sunetul lirei. Istoria muzicii întrebuinţează
cu oarecare exces apelativul divin. Totul este dumnezeiesc în împărăţia
Eutherpei. Este într-aceasta şi un aspect al abstracţiei desăvârşite a acestei
arte imateriale, care fuge de măsurile materiei. Dacă ne mărginim să dăm
acestui cuvânt numai înţelesul desăvârşitei abstracţii, chipul lui Enescu
este într-adevăr un stil divin. Beethoven este patetic, Wagner este sarcastic
şi fantast, Paganini este un saltimbanc, prestidigitator, pletele şi negul de
pe nas al lui Liszt prevestesc trembolenţa mîinilor agitate de ceardaş,
portretul lui Enescu este liniştea muzicii antice, readuse la modul lirei. În
mâna sa violina pare un anacronism şi ne e mult mai firesc să-ş închipuim
adiind leneş lira străveche.
În făptura sa este o lenevie şi o moliciune fără efeminare, rece ca
anatomia geometrică a statuarei antice.
Arta lui Enescu este toată aci, fie ca autor, fie ca interpret. El dă
frazei muzicale un luciu neted de marmură care înfioară prin răceala ei
voluptouasă şi face pe femei, devenite livide, să-şi acopere faţa cu mâna. El
nu trezeşte furtuni în păduri de stejari germanice, nici ţipete pasionale, nici
o mecanică diabolică de prestidigitaţie. Modul său este olimpic, fără
histerie şi patimi violente, fără tocsine, fără corn silvestru, sublimat de
stridenţa materială a instrumentului. Sunetele au suprafeţele netede de
alabastru, motivele se expun spaţioase ca un fronton şi totul palpită o
vibraţie marină.
Spiritul limpid l-a făcut pe Enescu să se orienteze spre muzica
franceză, dar am face o greşeală dacă n-am şti să-i distingem silueta
proprie. Compoziţia franceză, pastorală în secolele trecute, elegiacă în
prezent, are o notă de exagerată graţie şi superficialitate. Muzica franceză
e barocă à la Bernini, cu o dulcegărie ce confundă sculptura cu broderia,
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basorelieful cu pictura. Vioara lui Enescu răsună trist menuete şi gavote în
saloanele stil Ludovic al XIV-lea, pline de peruci. Pastoralismul său este
sincer, nu falsificat în felul celui al doamnei de Scudéry, şi într-aceasta se
aseamănă izbitor cu Ronsard, a cărui poezie, cu tot gulerul brodat, revelă
un paysan du Danube. În violina lui Enescu răsună străvechea liră, este
adevărat, dar lira este ţinută de Orfeu, şi ca atare este străbătură de o
tristeţe tracică.xiv
Valuri de elogii ale confraţilor se stârnesc şi cu prilejul primirii lui
Enescu ca membru activ în Academia Română, în anul 1932, iar apoi în
anul 1936 când s-a reprezentat la Paris opera vieţii lui, Oedip. Strălucirea
chipului încununat de laurii gloriei repurtate în urma concertelor din
Europa, şi peste ocean, unicitatea apariţiei sale ca persoană în societate, a
fost imortalizată în repetate rânduri de către ilustre personalităţi ale
publicisticii şi literaturii române, şi nu numai. În periodicele româneşti şiau găsit locul texte memorabile ale Hortensiei Papadat Bengescuxv, Ştefania
Velisar Teodoreanuxvi sau ale lui Ion Marin Sadoveanuxvii, Tudor Arghezi,
Gala Galactionxviii.
Unii dintre apropiaţii lui Enescu au conştientizat privilegiul oferit de
soartă de a trăi în preajma maestrului, şi au consemnat cu mai mult sau mai
puţin talent literar tot ceea ce au crezut că e important să rămână în
memoria posterităţii legat de numele său.
De pildă, în anul 1928 un anume preot pe nume Nicolae Hodoroabă,
a scris o broşurăxix de 64 de pagini, explicând în prefaţă că s-a simţit dator
să consemneze datele pe care le deţinea cu privire la calităţile muzicale
ereditare ale înaintaşilor lui George Enescu, pe care a avut şansa să-i
cunoască îndeaproape.
În anul 1943 apare cea dintâi biografie romanţată intitulată Un
muzician genial - George Enescu scrisă de Virgil Gheorghiu. Deşi scrierea
pendulează între literatură şi muzicologie, este de la sine înţeles că
importanţa ei rezidă din faptul de a fi folosit mărturii ale însuşi maestrului,
privitoare la anii copilăriei şi ai tinereţii.
Spre sfârşitul vieţii lui Enescu, convorbirile radiofonice ale lui
Bernard Gavoty realizate în 1951 şi 1953 cu compozitorul, adunate în
volumul Les souvenirs de George Enesco s-au constituit în cel mai viu,
veridic şi elocvent document, încuviinţat de maestru, despre viaţa,
concepţia sa despre menirea artistului şi mai ales despre el însuşi ca fiinţă
umană purtând pe umeri povara genialităţii proprii. Aceste mărturisiri,
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precum şi alte texte autobiografice, declaraţiile din interviuri, scrisorile au
fost valoroase puncte de plecare pentru opere literare care omagiază
frumuseţea fizică şi umană a compozitorului.
Este de prisos să subliniem că la moartea lui George Enescu
periodicele din ţară şi străinătate au făcut risipă de spaţiu, în paginile lor
găsindu-şi locul amintiri, reflecţii, gânduri pioase ale personalităţilor
culturii noastre şi de pretutindeni, mai ales în condiţiile în care, din motive
politice lesne de înţeles, delegaţiei române a Uniunii Compozitorilor
Români i s-a refuzat dreptul moral şi creştinescxx de participare la
funeraliile de la Paris ale confratelui xxi.
La 12, respectiv 21 mai 1955, Guvernul României emite o hotărâre
privind cinstirea memoriei lui George Enescu, prin care se instituiau
Festivalul şi Concursul Internaţionl George Enescu, se decidea organizarea
unui concurs pentru statuia lui George Enescu se creeau cinci burse
”George Enescu” pentru studenţi compozitori şi interpreţi şi se prevedea
restaurarea casei natale din Liveni.xxii.
Aniversările şi comemorările organizate an de an au împins treptat şi
pe nesimţite personajul Enescu în sfera legendei şi a legendarului. Au
apărut deci noi şi noi scrieri despre „fenomenul Enescu”.
Iată ce scria Lucian Voiculescuxxiii în 1956: două sunt cuvintele care
îl definesc mai bine: poezia şi nobleţea. O poezie gravă, înălţătoare şi o
nobleţe solemnă, statuară[…]Sensibilitatea disciplinată de inteligenţă şi
inteligenţa încălzită de sensibilitate, iată ce era George Enescuxxiv.
În anul primului Festival Internaţional şi Concurs „George Enescu” apare
volumul Suită liricăxxv în care Vasile Nicolescu evocă şi invocă în versuri
rezonând cu tonul patriotic, uneori patriotard al vremii, figura
muzicianului:
Din cornii vii ai vechilor balade
Desprinse ritm de vifore şi lupte;
Stejari pletoşi cu fulgere şi spade,
Răzeşi-i dau mânia să le-asculte.
Şi-ntr-o adâncă, vie răsucire,
Topindu-le în sufletu-i ce cîntă.
Suie-n lumină zveltele potire,
Statui vibrând cu flacăra adîncă
În care-auzi cum toată ţara cântăxxvi
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Când s-au împlinit 80 de ani de la naşterea lui Enescu apar noi
volume dedicate memoriei lui. Itinerariu liric. George Enescuxxvii de
Nicolae Tăutu e o adevărată epopee în versuri, structurată conform speciei
literare respective: Cântul I evocă evenimente din viaţa compozitorului,
Cântul II conţine poeme închinate tuturor opusurilor enesciene, cum ar fi
Poema Română, Suita a III-a”Săteasca”,Impresii din copilărie, Vox maris,
iar Cântul al III-lea preamăreşte figura marelui plecat dintre cei vii.
Iată care este atmosfera poemului Invocare:
I-a fost Moldova cea dintâi vioară
Cu vârful sus în neguroşi Carpaţi.
Întinse strune de argint sunară,
Siretul, Prutul...
Oameni, ascultaţi!
I-a dat Moldova cea dintâi lăută
Dint-un strujan de păpuşoi,
Arcuş- un ram de salcie bătută
De viscole, din vechiul Dorohoi.
Iar primii lauri: rosii măcieşi
Din plai. De-aici, cules-a băietanu’,
Şi-avea din ţărna veche megieşi
Pe Eminescu şi pe Sadoveanu.
I-a fost Muldova trup cald de vioară,
Şi primul dascăl doina...neştiut,
Cu ele doar purces-a subţioată
Feciorul de răzeşi de lângă Prut.
Drum lung bătut-a până-n veşnicie.
Străbătător prin înstelate bolţi!
El te-a purtat la pieptu-i Românie,
Cim tu, la sânu-ţi veşnic o să-l porţi!
Şi-ai să-i păstrezi cîntarea-i totdeauna
Cum ştiu să strîngă plopi-nsinguraţi
547

Argintul vechi care-l presară luna
Incepem cîntul...Oameni, vă plecaţi
Jurjac. Enescu-copilxxviii, Povestea vieţii lui George Enescuxxix,
Povestiri despre George Enescuxxx, sunt tot atâtea titluri de cărţi care au
avut ca scop formarea în conştiinţa publicului larg şi mai ales a tinerilor, a
unei imagini pe măsura modelului.
Gânduri pioase, amintiri duioase, unele dintre ele dureroase
desprindem şi din paginile memorialistice ale unor personalităţi dintre care
aş aminti: Zoe Dumitrescu Buşulengaxxxi, Alice Voinescuxxxii, Veturia O.
Ghibuxxxiii, Maruca Cantacuzinoxxxiv, Cella Delavranceaxxxv, Marcel
Mihalovicixxxvi, Ilie Kogălniceanuxxxvii, fără a înşira numele colegilor de
breaslă români.
Viaţa tumultuasă a lui George Enescu, misterul care îl învăluie
continuă şi azi să îi inspire pe scriitori. De curând a apărut la Editura
Excelsior Bucureşti, volumul La bel-le époque, romanul de dragoste al
compozitorului George Enescu, de Silviu Dumitrescu iar prozatorul Ion
Topolog are pe masa de lucru romanul Inelul de aur sau povestea iubirii
dintre George Enescu şi Maria Cantacuzino.
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MUZICIANUL VĂZUT DE PICTORI
Enescu reprezintă, alături de Eminescu, spiritualitatea cea mai
înaltă a poporului român”- declara pianistul Valentin Gheorghiu într-un
interviu acordat la 15 octombrie 1987 revistei Tribuna. Figura sa
luminoasă, tăsăturile proporţionate au stârnit aceeaşi fascinaţie şi în rândul
artiştilor plastici care au încercat să surprindă în operele lor subtilele nuanţe
ale interiorului său uman cu gîndurile, bucuriile, neliniştile, povara
genialităţii, modestia, dorul de ţară dar şi ritmurile, armoniile, ondularea
melodică din muzica sa generatoare de noi şi noi sensuri. Există sute de
reprezentări ale lui Enescu răspândite în întreaga lume, iar în România
întâlneşti la orice pas statui care îl reprezintă şi care îi nemuresc memoria.
Cele mai multe se află în patrimoniile Muzeului Naţional „George Enescu”
cu cele trei secţii ale sale (Bucureşti, Tescani şi Sinaia) şi Muzeele
Memoriale de la Dorohoi şi Livenixxxviii. Eu însămi am fotografiat multe
dintre ele. Pentru unele din ele nu posed toate datele tehnice, urmând să le
completez pe parcurs. De aceea criteriul clasificării cronologice nu a fost
aplicabil. Am optat deci pentru împărţirea lor în două categorii: lucrări
bidimensionale şi tridimensionale. Pentru fiecare din aceste categorii există
câte un artist plastic împătimit până la obsesie de chipul lui Enescu. Iată în
acest sens mărturiile pictorului Corneliu Babaxxxix: Supravieţuitor printre
puţinii care, în urmă cu jumătate de veac, au avut şansa să-l asculte şi să-l
privească pe George Enescu interpretând, mă întreb astăzi cu tristeţe dacă
genialitatea acestei mari personalităţi poate fi suficient percepută de
generaţiile mai tinere ce au venit pe lume; pentru că George Enescu a fost
ceea ce se poate numi în cea mai înaltă accepţiune a cuvântului un artist
complet, unic.
Pasiunea mea a început cu o frumoasă poveste de copilărie, când
bătrâna mea profesoată de vioară din vremea aceea mi-a dat un bilet şi mia recomandat să mă duc la recitalul extraordinar ce urma să aibă loc în
sala Teatrului Naţional din Craiova. Aveam 12 ani, desenam toată ziua, iar
muzica devenise o preocupare ce începuse să îngrijoreze familia. Nu
auzisem până atunci pe nimeni cântând, în afară de profesoara mea. În
seara respectivă, pe scenă a apărut un bărbat în floarea vârstei, de o
frumuseţe tulburătoare, ce înainta parcă plutind, cu mersul puţin săltat,
adus uşor de spate. Prezenţa sa de o impecabilă distincţie, statuar şi
interiorizat, cu liniştea ce se făcuse în sală, mi-au oprit respiraţia, iar când
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arcuşul a atacat primele fraze solemne din Sonata în Re major de Haendel
şi atmosfera s-a umplut de glasul imaterial al corzilor, de o puritate şi o
nobleţe ireale, am început să plâng încet. […]
De atunci l-am auzit pe George Enescu cântând şi dirijând de foarte
multe ori. L-am urmărit în apogeul vieţii, când l-am văzut de aproape şi am
rămas impresionat de frumuseţea de medalie a profilului său, de privirea
senină, adâncă şi inteligentă, de gura desenată grav, de fruntea încadrată
de două meşe de păr şi l-am asultat spre bătrâneţe când silueta superbă se
gârbovie, dar nu ştiu când a fost mai emoţionant, mai extraordinar.
Trebuia să-l fi ascultat ca să-i realizezi genialitatea.
Urmărit de emoţia primei întâlniri şi a celor care au urmat, am
încercat pe parcursul câtorva decenii să realizez imaginea ce mă obseda.
Şi nu o dată m-am întrebat dacă e posibil să-l concepi în aşa fel încât
cineva care nu l-a cunoscut să-l poată percepe aşa cum a fost.
Lupta mea de o viaţă nu a fost cu portretul propriu-zis al lui Enescu,
ci cu redarea unei obsesii portretistice ce m-a urmărit mereu şi continuă
încă. Mi-ar place ca atmosfera pânzelor mele închinate lui George Enescu,
pe care le-aş defini ca “prezenţa uni geniu al muzicii în pictura unui osedat
al paletei” să întâlnească pe undeva aura viziunii tulburătoare a unui
critic anonim francez în care l-am regăsit.
Acest text este suficient pentru a ilustra elocvent patima cu care
Corneliu Baba a realizat cele douăsprezece ipostaze ale muzicianului.

Fig. 1.
George Enescu –
portret, 1955
(similigravură)

Fig. 2.
G. Enescu – studiu de
portret, 1955
(desen colorat)
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Fig. 3.
George Enescu, 1957
(desen tuş)
19 cm x 12,5 cm

18 cm x 15 cm

19 cm x 15 cm

Fig. 4.
George Enescu, 1968
(ulei pe carton)
35 cm x 30 cm

Fig. 5.
George Enescu –
studio, 1981
(ulei pe carton)
45 cm x 35 cm

Fig. 7.
George Enescu, 1984
(ulei pe carton)
155 cm x 97 cm

Fig. 8.
George Enescu, 1985
(desen colorat)
23 cm x 18 cm
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Fig.6.
G. Enescu – studio
pentru mână,
1981 (desen colorat)
30 cm x 22 cm

Fig. 9.
George Enescu, 1987
(desen colorat)
34 cm x 20 cm

Fig. 10.
George Enescu –
studio, 1991
(carton pînzat)
41 cm x 30 cm

Fig. 11.
George Enescu, studiu,
1991
(carton pânzat)
41 cm x 30 cm

Fig. 12.
George Enescu, 1993
(ulei pe pânză)
155 cm x 98 cm

Imagini preluate din pliantul George Enescu văzut de Corneliu Babaxl.
Iosif Iserxli, pictor contemporan cu Enescu a fost un artist plastic ”cu
o linie fermă, foarte expresivă. Cu grafica lui dinaintea primului război
mondial spiritul satiric se afirmă şi în arta noastră la un nivel vrednic de
artele europene” - remarca unul din monografii luixlii. Văzut de Iser,
tânărul Enescu are o atitudine semeaţă, uşor orgolioasă, dacă nu
impertinentă, emanând sentinentul încrederii în sine.

Fig. 13.
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Iosif Iser – George Enescu
Imagine reprodusă din albumul
Georges Enesco - pour le 80 anniversaire de sa naissance.xliii
Theodor Palladyxliv este interesat de figura lui Enescu ajuns la
maturitate. Desenul care ne-a rămas de la Pallady are o anume austeritate
conferită de linii ample, trasate cu energie şi siguranţă:

Fig. 14.
Imagine reprodusă de pe site-ul artalicitata.blogspot.com.
Jean Steriadixlv îl schiţează pe Enescu folosind dimpotrivă linii
subţiri şi fine ca o pânză de păianjen, resimţind parcă vibraţiile care radiază
din fiinţa lui complicată. Din păienjenişul fin al trăsăturilor de peniţă răsare
statura robustă a muzicianului dirijând, dar braţele se sublimează în eter,
contopindu-se cu muzica. Parcă pictorul caută prin trasarea noianului de
linii, să surprindă misterul artei enesciene care tinde spre sublim, spre
absolut.
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Fig. 15.
Autor: Jean Alexandru Steriadi
George Enescu. 936,6 XII.
Peniţă, 171x120
Col. Acad. Ionescu Mihăieşti
Imagine reprodusă din albumul Jean Alexandru Steriadi. Desenator xlvi
Este necesar să subliniem faptul că presa vremii, atât cea
românească, precum şi cea străină folosea din plin pentru ilustraţie,
desenele de tip caricatură ale unor artişti plastici mai mult sau mai puţin
cunoscuţi, care erau angajaţi să schiţeze portretele personalităţilor
intervievate sau subiecte ale articolelor. Amintim aici numele unui artist
plastic român care semna DAVIDxlvii şi al lui Manuel Quiroga Losadaxlviii.

Fig. 16.
Jean David – George Enescu
Caricatură

Fig. 17.
Manuel Quiroga Losada – George
Enescu
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Caricatură
Imagini reproduse după albumul Georges Enesco. Pour le 80 anniverssaire
de sa naissance. xlix
Din aceeaşi categorie de desene fac parte imaginile tip caricatură
care circulau în presa românească a vremii unde apăreau interviurile cu
George Enescu (de exemplu Rampa, Cuvântul liber, Lira nouă, Ilustraţia,
România liberă, Scânteia) semnate Dolly, Victor Popa, Gruia Păunescu, I.
Ross, Gina Stonorol. Vasile Baboieli, unul dintre apropiaţii lui Enescu, deşi
medic de profesie, specialist în ORL, a reuşit în anii 1945-46 să surprindă
cu fin spirit de observaţie, din vârful creionului sau al peniţei, figura
concentrată a lui Enescu, în timpul unor prezenţe pe scenă. Privirea
muzicianului are de fiecare dată o altă expresie: scrutătoare şi
pătrunzătoare, nostalgică, resemnată, sau pierdută după pleoapele închise.
In patru dintre desene, maestrul face corp comun cu vioara lui. Trei
infăţişează doar chipul adâncit în muzică. Două dintre ele, imortalizeză
momentul din 3 martie 1946 când George Enescu a dirijat la Ateneu
oratoriul Patimile Domnului de Paul Constantinescu. Este singura dată de
pe desenele lui Baboie care coincide cu data concertului. Celelalte desene
poartă date care nu corespund programelor de concerte publicate până
acum de exegeţi. Probabil că artistul le-a realizat în timpul unor repetiţii.

Fig. 18.
V. Baboie – G.
Enescu.
Desen în peniţă.

Fig. 19.
V. Baboie – G.
Enescu.
25 febr. ’946.
Desen în peniţă.
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Fig. 20.
V. Baboie – G.
Enescu.
Ateneu. 26.03
1946
Desen în
creion.

Fig. 21.
V. Baboie – G.
Enescu.
’946.
Desen în
creion.

Fig. 22.
V. Baboie – George
Enescu.
Ateneu, 24 nov. ’945.
Desen în peniţă.

Fig. 23.
V. Baboie – George
Enescu. ’946.
Desen în peniţă.

Fig. 25.
V. Baboie – George Enescu
dirijând
,,Patimile Domnului” de Paul
Constantinescu.
Ateneu. 3 martie ’946.
Desen în peniţă.

Fig. 24.
V. Baboie – George
Enescu. ’946.
Desen în peniţă.

Fig. 26.
V. Baboie – George Enescu.
Ateneu. 3 martie ’946.
Desen în peniţă.

Imagini reproduse din volumul George Enescu. A tragic Life in pictures. lii

Tot în categoria genului caricatural se încadrează două lucrări
existente în patrimoniul Muzeului Memorial “George Enescu” de la
Dorohoi, semnate Iuraşcu şi Horaţiu Dimitriuliii.
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Fig. 27. Autor: Iuraşcu.
Fig. 28. Autor: Horaţiu Dimitriu
George Enescu interpretând la
(1890-1926)
vioară
George Enescu. 1915.
Caricatură în tuş şi acuarelă. 25,6
Caricatură în tuş. 27 cm x 16 cm.
cm x 18 cm.
Din 1960, în Muzeul Memorial ,,G.
Din 1960, în Muzeul Memorial ,,G.
Enescu”, Dorohoi
Enescu”, Dorohoi
şi seria de 35 de desene în peniţă donate în anul 2007 de artista plastică
Constanţa Abălaşei Donosăliv, din care, şapte, realizate în mod evident după
fotografii ale muzicianului, îl înfăţişează pe Enescu de la vârsta copilăriei,
până la cea a senectuţii părând că sunt destinate ilustrării unui volum
dedicat lui.

Fig. 29.

Fig. 30.

Fig. 31.
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Fig. 32.

Fig. 33.

Fig. 34.

Fig. 35.

Fig. 29–35. Autor: Constanţa Abălaşei-Donosă (1954–).
George Enescu. Lucrări în peniţă, format A4.
El fac parte din Donaţia ,,Omagiu lui Enescu”, cuprinzând 35 de lucrări,
oferite de artistă în anul 2007
Muzeului Memorial ,,George Enescu, Dorohoi, cu prilejul semicentenarului
acestei instituţii.

Prezentăm în continuare o serie de lucrări bidimensionale care
aparţin aceluiaşi muzeu din Dorohoi. Tabloul în ulei de Henri Bellery
Desfontaineslv îl reprezintă pe Enescu tînăr, cântând la vioară, plasat în
semiumbră, având o statură zveltă. Doar capul este proiectat într-un detaliu
arhitectural în formă de arcadă, pe un fond alb, evidenţiindu-se,
proiectându-se în lumină. Restul siluetei se pierde în penumbră. Lidia
Alexie, muzeograf, povesteşte că tabloul a fost dăruit compozitorului în
semn de prietenie şi a fost adus de la Paris le muzeul din Dorohoi.
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Fig. 36. Autor: Henri Bellery Desfontaines (1867–1909).
George Enescu în 1908.
Tablou în ulei. 230 cm x 114 cm.
Muzeul Memorial ,,George Enescu”, Dorohoi.
Pictorul Costantin Radinschilvi figurează în patrimoniu cu două
lucrări de mari dimensiuni, ambele în tehnica uleiului, reprezentându-l pe
Enescu copil şi în 1918.

Fig. 37. Autor: Constantin Radinski Fig. 38. Autor: Constantin Radinski
(1920–2003).
(1920–2003).
George Enescu, copil.
George Enescu în anul 1918.
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Ulei pe pânză. 60 cm x 107 cm.
Muzeul Memorial ,,George
Enescu”, Dorohoi.

Tablou în ulei. 97 cm x 72 cm.
Muzeul Memorial ,,George
Enescu”, Dorohoi.

După cum se ştie, fotografia lui Enescu interpretând Poemul de
Chausson, realizată de un fotograf american necunoscut a impresionat şi
impresionează încă prin concentrarea maximă care se citeşte pe chipul
interpretului, dublată de un abandon total în lumea sunetelor. Trăirea
intensă pe care o exprimă în această fotografie faţa lui Enescu i-a deteminat
pe mulţi artişti plastici să încerce realizarea unor lucrări, folosind această
imagine. În Muzeul din Dorohoi există două asemenea încercări, amândouă
fiind tablouri executate în ulei: unul este semnat Ioanid, celălalt aparţine
unei muziciene. Este vorba de soprana Stella Roman, născută la Cluj, în
1904, elevă a Haricleei Darclée. Cariera ei s-a desfăşurat pe cele mai înalte
scene ale lumii: între 1934 şi 1940, în Italia, la Bologna, Napoli şi Roma,
iar între anii 1941-1951 la Metropolitan Opera din New York, unde a
susţinut 126 de spectacole. A cântat la premieră rolul Împărătesei din opera
Die Frau ohne Schatten de R. Strauss legând o strânsă prietenie cu acesta.
S-a retras din carieră la Napoli, cu rolul lui Marschallin din Cavalerul
rozelor. Se spune că Stella Roman ar fi afirmat într-un interviu că a avut
onoarea să-l cunoască pe Enescu şi că ar fi avut experienţa de a cânta
acompaniată de el la pian. Tabloul înfăţişîndu-l pe Enescu văzut parcă
dinafară, printr-un geam, într-o zi ploioasă, este interesant prin faptul că a
fost pictat de o muziciană. Din spusele muzeografei Lidia Alexie, aflăm că
tabloul a fost donat de însăşi artistă muzeului.

Fig. 39. Autor: Ioanid.

Fig. 40. Autor: Stella Roman
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(1904–1992).
George Enescu interpretând
poemul de Chausson.
Ulei pe pânză. 85 cm x 65 cm.
Muzeul Memorial ,,George
Enescu”, Dorohoi.

George Enescu interpretând
poemul de Chausson.
Tablou în ulei. 86 cm x 66 cm.
Muzeul Memorial ,,George
Enescu”, Dorohoi.

O ultimă lucrare existentă în patrimoniul muzeului din Dorohoi
aparţine pictorului George Tomaziulvii, originar şi el de pe plaiurile
moldoveneşti. Este o guaşă pe hârtie de calc extrem de interesantă, prin
faptul că Enescu este privit din spate. Îl recunoaştem doar din atitudinea
poziţiei. O altă lucrare similară a lui Tomaziu a circulat în presa română în
anul 1946lviii.

Fig. 41. Autor: George Tomaziu
(1915–1990).
Enescu în anii din urmă. 1944.
Guaşă pe hârtie de calc. 41 cm x
28,5 cm.
Muzeul Memorial ,,George
Enescu”, Dorohoi.

Fig. 42. Autor George Tomaziu
(1915–1990).
George Enescu.
Desen apărut în ,,Scânteia”,
29.04.1946.

Un artist interesant din Dorohoi este Mihai Debelli, născut îm 1954
la Dorohoi. El este iniţiatorul unui concurs de interpretare pentru copii,
intitulat Jurjac, apelativul familial al al lui Enescu copil. Mihai Debelli a
realizat lucrări în porţelan şi ghips dedicate lui George Enescu. În muzeu
există un tablou de porţelan cu rama de lemn, 46 cmx46 cm realizat şi
donat muzeului în anul 2005 şi un bust din Gips, 15,5cm x11 cm, destinat
probabil, folositii lui ca trofeu la diferite concursuri. Cu prilejul Olimpiadei
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Naţionale de Muzică susţinute la Botoşani în anul 2002, Mihai Debelli a
conceput un trofeu din porţelan cu chipul lui Enescu, pentru elevii
câştigători ai Premiului I.

Fig. 43. Autor: Mihai Debelly (n.
1954).
George Enescu,
Tablou de porţelan cu ramă de
lemn. 46 cm x 46 cm.
Muzeul Memorial ,,George
Enescu”, Dorohoi.

Fig. 44. Autor: Mihai Debelly (n.
1954).
George Enescu.
Farfurie de porţelan.
Trofeu obţinut de Vlad HîrlavMaistorovici, în anul 2002.

1
„Kurier Warszawski” 1869/150, [in]: Paszkiewicz Piotr, Pod berłem
Romanowów. Sztuka rosyjska w Warszawie 1815-1915, Warszawa l991, s. 85.
2
Paszkiewicz Piotr, Pod berłem..., s. 86.
3
Marcin Marynowski, Patriarhul Miron Cristea in Polonia (20-23 Mai 1938),
[in:] SANGIDAVA (4), Târgu-Mureş 2010
i
Liviu Rebreanu, 1885-1944, romancier, dramaturg, academician, de mai multe ori
preşedinte al Societăţii Scriitorilor Români, director al Teatrului Naţional din Bucureşti.
Din Cuvântarea rostită cu prilejul proclamării lui George Enescu – cetăţean de onoare
al oraşului Bucureşti, 11 dec. 1931.
ii
George Coşbuc, 1866-1918, poet, traducător şi academician român. Însemnare despre
George Enescu, în rev. „Vatra”, I, 1894, p. 155 (rubrica „Fel de fel”).
iii
I.L. Caragiale, 1852-1912, prozator şi dramaturg român, mare meloman.
iv
Duiliu Zamfirescu, 1858-1922, scriitor român, membru titular şi vicepreşedinte al
Academiei Române.
v
Alexandru Vlahuţă, 1858-1919, scriitor român.
vi
13/26 mai 1916, vezi Propunere pentru alegerea lui George Enescu ca membru de
onoare al Academiei Române, semnată de 18 personalităţi culturale româneşti.
vii
Mihail Sadoveanu, 1880-1961, scriitor, povestitor, nuvelist, romancier, academician
şi om politic român.
viii
Mihail Sadoveanu, revista „Însemnări literare”, nr. 11 din 14.04.1919.
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ix

Tudor Arghezi, 1858-1967, scriitor român, poet, dramaturg, jurnalist.
Felix Aderca, 1891-1962, prozator, poet, estetician şi eseist român de origine
evreiască.
xi
Alexandru A. Philippide, 1900-1979, poet, eseist, traducător, membru titular al
Academiei Române.
xii
Constantin Brăiloiu, 1859-1933, compozitor, muzicolog, etnomuzicolog român,
membru corespondent al Academiei Române. Secretar general (între 1926 şi 1943) şi
membru fondator, alături de Enescu şi alţi compozitori, al Societăţii Compozitorilor
Români (SCR) (1928).
xiii
G. Călinescu, 1899-1965, critic, istoric literar, scriitor, publicist, academician român,
personalitate enciclopedică a culturii şi literaturii române, de orientare, după unii critici,
clasicizantă, după alţii doar italienizantă sau umanistă. Este considerat drept unul dintre
cei mai importanţi critici literari români din toate timpurile.
xiv
George Călinescu, La un portret al lui George Enescu, 1 noiembrie 1931, în revista
,,Adevărul literar şi artistic”, X, seria a II-a, 569, p. 3).
xv
Hortensia Papadat-Bengescu, 1876-1955, prozatoare, romancieră din perioada
interbelică.
xvi
Ştefania Velisar Teodoreanu, 1897- 1995, prozatoare, poetă, traducătoare.
xvii
Ion Marin Sadoveanu, 1893-1964, scriitor, dramaturg şi romancier român.
xviii
Gala Galaction, 1879-1961 scriitor, preot ortodox, profesor de teologie de origine
aromână, traducător al Sfintei Scripturi în limba română.
xix
Nicolae Hodoroabă, George Enescu. Contribuţiuni la cunoaşterea vieţii sale. Iaşi:
Institutul de arte grafice Viaţa Românească, 1928.
xx
Sunt cuvintele compozitorului Ion Dumitrescu, secretar al UC, în cadrul unei
întrevederi cu reprezentanţii Ambasadei Franţei la Bucureşti.
xxi
Vezi Pavel Ţugui, Despre lumea cultural-artistică din România secolului al XX-lea,
Vol I. Muzică. Literatură, Academia Română. Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă,
Bucureşti, 2010, p. 86-88.
xxii
HCM nr. 774 privind unele măsuri pentru cinstirea memoriei lui George Enescu, din
12 mai 1955.
xxiii
Lucian Voiculescu, 1901-1981, profesor, muzicolog, istoriograf literar care a dedicat
valoroase lucrări studierii vieţii şi creaţiei lui George Enescu.
xxiv
Lucian Voiculescu, George Enescu şi opera sa Oedip, ESPLA, 1956, p. 11-17.
xxv
Vasile Nicolescu, 1929-1990, poet, critic de artă plastică, autor al unor volume de
versuri (Liturghii negre, Poeme, Clopotul nins, Starea lirică) dar şi de albume de artă
(Turner, Monet, Constable, Whistler). Suită lirică, Bucureşti, ESPLA, 1958.
xxvi
Traducere apărută în prefaţa volumului Gânduri închinate lui Enescu. Antologie,
text stabilit şi note de Victor Crăciun şi Petre Codrea. Studiu introductiv de Petre
Codrea; Comitetul pentru Cultură şi Artă al Judeţului Botoşani, 1970.
xxvii
Nicolae Tăutu, 1919-1972, prozator, poet, dramaturg, jurnalist militar, autor a peste
20 de volume de versuri, între care Itinerar liric. George Enescu, Editura pentru
literatură, Bucureşti, 1961.
xxviii
Pavel Câmpeanu, 1920-2003, Jurjac. Enescu copil, ilustraţii de Cik Damadian,
Editura tineretului, 1961.
xxix
George Sbârcea, 1914-2005, Povestea vieţii lui George Enescu. Editura Ion
Creangă, Bucureşti, 1982.
xxx
Ionel Hristea, Povestiri despre George Enescu, Editura tineretului, Bucureşti, 1963.
xxxi
Zoe Dumitrescu-Buşulenga, 1920-2006, personalitate a culturii române, cu o
prolifică activitate de cercetător, critic şi istoric literar, eseist, filozof al culturii şi
x
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pedagog, membră a Academiei Române şi a altor importante instituţii culturale
europene.
xxxii
Alice Voinescu, 1885-1961, scriitoare, eseistă, profesor universitar, critic de teatru
şi traducătoare, prima româncă doctor în filosofie (Sorbona, 1913). A creat Catedra de
estetică şi istoria teatrului la Conservatorul Regal de Muzică şi Artă Dramatică din
Bucureşti.
xxxiii
Veturia O. Ghibu, 1889-1959, cântăreaţă de lied, cu o prodigioasă activitate
concertistică. S-a specializat la Paris, la recomandarea lui George Enescu.
xxxiv
Maruca Cantacuzino Enescu, 1878-1968, soţia lui George Enescu.
xxxv
Cella Delavrancea, 1887-1991, pianistă, scriitoare şi profesoară de pian, fiica cea
mare a scriitorului Barbu Ştefănescu-Delavrancea, una din prietenele intime ale reginei
Maria a României.
xxxvi
Marcel Mihalovici, 1898 –1985, muzician al cărui talent componistic a fost
remarcat de George Enescu. La recomandarea acestuia, Mihalovici studiază la Paris,
unde se stabileşte din anul 1919.
xxxvii
Ilie Kogălniceanu, fiul Ninettei Duca, elevă şi apropiată a lui Enescu şi a Marucăi
Cantacuzino. A publicat în 1996 volumul Destăinuiri despre Enescu, Ed. Minerva,
conţinând o corespondenţă între Enescu şi Ninette Duca.
xxxviii
Se cuvin mulţumiri doamnelor Laura Manolache, Director Muzeul Naţional „G.
Enescu” Bucureşti; Silvia Costin şi ...Bârnat, muzeografe; Lidia Alexei, muzeograf la
Muzeul Memorial „G. Enescu” din Dorohoi, secţia memoriale a Muzeului Judeţean
Botoşani, Iuliana Gabriela Curtui, muzeograf conservator la Muzeul de Artă ,,Ion
Irimescu" Fălticeni şi domnilor: Ionuţ Şandru din Suceava şi maestrului sculptor Dan
Covătaru din Iaşi.
xxxix
Corneliu Baba, 2906-1997, unul dintre cei mai prolifici pictori români, profesor la
Institutul de Arte Frumoase Bucureşti, distins cu titlurile de Artist emerit, Artist al
poporului; membru corespondent al Academiei Române, membru al Academiei de Arte
Frumoase din Berlin.
xl
George Enescu văzut de Corneliu Baba, pliant. Editor coordonator: Maria Muscalu
Albani; macheta artistică: Vasile Olac; Foto: Gheorghe Dima. Tipărit la Imprimeria
Camerei de Comerţ şi Industrie a României. F.a.
xli
Iosif Iser, 1881-1958, pictor şi grafician, membru al Academiei Române.
xlii
Marin Mihalache, albumul Iosif Iser, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968, p. 7.
xliii
Georges Enesco - pour le 80 anniversaire de sa naissance. Ed. Meridiane şi Comisia
Naţională pentru UNESCO, Buc. 1961, p. 21.
xliv
Theodor Pallady, 1871-1956, absolvent de studii politehnice la Dresda, studiază la
Paris cu Gustave Moreau, avându-i colegi pe Henri Matisse şi Georges Rouault. În
1956, i se conferă titlul de Maestru emerit al artei.
xlv
Jean Steriadi, 1880-1956, pictor şi grafician, profesor la Şcoala de Arte Plastice
Bucureşti. Iniţiatorul saloanelor alb-negru în grafică. A realizat portrete schiţă care ating
o culme a genului în creaţia plastică românească.
xlvi
Jean Alexandru Steriadi. Desenator, Editura Academiei RPR, Bucureşti 1961.
xlvii
Jean David, 1908-1993, pictor român de etnie evreiască. Studii în Franţa. În 1937,
execută împreună cu Ştefan Constantinescu o frescă pentru Pavilionul României de la
Expoziţia de la Paris. În 1942, emigrează în Israel, unde continuă să picteze; creează
machete de timbre, decoraţiunile interioare ale vapoarelor Companiei Zim şi designul
avioanelor Boeing 707 ale Companiei Elal.
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xlviii

Manuel Quiroga Losada, 1892-1961, violonist, compozitor şi artist plastic amator,
prieten cu Enescu. A cântat sub bagheta lui Enescu. A realizat o serie de caricaturi ale
prietenilor: Casals, Kreisler, Segovia, Rubinstein, Isaïe, Iturbi, Enescu, Cortot.
xlix
Imagini reproduse după albumul Georges Enesco. Pour le 80 anniverssaire de sa
naissance. Ed. Meridiane & Comisia Naţională UNESCO, Bucureşti, 1961, p. 21.
l
Vezi volumul George Enescu – Interviuri din presa românească (1898-1946). Ediţia a
II-a prefaţată, îngrijită şi adnotată de Laura Manolache. Editura Muzicală, Bucureşti,
2005, p. 541-549.
li
Vasile Baboie, 1914-2001, a practicat medicina la Cluj, Craiova şi Bucureşti, la
Spitalul Cantacuzino. A studiat cu Sitaro pictura.
lii
Imagini reproduse din volumul George Enescu. A tragic Life in pictures. The
Romanian Cultural Fundation Publishing House Bucharest 2000 de Viorel Cosma.
liii
Horaţiu Dimitriu, 1890-1926.
liv
Constanţa Abălaşei Donosă, artist plastic, n. 1954, la Brăila, absolventă a Institutului
de Arhitectură „Ion Mincu”; peste 35 expoziţii personale. Lucrările ei se află în
România, Franţa, SUA, Canada şi Grecia.
lv
Henri Bellery Desfontaines, 1867-1909, artist plastic francez care a realizat tablouri,
ilustraţii, afişe, litografii, desene de tapiserii în manieră art nouveau.
lvi
Constantin Radinschi, 1890-2003, pictor care a înzestrat patrimoniul artistic muzeal şi
particular cu lucrări de o rară prospeţime şi poezie. Profesor la Facultatea de Arte
Plastice din Iaşi, maestru neîntrecut al acuarelei, C. R. a cochetat cu literatura,
colaborând timp de 12 ani la cotidianul ,,Evenimentul”, la rubrica: Iaşul amintirilor.
lvii
George Tomaziu, 1915-1990, pictor şi poet, fost deţinut politic, stabilit în 1970 la
Paris. Dacă pictura sa a trecut prin mai multe perioade, de la figurativ, prin
abstracţionism spre suprarealism, grafica lui este mai unitară, cuprinzând autoportrete,
portrete realizate în creion, acuarelă sau laviuri.
lviii
,,Scânteia” din 29.04.1946 şi ,,România liberă”, 16.09.1946.
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PROGRAM
ZILELE MIRON CRISTEA
ediţia a XIV-a: 18 – 20 iulie 2011
Luni, 18 iulie:
,, 9,30 – deschiderea festivă:
- alocuţiuni
- lansarea vol. Sangidava 5
„ ora 10,30 – lansare de cărţi
,, 12,30 – Expoziţia ,,Carte veche bisericească”
,, 15,30 – slujba de pomenire la bustul lui Miron Cristea
,, 16,00 – dezvelirea şi sfinţirea bustului lui Grigore Vieru
,, 17,00 – Sesiunea de comunicări ştiinţifice ,,Istorie, Cultură şi
Civilizaţie, Credinţă Străbună”, pe secţiuni
Marţi, 19 iulie:
,, 9,30 – lansare de cărţi (continuare)
– Sesiunea de comunicări ştiinţifice (continuare)
,, 12,00 – plecarea la Bilbor
,, 15,00 – simpozion: Oct.C.Tăslăuanu – 135 de ani de la naştere
Miercuri, 20 iulie:
,, 9,30 – participare la sărbătoarea hramului Mănăstirii Sf. Ilie
,, 13,00 – participare la agapa creştină
,, 15,00 - discuţii, concluzii, încheierea manifestărilor
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CĂRŢI PENTRU LANSARE
1. Ilarie Gh.Opriş, Irina Maria Moldovan – Sângeorgiu de Mureş – un
secol de activitate muzicală(1911-2011); Ed. Nico, Tg. Mureş,
2010
2. Ilarie Gh.Opriş, Vasile MureşanCălin Bogăţean – Asociaţia
Artiştilor Plastici Mureş, Anuar 2010 ;
3. Nicolae Băciuţ – Pasărea Phoenix, Editura Dacia XXI, 2011
4. Ioan Eugen Man – Isorie urbană vol. IV
5. Constantin Mustaţă – Teroare în Ardeal vol. III
6. Florin Bengean – Omagieri, elogii, evocări – studii publicistice, Ed.
Ardealul, Tg.Mureş, 2011;
7. Florin Bengean – Elemente sociale în Europa secolului XIX, Ed.
Ardealul, Tg. Mureş, 2011;
8. Pamfil şi Maria Bilţiu – Prelucrarea artistică a lemnului în arta
populară din Maramureş, Ed. Eurotip, Baia Mare, 2011;
9. Ion Crangus, Ion Giurcă – Cedarea şi evacuarea Cadrilaterului în
anul 1940, Ed. Conphis, Râmnicul Vâlcea, 2010;
10. Ioan Morar – Cuibul vulturului ceresc, Ed. Ecclesia, Nicula, 2011;
11. Cătălin Fudulu – Lucrări publice în Bucureştiul Vechiului Regat,
Ed. Militară, 2010;
12. Revista Valori perene, anul I, nr. 2, 2011 (prezintă Florin Ţuşcanu);
13. Ana Bantos – Deschidere spre universalism. Literatura română
din Basarabia postbelică, Chişinău, 2010;
14. Revista Limba română (ediţie aniversară) nr. 3-6(Două decenii de
la apariţie). Prezintă Alexandru Bantos;
15. Alin Vasile Goga, Vestminte liturgice, Ed. Reîntregirea, 2011
16. Vasile Dudaş, Ioan Haţegan, Sorin Berghian, Constantin C.Gomboş,
Mariana Cernicova – Din cronologia judeţului Timiş, ediţia a 3- a,
Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 2010;
17. Dumitru I.Grigorescu – Nu aprob, nu dezaprob, povestesc,(ediţie
îngrijită de Constatin C.Gomboş), Ed. Eurostampa, Timişoara,
2010;
18. Revista Coloana Infinitului (Timişoara); revista Dacoromania
(Alba Iulia) – prezintă Constantin C.Gomboş;
19. Constantin Bogoşel – Miscellanea Maris, Ed. Edu, Tg. Mureş,
2010;
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20. Constantin Hârlav – Caragiale şi iar Caragiale, Ed.Dacia XXI,
Cluj-Napoca, 2011;
21. Profesioniştii noştri – Liviu Boar la 60 de ani- Volum editat de
Centrul European de Studii Covasna-Harghita, coordonator Dr. Ioan
Lăcătuşu, Ed. Eurocapratica, Sf. Gheorghe, 2011;
22. Constantin Mosincat – Iredenta maghiară la graniţa de vest a
României: 1920-1940, Ed. Tipo MC, Oradea, 2011;
23. Aurel Pentelescu, Marius-Adrian Nicoară, Dan Antoniu – O
legendă vie: generalul de flotilă aeriană Ion Stratulat Dobran,
veteran de război, Bucureşti, 2010;
24. Aurel Pentelescu, Marius-Adrian Nicoară – Aeronautica Română
în anii celui de Al Doilea Război Mondial(22 iunie 1941 – 12 mai
1945), 2011;
25. Ilie Şandru – Vremuri şi destine, Ed. Nico, Tg. Mureş, 2011
26. Răzvan Ducan, Epistole căttre Adrian Păunescu, Carte de
iubire, Ed. Nico, 2011
27. Marius Paşcan, Căinţa de a fi, Editura Ardealul, 2010
28. Maria Borzan, ANTOLOGIE DE POEZIE POPULARĂ. Oraţii şi
strigături de nuntă, Editura Nico, 2011
29. Sorina Bloj, Asediul timpului, Editura Nico, 2011
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