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PATRIARHUL ELIE MIRO CRISTEA
(1868 – 1939)

Proverbele-au fost reazim, învăţături străbune,
Acumulând din ele har de-nţelepciune,
Torţe luminoase pe cărări cu ceaţă,
Reazim de nădejde drumului în viaţă.
Iisus găsi-n Elie şi forţă, şi voinţă,
Apostol înfocat în drumul spre credinţă.
Regent, şef de guvern şi dragoste de ţară,
Hrană sufletească, zefir de primăvară,
Ulcior cu apă rece celui însetat,
Luceafăr luminos de-aici s-a înălţat.
E tânăra mlădiţă din Topliţa Română,
Lăstar care îmbracă strai de pe Columnă.
In drumul său spre viaţă oriunde-l însoţesc
Etnice însemne, portul strămoşesc.
Mai urcă la Sibiu o treaptă spre mărire,
Iubind înaltul cer cu sfânta-i strălucire.
Rugi ridică neamul în noua catedrală,
Oşti întru credinţă sub bolta sa ovală,
’ălţând Dumnezeirii rugi de mulţumire.
Creşte valul Astrei şi dragostea de ţară,
Râvnind să fie una cu vatra milenară.
Imbold celor de-o limbă în drumul spre unire,
Sub Patriarhul Cristea, veşnic preamărire.
Toamna vieţii-l cheamă la Topliţa Română,
Exarhul să înalţe pe vatra sa bătrână
Adâncă-nchinăciune - Sfântă mănăstire.
_________
Acest acrosith a fost publicat în vol. LA ZI AIVERSARĂ de Ioan Torpan (Ed.
Nico, Tg. Mureş, 2011) cu ocazia aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Asociaţiunii
ASTRA, din Sibiu (1861-2011)
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LA TECHIRGHIOL, PE URMELE PATRIARHILOR MIRO
CRISTEA ŞI JUSTIIA MARIA...
Conf. univ. dr. Ştefan Vodă (Constanţa)
„Rugăciunea credinţei va ajuta celui bolnav...” (Ap.Iacob,V, 15)1
În luna noiembrie 2011, Sanatoriul Balnear şi de Recuperare – Techirghiol a fost
gazda simpozionului cu tema „112 ani de balneologie – tradiţie şi inovaţie la
Techirghiol”, ocazie cu care au fost evocate cele mai importante momente pentru istoria
localităţii ca staţiune terapeutică, printre care inaugurarea bazei de tratament de către Ion
Movilă, în perioada de la sfârţitul anilor 1800.2
Despre staţiunea Techirghiol s-au scris numeroase lucrări care descriu evoluţia în timp
a acestei localităţi, precum şi modul în care au fost valorificate calităţile terapeutice ale apei
şi nămolului din lacul aflat în apropiere. Într-una din aceste lucrări se menţionează că: „
data de 26 octombrie 1894 marchează primul pas spre construirea viitoarei staţiuni
balneare din preajma lacului Techirghiol. Pe baza Legii pentru înstrăinare bunurilor
statului, Ministerul Agriculturii şi Domeniilor vindea Societăţii de binefacere Eforia
Spitalelor Civile din Bucureşti 100 de hectare. Pe acest loc, s-a creeat primul Sanatoriu al
Eforiei.”3
Într-o monografie a staţiunii Techirghiol, autorul consemnează faptul că: „... la 20
septembrie 1899, Ion Movilă inaugurează Băile Techirghiol, deschizând primul pavilion cu
instalaţii de tratament sub supraveghere medicală.” 4
În peregrinările sale prin Dobrogea renumitul geolog şi paleontolog Ion Simionescu a
cunoscut şi a cules date şi despre localitatea Techirghiol. În lucrarea „ O ţară din poveşti”
(vol. I – Dobrogea ), el aminteşte de vestitul lac de la Techirghiol, unde nămolul „... atrage
o mişcare omenească mai vie....”, menită să contribuie la tratarea unor boli. 5
Cu timpul, staţiunea a devenit celebră în întreaga Europă şi datorită acţiunilor
întreprinse pentru a o populariza şi peste hotare, cum au fost cele ale dr. N. G. Cherenbach
printr-un memoriu la Congresul Internaţional de Igienă, la Paris, în 1889, precum şi
monografia publicată de dr. Al. Saabner-Tuduru, la tipografia Curţii Regale, la 1900.6
Primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea a avut, printre multiplele
sale preocupări şi pe aceea legată de îngrijirea stării de sănătate a suferinzilor. Într-o
Cuvântare din aprilie 1920, ţinută la Spitalul Brâncovenesc din Bucureşti, afirma că:
„Mântuitorul nostru Hristos adeseori a cercetat pe bolnavi şi oriunde i-a aflat, pe mulţi i-a
ridicat..., deci, să nu ne fie greu a cerceta pe cei bolnavi.” 7
Înţelegând în cel mai firesc şi profund mod legătura dintre sănătatea trupească şi cea
sufletească, consecvent dorinţei de a contribui la îngrijirea sănătăţii celor bolnavi şi aflând
de calităţile terapeutice ale lacului, Miron Cristea a cumpărat, în anul 1928, la Techirghiol o
vilă cu 16 camere pentru a servi ca Sanatoriu Preoţesc, în care se ofereau condiţii de cazare
şi masă clerului preoţesc din întreaga ţară, sanatoriul urmând să fie administrat de către
Patriarhia Română.
1

Cuvântări ţinute de I.P.S.dr. Miron Cristea..., Buc.1923, p.116
„Cuget liber”, 12-13 noiembrie, 2011
3
A, Lăpuşan, Techirghiol – un loc pentru Europa, rev. „Litoral”, nr.8
4
Güner Akmolla, Monografia staţiunii Techirghiol..., p. 58-59
5
I. Simionescu, O ţară din poveşti, vol I – Dobrogea...., p. 103
6
A. Lăpuşan, Op.cit, p. 8
7
M. Cristea, Cuvântări …, p. 114
2
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În acest sanatoriu, suferinzii urmau să-şi găsească alinare în durerile trupului, dar şi
ale sufletului, pentru că după cum sublinia Miron Cristea: „ Oamenii ajunşi pe patul durerii
trebuie nu numai să asculte strict de sfaturile şi poveţele competente ale medicilor şi
îngrijitorilor lor,... ci timpul petrecut pe patul durerii să-l folosească ca un timp de pocăinţă
şi de fermă propunere de a nu mai greşi, de a nu mai păcătui.” 1
După mai mulţi ani, urmaşul său, patriarhul Justinian Marina a întreprins o serie de
măsuri de extindere şi modernizare a Sanatoriului din Techirghiol, pentru ca acesta să-şi
poată îndeplini în bune condiţiuni menirea pentru care a fost creat.
După instaurarea comunismului, prin politica promovată de partidul aflat la putere, s-a
încercat prin toate mijloacele confiscarea clădirilor precum şi a altor bunuri ce aparţineu
Bisericii. În aceste condiţii, patriarhul Justinian a încercat să salveze printre altele şi
Sanatoriul Preoţesc de la Techirghiol care era râvnit insistent de puterea comunistă.
Pentru a-l salva şi pentru a-i asigura buna funcţionare, I.P.S. Sa Patriarhul Justinian a
întreprins toate măsurile necesare. Un pas decisiv în acest scop l-a constituit hotărârea de a
strămuta la Techirghiol biserica de lemn care se afa în preajma Castelului Pelişor din Sinaia,
biserică ce-şi pierduse, sub noul regim, înrebuinţarea firească.
La Sanatoriul din Techirghiol, ce aparţinea de Arhiepiscopia Bucureştilor, exista, încă
din anil 1937,, un paraclis cu hramul „ Sfinţii Pantelimon şi Fanurie”, dar care era
neîndestulător pentru nevoile de îngrijire a sănătăţii. Mai târziu, I.P.S. Patriarh Justinian a
adus aici maici de la mânăstirile Pasărea, Ciorogârla şi Saon (jud. Tulcea) ca să formeze o
obşte călugărească, având ca îndeletnicire îngrijirea suferinzilor care îşi căutau aici
vindecarea. Şi cum sanatoriul avea destinaţia de a primi preoţi, cu familiile lor călugări şi
alţi ostenitori din sfera vieţii bisericeşti, trebuia ca aceştia să găsească la sanatoriu nu numai
îngrijirea sănătăţii trupeşti, ci şi o atmosferă prielnică pentru reculegere şi rugăciune.2
Prin strămutarea bisericuţei de lemn din Sinaia la Techirghiol, a luat fiinţă un schit de
maici, iar Sanatoriul devine o anexă a schitului, având posibilitatea de a-şi îndeplini dubla
menire, de care aminteam mai sus.
Este cunoscut faptul că, în multe zone ale României, dar mai ales în Maramureş, se
întâlnesc bisericuţe de lemn, construite de meşteri locali, lăcaşuri care păstrează elemente
arhitecturale specifice ce continuă vechile tradiţii în acest domeniu. Astfel de bisericuţe, de
regulă sărace, au fost construite pe culmi de dealuri şi pe munţi de către localnicii
credincioşi.
Referindu-se la semenea lăcaşuri Patriarhul Justinian afirma: „ Eu sunt mai mulţumit
cu bisericuţele de lemn mici şi sărace, dar în care să sălăşluiască şi să se roage sufletele
bogate. 6u bisericile aurite, împodobite cu pietre scumpe vor întări credinţa noastră, ci mai
degrabă aceste bisericuţe de lemn, în care s-au rugat atâtea generaţii de credincioşi... Am,
deci, slăbiciunea bisericuţelor de lemn, pentru că nu văd tăria credinţei în bisericile
monumentale.”3
Consecvent acestei opţiuni, I.P.S Justinian a reuşit să mute bisericuţele de lemn de la
Predeal şi Breaza la Schitul Dragoslavele şi respectiv la Cermegeşti – Vâlcea, satul său natal
şi la Sanatoriul Patriarhal de la Olăneşti.4
Iată de ce I.P.S Justinian a făcut demersuri şi eforturi pentru ca în preajma
Sanatoriului din Techirghiol să se afle o astfel de bisericuţă.
Conform datelor din istoricul mânăstirii „Sf. Maria” – Techirghiol, în anul 1934, din
iniţiativa regelui Carol al II lea, bisericuţa de lemn a fost adusă din Ardeal şi amplasată în
vecinătatea castelului Pelişor din Sinaia. După instaurarea regimului comunist, aceasta se
1

Idem
E. Vasilescu, Sfinţirea bisericii de la Sanatoriul din Techirghiol..., în: B.O.R., nr. 7-9, 1951, p.331
3
E. Vasilescu, Op. cit., p. 334
4
Mânăstirea „Sfânta Maria” Techirghiol – Istoric, p.1
2
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afla pe terenul aferent de la Stâna Fermei de Stat, ce fusese înfiinţată după confiscarea
proprietăţilor regale de la Sinaia.
La vremea mutării bisericuţei la Techirghiol şi mult timp după aceea, s-a crezut că
aceasta provine din Vişeul de Sus – Maramureş ( lucru menţionat în mai multe surse sau
ghiduri turistice), însă cercetările recente au scos în evidenţă o altă provenienţă a acesteia.
Astfel, în urma unui studiu comparativ al cercetătoarei Ioana Cristache-Panait cu privire la
bisericile de lemn din Arhiepiscopia Alba Iuliei, ipoteza provenienţei bisericuţei din satul
Maioreşti – Mureş se impune prin argumentele de ordin documenter şi iconografic.1
Iniţial planul bisericii este unul de tip arhaic, cercetătoarea lansând ideea că originea
ei se situează chiar înainte de 1700 – tip dreptunghiular, cu partea de vest poligonală cu trei
laturi şi absida altarului decroşată, poligonală cu cinci laturi. După transportarea ei la
Techirghiol, restauratorii adaugă un pridvor sculptat şi un turn de clopot cu foişor. În
documentele care s-au păstrat în legătură cu această bisericuţă, se menţionează că exista o
clopotniţă, situată, însă, separat de corpul bisericii propriu-zise.2
Pentru elucidarea datelor referitoare la această bisericuţă, menţionăm şi informaţiile
de pe un site, în care se precizează că, în anul 1760, s-a construit în satul Maioreşti (jud.
Mureş) o biserică pictată de Ion Doinaru, aceasta funcţionând ca lăcaş de cult pentru
credincioşii satului până în 1935, când, la dorinţa regelui Carol al II – lea, impresionat de
originalitatea şi arhitectura arhaică a acestei construcţii, s-a hotărât strămutarea bisericuţei
pe domeniul regal de la Sinaia. Locuitorilor din satul Maioreşti li s-au oferit despăgubiri
pentru ca aceştia să-şi poată reclădi o nouă biserică.3
Date suplimentare cuprinde şi site-ul comunei Ruşii Munţi (jud. Mureş), de care
aparţine satul Maioreşti. Astfel, se precizează că biserica de lemn la care ne referim a fost
sfinţită în 15 mai 1761 de către episcopul ortodox Sofronie Chirilovici din Răşinari,
deoarece parohia din sat a luat fiinţă abia în 1828.
Preotul care a slujit în această biserică până în 1869 a fost Elisie Maior. Timp de mai
mulţi ani a slujit în aceeaşi biserică şi preotul Ioan Maior, în condiţiile în care populaţia
satului a fost convertită la greco-catolicism.4
Conform sursei menţionate, reîmprospătarea picturii sfântului altar al bisericuţei din
Maioreşti s-a făcut în anul 1873, pe timpul păstoriei parohului Eliseu (sau Ilisei) Maer
(1829-1869).
Pictura din biserică a fost realizată în mai multe etape, fiind opera diverşilor zugravi
din zona de provenienţă. Deşi au fost efectuate mai multe lucrări de restaurare parţiale,
pictura originală este printre puţinele din ţară care s-au păstrat integral. Conform datelor din
inscripţia aflată pe peretele exterior al bisericii, ultima restaurare s-a făcut între anii 18821894. o parte din inscripţiile aflate pe scenele pictate au dispărut, iar unele au fost refăcute.
Din comunicările făcute de maica stareţă Nectaria către Patriarhie, se află o inscripţie
referitoare la unele intervenţii pe icoana înfăţişând Învierea lui Lazăr, iar pe icoana ce
reprezintă Nunta din Cana Galileii este menţionat anul 1811, când a fost reîmprospătată
pictura (conform consemnărilor preotului Elisei).5
S-a păstrat până în zilele noastre o inscripţie pe uşile împărăteşti: „Aceste dveri au
plătit Maer Eremia şi cu Bota Gligore pentru iertarea păcatelor sale – 1850.”6 Se

1

Cf. Datelor din Istoricul Mânăstirii „Sf. Maria”- Techirghiol întocmit de măicuţa Ecaterina, p.1
Idem
3
Cf. Site-ului www.enciclopediaromâniei.ro
4
Site-ul www.ruşiimunţi.com
5
Mânăstirea „Sfânta Maria” Techirghiol – Istoric, p.2
6
Idem
2
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presupune că acestea au fost pictate de către Andrei de la Sunfalu, un zugrav renumit din
zona de unde provine biserica. Icoanele împărăteşti sunt datate în jurul anului 1783.1
Pereţiii bisericii sunt alcătuiţi din bârne groase din stejar, îmbinate prin tehnica numită
„ coadă de rândunică”, soluţie constructivă specifică lăcaşurilor de cult, dar şi unor case
vechi din Transilvania.
Foişorul clopotniţei este ornat cu motive geometrice şi cruci pe cele patru laturi. În
pridvorul adăugat uterior, se află ornamente populare.2

Odată cu reamplasarea bisericuţei la Techirghiol, edificiul a fost supraînălţat pe un
postament de piatră, fapt ce îi pune în valoare frumuseţea, asigurându-i şi durabilitate.
În bisericuţa din Techirghiol, se regăsesc câteva elemente specifice bisericilor de
lemn din Transilvania:
•
Tricolorul, ca simbol al unităţii naţionale;
•
Chipuri de husari prin care sunt înfăţişaţi prigonitorii Mântuitorului, care, în
viziunea populară, este expresia adversităţii faţă de duşmanii poporului;
•
Figura Sfântului Cristofor cu cap de câine, asociată cu imaginea morţii (
întâlnită în Transilvania şi pe zidurile caselor, existând credinţa că acest sfânt îi protejează
de duhurile rele.)3
Lăcaşul, în noul său amplasament a fost sfiinţit la data de 15 august 1951. Slujba de
sfinţire a fost oficiată de către I.P.S. Justinian şi de P.S. Vicar Antim, înconjuraţi de un sobor
de preoţi şi diaconi, dintre cei ce erau găzduiţi în sanatoriu, iar răspunsurile la strană au fost
date de un alt grup dintre aceştia. La acest eveniment a participat un număr impresionant de
credincioşi, care au umplut curtea Sanatoriului. 4
În cuvântarea rostită cu acest prilej, I.P.S. Justinian spunea: „Am închinat această
bisericuţă Maicii Domnului şi se va numi,, Schitul Sfânta Maria”, fiind stavropighie a
Sfintei Patriarhii. Va avea un număr de călugăriţe conduse de maica 6ectaria, care de azi
înainte este stareţa schitului. Aici vor lua fiinţă cămine sau sanatorii şi pentru alte Eparhii,
precum şi sanatoriul Episcopilor noştri şi poate şi alte clădiri.”5
Cu acelaşi prilej, patriarhul Justinian a amintit de sprijinul primit din partea
autorităţilor pentru aducerea bisericii de la Sinaia la malulu mării, subliniind faptul că acolo
„... credincioşii nu puteau să-şi astâmpere în ea foamea lor sufletească de cele cereşti....”6
1

Ibidem
Ibidem
3
Ibidem, p.2
4
E. Vasilescu, Op. cit., p. 332
5
Idem, p. 334 – 335
6
Ibidem, p. 333
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Cuvinte de mulţumire a avut I.P.S. faţă de lucrătorii care, într-un timp foare scurt, de
aproape o lună, au reuşit să demonteze şi să reclădească biserica, considerându-i pe aceştia
ca făcând parte din rândurile ctitorilor sfântului lăcaş.1
În actul de fundaţie, se menţionează: „ Prin râvna, osteneala şi toată cheltuiala
Înalt Preasfinţitului Justinian, Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Ungro-Vlahiei şi
Patriarh al României, această biserică de lemn, minunat exemplar de artă populară
românească a fost demontată, transportată şi reconstruită în curtea Sanatoriului din
Techirghiol în timp de numai câteva săptămâni, adaugându-i-se un pridvor cu turn şi o
turlă înaltă de 16 m.”2
Din scelaşi document, aflăm că: „... acestei biserici i s-a hărăzit hramul „ Adormirea
Maicii Domnului” şi „ Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, statornicindu-se să fie locaş de
închinare pentru călugăriţele ce se vor strădui cu îngrijirea clericilor şi ostenitorilor în
ogorul vieţii bisericeşti, care vor veni aici să-şi caute sănătatea, precum şi pentru toţi cei ce
vor avea trebuinţă de mângâierea şi întărirea cuvântului lui Dumnezeu.”3
Patriarhul Justinian a avut o contribuţie decisivă în păstrarea destinaţiei de bază a
sanatoriului şi a înţeles necesitatea împletirii menirii acestuia cu menirea bisericii. Aşa se
explică preocuparea I.P. Sale pentru renovarea şi extinderea construcţiilor din acest spaţiu.
Pe o placă de marmură, la intrarea în Centrul Social Pastoral „ Sf. Maria”, se află
următoarea inscripţie: „ACEST AŞEZĂMÂT HĂRĂZIT A FI „ Casa sanatorială”
PETRU PREOŢIMEA ŞI SLUJBAŞII BISERICEŞTI AI ARHIEPISCOPIEI
BUCUREŞTILOR, A FOST CUMPĂRAT Î AUL 1928 SUB ARHIPĂSTORIA
ADORMITULUI, ÎTRU FERICIRE PATRIARHUL MIRO, IAR Î AII 1965 ŞI
1966 A FOST ÎTRU TOTUL REÎOIT ŞI MĂRIT PRI STRĂDUIŢA
PREAFERICITULUI PATRIARH JUSTIIA, CARE L-A ÎMPODOBIT ŞI L-A
ÎZESTRAT CU CELE DE TREBUIŢĂ PETRU BUA ÎMPLIIRE A ROSTULUI
SĂU!”
Despre aportul personal în dezvoltarea bazei materiale, precum şi a laturii spirituale
în vindecarea suferinzilor I.P.S. Justinian afirma cu deosebita modestie ce-l caracteriza: „În
calitatea mea de Şef al Bisericii Ortodoxe Române, nu fac decât să-mi împlinesc datoria,
căutând să duc la bun sfârşit sarcinile ce apasă pe umerii mei.”4
Încă de la ceremonia de sfinţire a bisericii sanatoriului, I.P.Sa sublinia necesitatea
valorificării potenţialului curativ de la Techirghiol, arătând că: „... Există aici un lac pe care
Dumnezeu l-a hărăzit să fie tămăduitor trupurilor oamenilor. De acest lac se va folosi atât
preoţimea cât şi familiile preoţilor... Să nădăjduim că pe viitor şi celelalte Eparhii îşi vor
trimite clericii suferinzi să-şi îngrijească sănătatea în Sanatoriul de la Techirghiol.”5
Cu acelaşi prilej, Patriarhul a vorbit despre menirea pe care călugăriţele din sfântul
lăcaş o vor avea în promovarea credinţei creştine, sporirea patrimoniului bisericii, precum şi
în acţiunile legate de îngrijirea sănătăţii clerului şi a familiilor acestuia.
Adresându-se Preacuvioasei Maici Stareţă, I.P.S. Justinian spunea: „ Viitorul acestei
mânăstiri este acela de a grupa pe maicile care, pe lângă împlinirea îndatoririlor lor
călugăreşti, vor îngiji şi de Sanatoriul acesta, în care clericii şi mirenii din serviciile
bisericeşti vin să-şi îngrijească sănătatea... Îngrijind de bolnavi, maicile acestei mânăstiri
împlinesc porunca Mântuitorului, care socoteşte vrednici de bucuriile raiului pe cei ce se
îngrijesc de bolnavi.”6
1

Ibidem
Ibidem, p. 331
3
Ibidem, p. 332
4
Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-9, 1951, p. 334
5
Idem, p. 335
6
Ibidem, p. 338
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Centrul Social Pastoral „Sf. Maria”
Până în zilele noastre, maicile de la Mânăstirea „Sf. Maria”din Techirghiol îşi
îndeplinesc misiunile la care făcea referire Patriarhul în anul 1951.
În prezent, mânăstirea are 33 de vieţuitoare, care îmbină rugăciunea cu diverse
activităţi gospodăreşti şi artistice. Aici se află un atelier de pictură, unde maicile execută
icoane bizantine în tehnica tempera, precum şi un atelier de croitorie, unde, pe lângă
culioane (potcapuri mici, rotunde de catifea) şi dulame (haine preoţeşti lungi de ceremonie),
se confecţionează şi alte articole de îmbrăcăminte pentru personalul monahal şi se brodează
diferite veşminte preoţeşti.1
În cadrul complexului sanatorial au avut loc o serie de activităţi culturale. Astfel, în
perioada 1969-1990, aici s-au desfăşurat cursuri anuale pentru pregătirea ghizilor şi
muzeografilor de la bisericile şi mânăstirile din toată ţara, cu excepţia Moldovei. Printre
personalităţile de seamă ale culturii noastre care au ţinut prelegeri la aceste cursuri se
numără: Prof. dr. Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Prof.dr. Adrian Rădulescu, Prof. dr.
Constantin C. Giurăscu ş.a.2
În anul 1953, în incinta mânăstirii s-a construit o clădire destinată clerului superior,
unde, în anul 1985, a avut loc cel de-al IV-lea „ Dialog ecumenic interconfesional”.
De-a lungul anilor Sanatoriul din Techirghiol a fost supus unor importante lucrări de
renovare şi extindere. Astfel, între anii 1965-1967 s-a lărgit şi supraetajat aripa dreaptă. O
inscripţie de pe zidul exterior menţionează că lucrarea s-a efectuat sub îndrumarea arh. I.
Paraschivescu şi a constructorului Arpad Pall.

1
2

Mânăstirea „Sf. Maria” – Techirghiol – istoric. p. 3
Idem
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Între anii 1975-1977, s-a construit aripa stângă a complexului şi partea
perpendiculară care uneşte cele două aripi, dând complexului aspectul de careu deschis –
aspect tradiţional specific mânăstirilor româneşti, cu precădere a celor brâncoveneşti.
Între anii 1989-1990, cu sprijinul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie din
Constanţa, în incinta mânăstirii „Sf. Maria”, s-a înfiinţat muzeul „Mărturii de viaţă creştină
pe pământul Dobrogei”, muzeu în care se află fragmente arheologice şi de cult, începând cu
secolul IV-V şi până în prezent, cunoscut fiind faptul că: „... în Dobrogea mai mult decât
oriunde, se găsesc suprapuse civilizaţiuni străvechi, de la cea a oamenilor primitivi, straturi
istorice continuând pe cele geologice.”1
Dintre piesele de valoare aflate în acest muzeu se pot menţiona: fragmente de
basilici creştine din sec. IV-VI descoperite pe teritoriul fostelor cetăţi Tomis şi Callatis,
amfore romano-bizatine, precum şi fragmente arheologice desoperite la Basarabi
(Murfatlar), unde, în anul 1957, au fost scoase la lumină urme consistente ale unor aşezări
monastice: bisericuţe, chilii şi morminte creştine, despre care se relatează într-o serie de
lucrări de referinţă.2
Între anii 1999-2000, în incinta mânăstirii s-a amenajat o bază de tratament balnear,
sub ocrotirea Sfântului Pantelimon, bază dotată cu aparatură modernă pentru electroterapie,
băi galvanice şi saline, saună ş.a., iar între anii 2007-2009, s-au efectuat lucrări de
modernizare şi dotări suplimentare. În apropierea acestei baze, se află fântâna cu statuia Sf.
Pantelimon – operă a sculptorului Ion Jalea, care a fost adusă de la spitalul „Sf. Pantelimon”
din Bucureşti, prin grija Patriarhului Justinian.

În vecinătatea fântânii, se află mormântul renumitului duhovnic Arsenie Papacioc,
despre prezenţa căruia la această mânăstire stă mărturie următoarea inscripţie: În această
chilie s-a nevoit arhimandritul Arsenie Papacioc (1914-2011), între anii 1976-2011,
rugându-se stăruitor şi îndrumând numeroşi clerici, monahi şi credincioşi, fiind părinte
duhovnic al mânăstirii „Sf. Maria” – Techirghiol, timp de 35 de ani.
De la data de 1 februarie 2008, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel, fosta Casă de odihnă a clerului de la Techirghiol a devenit Centrul Social-Pastoral
„Sfânta. Maria”cu statut de stavropighie – subunitate care depinde direct de Patriarhie. Tot
din anul 2008, mânăstirea s-a separat de partea de cazare şi tratament, aceste aspecte
revenindu-i centrului menţionat, iar mânăstirea se ocupă de latura duhovnicească, respectiv
slujbe şi spovedanii.

1

I. Simionescu, op. cit, p. 7
Detalii în: Izvoarele creştinismului românesc, colecţia „Dobrogea creştină”, Editura Arhiepiscopiei
Tomisului, 2003
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Întrucât bisericuţa de lemn este neîncăpătoare pentru obştea monahală şi credincioşii
care participă la slujbe, în anul 2000, Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist a înfipt crucea
pentru construirea unei noi biserici de zid cu acelaşi hram „Adormirea Maicii Domnului”.
Lucrările de construcţie au început în 2003, iar în anul 2009, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a sfinţit Paraclisul cu hramul „Sf. Pantelimon”, de la demisolul noii biserici unde se
desfăşoară în prezent slujbele religioase.1
În prezent, moştenirea lăsată de patriarhii Bisericii Ortodoxe Române la Techirghiol
se materializează în existenţa celor două unităţi pentru îngrijirea sănătăţii (Centrul Social
Pastoral „Sf. Maria” şi Baza de tratament „Sf. Pantelimon”), precum şi a celor două lăcaşuri
de cult, unde bolnavii beneficiază atât de îngrijire medicală, cât şi de o adevărată mângâiere
şi întărire sufletească.
Contactul şi sprijinul permanent al Întâistătătorilor B.O. R. au avut şi au efecte
benefice asupra bunului mers al tuturor activităţilor din acest spaţiu.
În 14 august 2011, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la Sfânta
Liturghie oficiată la mânăstirea „Sf. Maria” – Techirghiol (- stavropighie patriarhală) şi a
adresat credincioşilor prezenţi un Cuvânt de învăţătură.2
În anul 2012, ca „An al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor”, vor fi iniţiate noi
măsuri de implicare a slujitorilor bisericii în această nobilă misiune, pentru că, după cum ne
învaţă Sfinţii Părinţi, taina Sfântului Maslu vindecă concomitent şi trupul şi sufletul.
***
In this work are expounded the most important stages in connection with the
development of the clergy’s sanatorium in the health resort Techirghiol.
In 1928, the first Romanian patriarch – Miron Cristea bought a house with 16 rooms
in Techirghiol for the clergy. Later, patriarch Justinian tried to save the building from being
confiscated by the communist power a small and wonderful wooden church from the royal
castle Pelisor at Sinaia and set up an abbbey.
The wooden church was built by the peasants from Maioresti Willage – Mures
County during the XVIII –th century. In 1934 it was moved to the royal castle Pelisor at
Sinaia by the King Carol the 2 –nd.
Patriarch Justian contributed to expanding and modernizing o the clergy’s rest
house. This sanatorium was extended in 1965-1967; in 1977 its left wing was finished.
At the present time at this place there are two sanitary modern units, an old small
wooden church and a bigger church of stone, bearing the same name – „ Assumption of the
Virgin.”
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ECUMEISM, GLOBALIZARE, ASISTEŢĂ SOCIALĂ Î
EUROPA
Dr. ina Stănescu (Constanţa)
Năzuinţa unităţii Bisericii, mult dorită de toată creştinătatea, nu poate fi decât
binevenită şi binecuvantată de Dumnezeu. Din păcate, mişcarea ecumenică este contrară
viziunii de revenire la dreapta credinţă mărturisită de cele şapte sinoade ecumenice. Ea
doreşte o unitate adogmatică, o unitate într-un crez nou potrivit pentru o nouă ordine
mondială, o religie sincretistă tolerantă.1 Mişcarea ecumenică reuneşte delegaţi ai diferitelor
confesiuni şi religii pentru promovarea în comun a unor obiective politice şi sociale, prin
Biserici.
Trăim într-un veac problematic, într-o lume distorsionată, într-o „lume a tensiunilor”. Dacă
admitem clasificarea curentă a epocilor istorice în cele „organice” şi „critice”, ar trebui să ne
descriem propriul veac emfatic ca şi unul critic. Cu adevărat ne găsim aflaţi în mijlocul unei
crize radicale inclusive care afectează toate stratele şi toate nivelele existenţei. Ca să folosim
fraza lui Toynbee putem spune că există o „schismă în corpul social şi o schismă în suflet.”
Din păcate, ne simţim disperat implicaţi în acest proces al unei dezintegrări depline a
civilizaţiei noastre tradiţionale.
Cuvinte cheie : reconciliere, unitate, dreptate, rasism, înnoire, xenofobie, nonviolenţă, dialog-ecologic, conciliere etnică şi religioasă, antisemitism, pace, drepturile
omului, toleranţă2, teologie social-politică.
În ce Europă vom locui în viitorul apropiat?! Ce sistem social-poliitic,religios se va
impune?!
Năzuinţa unităţii Bisericii, mult dorită de toată creştinătatea, nu poate fi decât
binevenită şi binecuvantată de Dumnezeu. Din păcate, mişcarea ecumenică este contrară
viziunii de revenire la dreapta credinţă mărturisită de cele şapte sinoade ecumenice. Ea
doreşte o unitate adogmatică, o unitate într-un crez nou potrivit pentru o nouă ordine
mondială, o religie sincretistă tolerantă.3 Mişcarea ecumenică reuneşte delegaţi ai diferitelor
confesiuni şi religii pentru promovarea în comun a unor obiective politice şi sociale, prin
Biserici.
Trăim într-un veac problematic, într-o lume distorsionată, într-o „lume a tensiunilor”. Dacă
admitem clasificarea curentă a epocilor istorice în cele „organice” şi „critice”, ar trebui să ne
descriem propriul veac emfatic ca şi unul critic. Cu adevărat ne găsim aflaţi în mijlocul unei
crize radicale inclusive care afectează toate stratele şi toate nivelele existenţei. Ca să folosim
fraza lui Toynbee putem spune că există o „schismă în corpul social şi o schismă în suflet.”
Din păcate, ne simţim disperat implicaţi în acest proces al unei dezintegrări depline a
civilizaţiei noastre tradiţionale.

1

Ieromonah Serafim Rose, Ortodoxia şi religia viitorului, Ed. Cartea Moldovei, Chişinau, 1995;
Dr. Antonie Plămădeală, Biserica slujitoare, ed. cit, p.120
3
Ieromonah Serafim Rose, Ortodoxia şi religia viitorului, Ed. Cartea Moldovei, Chişinau, 1995;
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Cuvinte cheie : reconciliere, unitate, dreptate, rasism, înnoire, xenofobie, nonviolenţă, dialog-ecologic, conciliere etnică şi religioasă, antisemitism, pace, drepturile
omului, toleranţă1, teologie social-politică.
Trăim într-un veac îngenuncheat de progres şi democraţie, în care Hristos se
transformă şi Creştinismul se liberalizează urmând îndeaproape patimile omului acestei
lumi. Răsar din ce în ce mai mulţi creştini atraşi de „virtuţile” pluralismului, fascinaţi de
unionismul religios şi binele umanist. Iubirea, adevărul, libertatea îşi pierd însemnătatea şi
raportarea fiinţială la Hristos, devenind doar cuvinte ce înzorzonează grandioase formulări
propagandistice.2
1.
Ecumenismul – definiţie şi caracteristici
Biserica a avut o viaţă deosebit de zbuciumată şi frământată, mai ales după anul
1054. Era firesc creştinii să se intereseze de refacerea unităţii Bisericii pe criteriul
mărturisirii dreptei credinţe. Deşi încercări de refacere a unităţii au existat, din păcate,
interesele care primau erau altele decât unitatea în dreapta credinţă mărturisită de cele şapte
sinoade ecumenice. Aceste încercări de unire au pornit totuşi de la o bază dogmatică pe care
fiecare parte şi-o revendică şi şi-o declară autentică.
Ecumenismul propune o unire fundamentată pe alte criterii. Ceea ce n-a reuşit să
facă gnosticismul în veacurile primare încearcă acum mişcarea ecumenică. Atunci se dorea
asimilarea creştinismului într-o religie sincretistă; acum, gnosticii de astăzi doresc înlocuirea
creştinismului cu vechea religie gnostică. De aceea, nici nu se pune baza pe învăţătura de
credinţă creştină. Ecumenismul doreşte unitatea creştinilor, dar fără doctrina creştină.3
Ecumenismul este definit ca mişcarea de refacere a unităţii văzute a Bisericii,
divizată de-a lungul istoriei, datorită factorilor teologici şi neteologici, pe calea acordurilor
şi dialogului teologic, a mărturiei comune, a cooperării şi asistenţei reciproce. În Dicţionarul
Enciclopedic Român se dă următoarea definiţie: Mişcarea ecumenică este mişcarea
religioasă, apărută în protestantism la începutul sec. al XX-lea, care urmăreşte unificarea
tuturor bisericilor creştine pe baza unei platforme religioase minime şi stabilirea unor
contacte strânse între ele.4
Năzuinţa unităţii Bisericii, mult dorită de toată creştinitatea, nu poate fi decât
binevenită şi binecuvântată de Dumnezeu. Din păcate, mişcarea ecumenică este contrară
viziunii de revenire la dreapta credinţă mărturisită de cele şapte sinoade ecumenice. Ea
doreşte o unitate adogmatică, o unitate într-un crez nou potrivit pentru o nouă ordine
mondială, o religie sincretistă tolerantă.5 Mişcarea ecumenică reuneşte delegaţi ai diferitelor
confesiuni şi religii pentru promovarea în comun a unor obiective politice şi sociale, prin
Biserici.
2.
Scurta istorie a mişcării ecumenice
Începuturile ecumenismului le găsim în a doua jumatate a sec. al XIX-lea. Aceste
acţiuni au fost iniţiate de organizaţii anglicane şi protestante care au militat pentru
apropierea şi colaborarea dintre Biserici, mai ales pe tărâm social, ca şi francmasoneria, care
le-a inspirat.6 Apariţia sa nu era întâmplătoare, ci îşi făcea apariţia într-un mediu favorabil.
Au apărut într-o vreme când în lume începea să se vorbească deschis despre unitate: unitate
1
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politică, unitate economică, unitate religioasă, unitate de gândire, unitate a forţelor fizice
fundamentale. La ordinea zilei era cuvântul unitate.1 Pe plan religios, în a doua jumătate a
sec. al XIX-lea, apar o serie de grupări şi secte sincretiste, care promovau credinţă într-o
supra-religie universal valabilă şi care încerca asimilarea creştinismului.2
Mediul era pregătit de apariţia unei noi stări de spirit şi de noi curente religioase.
Primele încercări de dialog ecumenic au loc la numai câteva decenii după Revoluţia
franceză (1789). După aproape 100 de ani, dialogurile ecumenice încep să cuprindă mai
toate confesiunile, inclusiv pe ortodocşi. Sub controlul francmasoneriei au loc primele
dialoguri ecumenice inter-confesionale şi inter-religioase. Ele vizau două lucruri:
minimalizarea învăţăturii de credinţă şi promovarea unei unităţi adogmatice, sincretiste.
3.
Controverse legate de ecumenism
Se ridică de la sine o întrebare: ce este rău în mişcarea ecumenică de vreme ce se
doreşte realizarea unităţii creştinilor? Problema este mult prea complexă pentru a o aborda
într-un mod simplist. În întrebarea de mai sus sunt, de fapt, două întrebări: “Ce este rău în
mişcarea ecumenică?” şi "Ce este rău în a dori unitatea creştinilor?”
La a doua întrebare răspunsul este uşor: Nu este nimic rău să doreşti realizarea
unităţii creştinilor. La prima întrebare vom putea răspunde abia după ce vom arăta ce face
mişcarea ecumenică. Legând întrebările între ele, avem tendinţa de a da acelaşi răspuns,
orientându-ne după partea cunoscută şi astfel suntem duşi în eroare. Raţionamentul eronat ar
fi cam aşa:a dori unitatea creştină este un lucru bun. Deci, dacă mişcarea ecumenică doreşte
unitatea creştină rezultă că ea este bună. Măcar în parte.
În realitate, „unitatea creştină" este nada cu care se prind creştinii naivi. Mişcarea
ecumenică vorbeşte despre unitatea creştină, dar nu face nimic pentru unitatea creştină,
pentru că ea este interesată de unitate, dar nu creştină. Sau altfel spus, mişcarea ecumenică
urmăreşte unitatea creştinilor, dar nu în Hristos, ci în afara de Hristos. Mişcarea ecumenică
este doar un mijloc prin care se încearcă amăgirea creştinilor. Aşadar, mişcarea ecumenică
militează pentru unitate în mijlocul confesiunilor creştine la fel ca şi alte mişcări şi
organizaţii.
Se mai poate face încă o demonstraţie. Astăzi, se ştie că există o similitudine între
forţele fizice şi forţele sociale. Cercetările au demonstrat că principiile din fizică pot fi
aplicate şi în societate ca de altfel şi în economie. Ştim că dacă asupra unui obiect
acţionează mai multe forţe în diferite direcţii, direcţia în care se va deplasa obiectul este dată
de suma forţelor, numită şi rezultanta forţelor. Aplicând aceasta regulă la forţele sociale
spunem că asupra grupurilor de persoane sau asupra societăţii umane, asupra maselor se
exercită diferite forţe: politice, economice, religioase, sociale, juridice, etc. Aşadar, grupul
sau masele de oameni reprezintă obiectul asupra căruia se exercită mai multe forţe.
Care este direcţia în care se va deplasa obiectul? Ca şi în cazul unui obiect fizic,
direcţia va fi dată de suma forţelor, de rezultanta forţelor. Forţele par foarte diferite, aproape
imposibil de însumat, după felul cum am fost educaţi, pare imposibil de înţeles legătura
dintre politic, economic, religios, social, ştiinţă, filosofie, etc. şi totuşi, cu un pic de atenţie,
vom observa că toate aceste tipuri de forţe acţionează asupra aceluiaşi obiect, fapt istoric.În
pofida faptului că aceste forţe par diferite, din cauza numelor cu care le identificăm
(recunoaştem), cu puţină atenţie, ce observăm? Ce este comun acestor tipuri de forţe?
Unitatea. Unitatea este factorul comun. Fiecare tip de forţă îşi caută propria unitate specifică
în final suma acestor forţe va fi unitatea. Astfel, masele de oameni (creştinii) sunt îndemnaţi
spre unire sub un guvern mondial, cu o economie unită, cu o religie unită (unică), cu o
1
2

Christian Jacq, Francmasoneria. Istorie şi initiere, Ed. Venus şi Schei, Bucureşti-Braşov,1994,., p. 220,
N. Achimescu, Noile mişcări religioase, Ed. Limes Cluj-Napoca, 2002, p. 194

21

legislaţie unită (unică). De reţinut că rezultatul unităţii nu va semăna cu nimic din ce a fost.
Astfel, putem afirma că mişcarea ecumenică este un mijloc care contribuie la un proces ce
nu are nimic comun cu creştinismul.
4.
Ecumenism, comunism şi globalizare
Termenul de ecumenism este un echivalent al celui de globalizare; din punct de
vedere etimologic, el provine din grecescul oikumene, care înseamnă „întregul pământ
locuit”. În plan spiritual, ecumenismul este echivalentul globalizării din plan politic şi
economic. Ceea ce înseamnă globalizarea pentru geopolitică, înseamnă ecumenismul pentru
diferitele religii şi culte religioase. Globalizarea urmăreşte dispariţia naţiunilor, unificarea
tuturor naţiunilor într-un unic stat, astfel încât popoarele să nu mai aibă niciun fel de putere
şi să poată fi controlată întreaga planetă cu multă uşurinţă de către un unic guvern mondial.
Ecumenismul urmăreşte unificarea aberantă a diferitelor religii într-un amestec eterogen.
Această unificare presupune o serie de compromisuri care vor duce la compromiterea şi
devierea religiilor.
Pentru a-şi mări autoritatea ecumenică, în anul 1961, cu ocazia adunării generale de
la New Delhi, Consiliul Ecumenic al Bisericilor a admis intrarea în rândurile sale a tuturor
Bisericilor Ortodoxe din republicile sovietice şi din ţările satelite, în urma acestei decizii, au
pătruns în cadrul acestei organizaţii 75 de delegaţii din ţările comuniste, iar Bisericile
respective au fost primite ca membre cu drepturi depline printre conducătorii supremi ai
Comitetului Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor (CEB). Cu această ocazie, fostul
arhiepiscop Nicodim,1 secundul patriarhului Pimen al Moscovei şi-a stabilit sediul la
Geneva, iar CEB a căpatat tot atunci o coloratură marxistă.
Prezenţa reprezentanţilor oficiali ai Bisericilor răsăritene în cadrul acestei organizaţii
interconfesionale şi internaţionale nu s-a putut face, după cum este lesne de înţeles, decât cu
învoirea şi sub controlul riguros al autorităţilor politice şi de securitate ale statelor comuniste
respective. Din această cauză, misiunea încredinţată delegaţilor se rezuma la consemnele
primite din partea acestor autorităţi, într-o asemenea situaţie, delegaţii respectivi nu au mai
reprezentat nici o garanţie pentru cauza dreaptă a Bisericilor lor, fiind nevoiţi, de voie de
nevoie, să apere în primul rând, punctele de vedere ale intereselor politice ale comunismului,
fiind deci nişte simple instrumente ale acestui regim. Acestei tendinţe nocive, resimţite de
atunci în CEB, i s-a adăugat şi influenţa, de aceeaşi natură, exercitată de delegaţii americani,
reprezentanţi ai unor Biserici sectante, cu manifestări politice pro-comuniste.
Ca urmare, orice relatări şi plângeri care s-au adus de atunci în adunările CEB în
legătura cu persecuţiile religioase din ţările aservite comunismului, suferite de credincioşii
creştini, au fost contracarate de delegaţii oficiali ai Bisericilor din Est. Toate documentele
care mărturiseau despre violările libertăţii dreptului de cult şi ale misionarismului, despre
constrângerile perfide impuse Bisericilor respective, sau despre ateismul infiltrat cu de-a sila
în conşţiinţele creştinilor, nu au fost luate în seama ci, dimpotrivă, au fost clasate ca
nefondate. Infiltrările comuniste în CEB s-au resimţit şi sub alte forme. Prin diferitele
funcţiuni care în această instituţie au fost încredinţate reprezentanţilor Bisericilor din Est,
sprijinitoare a comunismului, Consiliul şi-a trădat misiunea şi s-a învoit să susţină diferite
acţiuni politice, cu totul străine de problema ecumenismului.
Păşind pe acest drum, Consiliul Ecumenic a condamnat, în 1962, acţiunea unilaterală
a SUA în Cuba, dar fără să pomenească nimic despre construirea, de către sovietici, pe acest
teritoriu, a bazelor de lansare a rachetelor. Totodată, reprezentanţii Bisericilor din Est şi-au
arătat simpatia faţă de acea teorie a revoluţiei privind lupta dusă de insurgenţii din America
1
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Latină şi din Asia împotriva guvernelor lor. Ca urmare a conferinţelor de la Geneva (1966)
şi de la Uppsala (1968), cei 28 de membri ai Comitetului Executiv ai Consiliului reprezentând 293 de Biserici - au votat, în unanimitate, subvenţionarea cu 200.000$ a celor
19 mişcări de eliberare din Africa, din care 11 erau notorii comuniste, fără, totuşi, să
prevadă vreun mijloc de control asupra utilizării acestor fonduri. şi după cum s-a aflat
ulterior, o parte dintre aceste ajutoare au fost folosite pentru procurarea de arme.
Un alt ajutor, de 265.000$, a fost acordat în 1977, de către acelaşi Consiliu şi în
acelaşi scop, pentru mişcările de eliberare din Africa Centrală. Pentru a complace
Kremlinului, CEB a hotărât să deschidă şi alte credite, între care 252.000$ guvernului
polonez, sub titlu de ajutor social, sau 100.000$ pentru dezertorii americani din Vietnam,
refugiaţi în diferite ţări. Un alt caz: secretarul general al Consiliului Ecumenic a găsit de
cuviinţă să respingă ca nemotivată întâmpinarea din 18 ianuarie 1972, prezentată de
episcopul luteran norvegian Monrad Nordeval, prin care se solicită Consiliului să acorde
ajutoare Bisericilor din URSS. Acest refuz l-a determinat pe prelatul norvegian să acuze
Consiliul că s-a alăturat persecutorilor, acordând încredere numai şefilor Bisericilor aserviţi
Kremlinului. În acest sens, este grăitoare şi atitudinea fostului secretar general al
Consiliului, dr. Eugen Blake, care il sfătuia cu insistenţă pe pastorul Richard Wurmbrand
(originar din România, unde şi-a petrecut 14 ani în puşcăriile comuniste) să nu mai
pomenească nimic despre toate persecuţiile pe care le-a suferit. „Predicaţi-L pe Hristos (...),
dar nu mai vorbiţi de comunism şi mai cu seamă, nu mai vorbiţi împotriva comunismului."
Acţiunile cu caracter pro comunist şi masonic ale acestui Consiliu nu s-au dezis nici cu
ocazia reuniunilor de la Geneva din 1977 şi de la Kingston (Jamaica), din 1979, unde prin
aceleaşi manifestări adoptate, Hristos a fost absent şi creştinătatea trădată.
Într-o avansată concepţie de înţelegere universală, de unire şi de armonie a lumii, a
luat fiinţă în Apus şi Organizaţia Mondială a Religiilor Unite (OMRU). Aceasta este o
mişcare diversionistă de mare amploare, care caută să înmănunchieze, sub o falsă dogmă de
credinţă şi sub o falsă concepţie de dragoste şi frăţietate, pe toţi oamenii, de orice
convingere religioasă, contestând ideea de revelaţie la toate religiile, pentru a le discredita
pe toate, în frunte cu creştinismul, de al cărui nume se foloseşte numai ca momeală. O altă
mişcare de răsunet mondial şi cu veleităţi ecumenice, purtând o netăgaduită pecete
francmasonică, este Asociaţia Unirii creştinismului Mondial, care pretinde să fie creştină,
dar de fapt, exclude ideea de Biserică şi de Hristos.
La 14 august 1972, în cadrul celei de a 25-a sesiuni a Comitetului Central CEB,
ţinută la Utrecht, în faţa reprezentanţilor a 50 de Biserici şi confesiuni creştine, s-a susţinut,
între altele, prin expozeul teologului german Jurgen Moltmann, teza masonică a unui guvern
mondial indispensabil pentru a putea face faţă actualelor nevoi ale societăţii, precum şi
necesitatea ca Biserica să se degajeze de particularităţile ei confesionale şi structurale care o
împiedică de la misiunea ei.1
Aceasta susţine faptul că ecumenismul merge mână în mână cu globalismul, cu noua
ordine mondială. Această nouă ordine mondială înseamnă nu numai o ordine politică şi
socială extinsă la nivel global, ci şi o nouă spiritualitate, cu o nouă religie. Mişcarea New
Age nu face decât să pregătească omenirea pentru noua ordine mondială, prin schimbarea
paradigmelor, prin modificarea conştiinţei. Ce înseamnă modificarea de conştiinţă?
Înseamnă schimbarea bazelor gândirii şi înstrăinarea omului de orice tradiţie, dezrădăcinarea
de neam şi credinţă sau ruperea lui de trecut. Haosul care va rezulta nu va putea fi stăpânit
decât prin mijloace violente şi teroare. Acest haos va justifica, din nou, instaurarea unui
guvern totalitar extins la scară planetară. Atunci libertatea va înceta. Ecumenismul este
1

Jurgen Moltmann, Comunitate fraterna într-o lume divizată, SOEPI, 17 august 1972, p. 9-10.

23

mijlocul prin care francmasoneria foloseşte structurile administrative bisericeşti în vederea
înlesnirii politicii globaliste. Astăzi ecumenismul duce o politică pro globalizare sub masca
concilierii şi toleranţei.
5.
Ecumenism, umanism şi asistenţă socială
Studiul documentar a peste 120 de articole şi informări apărute în presa religioasă
privitoare la activităţile organizaţiilor ecumenice relevă un fapt incontestabil: temele
abordate sunt de natură social-politică şi doar tangenţial se fac referinţe teologice, într-un fel
se caută promovarea unei teologii social-politice, o teologie care să argumenteze idealurile
francmasonice.
Temele se axează în jurul următoarelor cuvinte cheie: reconciliere, unitate, dreptate,
rasism, înnoire, xenofobie, non-violenţă, dialog-ecologic, conciliere etnică şi religioasă,
antisemitism, pace, drepturile omului, toleranţă.1
Ideologia care stă în spatele mişcării ecumenice, care inspiră declaraţiile şi acţiunile
ecumeniştilor, este următoarea: „Biserica lui Hristos nu există, nimeni nu se află în posesia
adevărului absolut. Biserica se constituie de-abia acum, în zilele noastre”.2
Umanismul, departe de a-l fi umanizat pe om, mai mult l-a dezumanizat, prin aceea
că l-a îndepărtat de Dumnezeu şi l-a apropiat de lume şi stăpânitorul acestei lumi.
Umanismul a reînviat şi accentuat arianismul omului occidental.3 Încetând să mai creadă în
Sfânta Treime, omul a ajuns să creadă în spiritism.4 Spiritismul există de când lumea. Cu
toate acestea, el apare sub forma „ştiinţifică" abia în sec. al XIX-lea, atunci când omul
occidental, copleşit de gândirea raţionalistă, încetează să mai gândească şi să mai trăiască
creştineşte.5
Umanismul, deşi este ridicat în slăvi de unii teologi şi gânditori creştini, nu a
umanizat şi nici nu a ajutat la împlinirea fiinţei umane. Dimpotrivă, putem afirma că
gândirea umanistă l-a dezumanizat şi sălbăticit pe om, prin aceea că l-a îndepărtat de
Dumnezeu, după al Cărui chip a fost creat. În concepţia noastră creştină, omul se împlineşte
numai în legătură cu Dumnezeu, numai în comuniune şi comunicare cu El. Credinţa creştină
ne învaţă că omul se împlineşte, se desăvârşeşte şi se mântuieşte doar în Hristos Dumnezeu.
Spiritul umanist şi renascentist întruchipează revolta omului contra lui Dumnezeu, sau
revolta păgânismului împotriva creştinismului.
Ce înseamnă dorinţa omului de a cunoaşte lumea şi universul prin propriile sale
puteri? Înseamnă retrăirea ispitirii lui Adam, în încercarea omului de a deveni dumnezeu
fără Dumnezeu. Gnoza, în ultimă instanţă, este ştiinţa de a depaşi destinul, de a cunoaşte
Calea, fără de Dumnezeu. Gnosticul nu aşteaptă ajutorul de la Dumnezeu pentru că nu crede
în existenţa acestui ajutor. Umaniştii cred că creştinismul dezumanizează. Acelaşi lucru cred
creştinii despre umanism. Care este adevărul?6. Adevărul este că odată cu umanismul se
naşte un nou Babilon. Limbile se amestecă, în sensul că aceleaşi cuvinte capătă noi sensuri,
chiar opuse. Spunem că limbajul se relativizează7. Acesta este motivul principal pentru care
oamenii încep să nu se mai înţeleagă între ei. Aceleaşi cuvinte încep să reprezinte realităţi
diferite8.
Prin umanism şi renaştere Dumnezeu, este înlocuit cu omul, iar hristocentrismul cu
antropocentrismul umanist. Sau altfel spus, de la concepţia creştină a mântuirii numai prin
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Hristos se ajunge la concepţia umanistă a mântuirii prin sine. Însuşi cuvântul mântuire nu
mai reprezintă aceeaşi realitate. Revenirea la cultura antică, păgână, a dus şi la o înţelegere
necreştină, păgână, a vieţii şi rostului omului în lume. Umanismul îl întoarce pe om la
păgânism. Cu umanismul şi renaşterea începe un proces lent de păgânizare a lumii, mai întâi
a gândirii, apoi a trăirii.
De notat că documentele elaborate de Consiliul Ecumenic al Bisericilor, Conferinţa
Bisericilor Europene şi alte organizaţii ecumenice dezvăluie faptul că ecumenismul continuă
opera de “renovatio” propusă de rosicrucieni şi promovată secole de-a rândul de umanişti,
renascentişti, iluminişti şi nihilişti. În documentele ecumenice termenul renovatio este
înlocuit cu reînnoire, schimbare, tranziţie – „aggiornamento”. Ecumenismul urmăreşte şi
promovează acelaşi universalism religios sincretist care să restaureze pacea, toleranţa,
egalitatea, drepturile omului, etc.
Astăzi orientarea gândirii filosofice şi politice a depăşit oarecum faza
individualismului de la începutul sec. XX, trecând de la individ la grup, de la om la omenire,
de la libertatea individului la totalitarism. Arhitecţii şi artizanii noii ordini nu mai caută
astăzi mântuirea persoanei, ci mântuirea omenirii. Individul nu mai contează. Toate
războaiele din secolul al XX-lea exprimă această nouă concepţie. De aceea, pentru aceşti
artizani ai noii ordini mondiale nu mai contează câţi indivizi sunt sacrificaţi. Ceea ce
contează pentru ei este planeta, Gaia, zeiţa Pământ şi omenirea.
În pofida declaraţiilor făcute de liderii politici, lumea se polarizează tot mai mult în
bogaţi şi sărăci. Prăpastia dintre aceştia se lărgeşte tot mai mult. Bogaţii devin tot mai bogaţi
iar săracii tot mai săraci, aşa cum arată şi Raportul ONU asupra dezvoltării umane elaborat
în anul 1996.1
„Dialogul" contemporan „al dragostei", care se înfăptuieşte în chipul unui
sentimentalism găunos, este în realitate refuzul, pornit din puţinătatea de credinţă, sfinţirii
Duhului şi credinţei adevărului (II Tes. 2, 13), adică refuzul singurei iubiri de adevăr (II Tes.
2, 10). Esenţa dragostei este adevărul şi dragostea viaţa umblând doar în adevăr. Adevărul
este inima fiecărei fapte bune Dumnezeu-omeneşti, deci şi a dragostei: şi fiecare dintre
acestea arată şi binevesteşte pe Dumnezeu-Omul Domnul Hristos, Care singur este
întruparea şi întruchiparea adevărului Dumnezeiesc, adică a-totadevarului.
Există un dialog al minciunii, atunci când cei care dialoghează se înşeală, cu ştiinţă
sau fără ştiinţă, unii pe alţii. Nu există „dialog al dragostei" fără dialogul adevărului.
Altminteri, un astfel de dialog e nefiresc şi mincinos. Dezbinarea şi despărţirea umanistă
eretică între dragoste şi adevăr este ea însăşi o dovadă a lipsei credinţei Dumnezeu-omeneşti
şi a pierderii cumpenei şi gândirii sănătoase duhovniceşti, Dumnezeu-omeneşti. În orice caz,
aceasta nu a fost niciodată şi nu este calea Sfinţilor Părinţi.
Teologul protestant D. Bonhoeffer susţine că „lumea a ajuns la maturitate într-un
„creştinism fără religie". „creştinismul fără religie" îl înţelegem ca un „creştinism fără
dogme", redus la slujirea socială.2 Din această perspectivă, poate fi numit „creştinism
socialist". În esenţa sa, ecumenismul urmăreşte transformarea Bisericilor în mijloace de
promovare a ideologiei socialiste în vederea globalizarii ei.
Un exemplu în acest sens este organizaţia „Conferinţa Bisericilor Europene",
înfiinţată la Nyborn (Danemarca), în anul 1959. Sub masca ecumenică este de fapt o
organizaţie politică, de inspiraţie francmasonică care: „încurajează cooperarea cu instituţiile
europene (OSCE, Consiliul Europei, Uniunea Europeana) şi ONU; va continua lucrarea
CEB în domeniul promovării păcii şi securităţii în Europa; va susţine activităţile de protejare
a mediului înconjurător (ecologie); va acorda atenţie deosebită problemelor pe care le pune
1
2

Nathan Gardels, Schimbarea ordinii mondiale, ed. Antet.
Antonie Plămădeală, Biserica slujitoare, ed. cit., p. 154
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azi fenomenul globalizării şi al mondializării din punct de vedere economic şi nevoia unei
strategii de dreptate şi asistenţă socială.”1 şi lista poate continua. Nimic însă despre Hristos
şi despre Biserica Sa.
Misiunea Bisericii, în înţelegerea Consiliului Ecumenic şi a celorlalte organizaţii
similare, este axată, în cea mai mare parte, pe probleme de ordin social şi nu pe preocupări
spirituale, având ca principale obiective combaterea sărăciei şi opresiunii, a alienării rasiale
şi culturale şi a distrugerii naturii prin industrie.2 Printr-un asemenea program, dominat de
aspectul social şi politic, Biserica încetează de a mai fi Biserică şi se reduce la o instituţie de
binefacere pentru bunăstarea, progresul şi prosperitatea oamenilor de toate culorile şi rasele,
devenind astfel slujitoarea împărăţiei pământeşti în locul celei cereşti! Aşa cum arată şi Înalt
Prea Sfinţitul Antonie Plămădeală, rapoartele nu se impun printr-o deosebită fundamentare
teologică. Ici şi colo în cuprinsul lor, se face şi câte o consideraţie de ordin teologic, dar e
vorba mai mult de afirmaţii cu caracter general, nu de o argumentare biblică şi teologică
sistematică;3 după ce a urmărit şi încurajat, prin toate ramificaţiile ei, fărâmiţarea
creştinismului, francmasoneria caută acum, sub pretexte ecumenice, să regrupeze toate
confesiunile creştine într-o credinţă lipsită de har şi având ca aspiraţie numai scopuri sociale.
Milostenia şi mila sunt semnele şi testele oricărei vieţi creştine genuine. Demnitatea
umană şi dreptatea socială sunt inevitabile între interesele cele mai imediate ale Bisericii.
Totuşi, acest creştinism aplicat este cea mai mare ispită pentru întregul rasei umane, acum şi
de-a pururi. Iată principalul eşec: ne confruntăm cu provocările lumii în loc să provocăm
lumea. Ne dedicăm unei datorii dubioase a unei aprobări sau dezaprobări ocazionale a
întâmplărilor şi tendinţelor acestei lumii trecătoare. Discutăm disperat şi argumentăm
referitor la faptul dacă Bisericile ar trebui să se alăture cu Comunismul sau Capitalismul sau
cu altceva şi care oare dintre programele politice şi sociale ar putea fi girate de o aprobare
creştină condiţională sau necondiţională. Pur şi simplu ne uităm la cursul istoriei, comentăm,
uneori pasional referitor la eşecuri şi împliniri, primind sau denunţând diferite aspecte. Iată
ce întrebare trebuie să ne punem: în această lume, ce trebuie acceptat, ce trebuie recunoscut
şi ce trebuie repudiat de creştini: în ce domenii ar trebui şi pot creştinii cu însufleţire şi cu
deplinătate să se alăture fiilor acestei lumi într-o sârguinţă comună de a restabilii şi a
administra viaţa zilnică a oamenilor; care sunt aceste domenii, dacă există unele care ar
trebui să respingă orice cooperare şi să îşi urmeze calea lor particulară?4.
Dar există riscul să reducem „unitatea creştină” la dimensiunile „cooperării” în
probleme practice. La Stockolm în 1925 s-a declarat că „doctrina divizează şi că slujirea
uneşte”. Cu adevărat, cooperarea şi solidaritatea în probleme practice este într-un anume
sens un fel de contribuţie la unitatea creştină, dacă numai într-o oarecare măsură şi numai în
cazul în care caracterul subsidar sau secundar al unei astfel de contribuţii este cât se poate de
onest înştiinţat. De fapt, acest fel de „cooperare” ar putea devenii foarte uşor un impediment,
un obstacol sau un fel de substitut evaziv pentru căutarea adevărată a unităţii. Rădăcinile
lipsei de unire sunt mult mai profunde decât înstrăinarea istorică sau izolarea mutuală. Ea
are un caracter religios şi doctrinar. Cooperarea efectivă a „creştinilor divizaţi” în subiecte
sociale sau în câmpul „afacerilor internaţionale” fără nici un fel de căutare ultimă a unui fel
de „unire” mai profundă în Biserica Una, nu poate decât să obscurizeze sau eventual să

1

Revista „Candela Moldovei", nr. 1/1998, p. 3.
Revista „Candela Moldovei", nr. 1/1998, p. 3, în articolul Lucrările Comitetului Central al Conferinţei
Bisericilor Europene.
3
Dr. Antonie Plămădeală, Biserica slujitoare, ed. cit., p. 183-210.
4
Prof. Univ. Georges Florovski – “Ecumenism I: O abordare doctrinară”, ed. cit., pag. 17;
2
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distorsioneze viziunea „unităţii creştine”reale, care este unitate în credinţă şi în ordine,
unitatea Bisericii şi în Biserică.1
***
How will Europe look like in the near future? What kind of a social, political and
religious system will impose as the main one?
The Church’s wish of unity, and also a wish of all Christianity, can’t be but
welcomed and blessed by God. Unfortunately the ecumenical movement is contrary to the
view of coming back to the righteous faith confessed by the seven ecumenical councils. It
militates for an outside of the dogma unity, a unity with a new belief more suited for a new
world order, a tolerant syncretic religion. The ecumenical movement reunites delegates of
different confessions and religions with the purpose of promoting a common set of political
and social objectives through the churches.
We live in a problematic era, in a distorted world, a world of tension. If we approve
the current classification of the historical eras in “organic” and “critical”, our own emphatic
era would be a critical one. We truly find ourselves in the middle of a radical social
acceptance crisis, one that affects all inner and outer layers of existence.It’s as Toynbee said:
“a schism in the social body as well as one of the spirit”. We feel hopelessly involved in this
process of the complete disintegration of our traditional civilization.
Keywords: reconciliation, unity, justice, racism, renewal, xenophobia, non-violence,
dialogue, ecological, ethnic and religious reconciliation, anti-Semitism, peace, human rights,
tolerance, social and political theology.
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PAGII REGĂSITE. MOOGRAFIA BISERICII
ORTODOXE DI SFÂTU GHEORGHE DE GHEORGHE
VASILESCU
Dr. Ioan Lăcătuşu (Sfântu Gheorghe)
În arhiva Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sf.
Gheorghe se află în păstrare şi Fondul familial „Gheorghe Vasilescu”, documente donate de
prietenii familiei Vasilescu, Niţă Preda şi Petru Bularca. Documentul cel mai valoros din
fondul menţionat îl reprezintă lucrarea Monografia Bisericii Ortodoxe din Sfântu
Gheorghe, file monografice nedatate, dar, după cercetările făcute, rezultă că au fost
redactate, în manuscris, în perioada 1948-1952. Lucrarea este scrisă cu creionul, pe file albe,
format A4.
Valoarea documentară a lucrării este deosebită având în vedere următoarele
consideraţii: contextul istoric în care a fost redactată (după evenimentele dramatice trăite de
românii din zonă, în anii ce au urmat Diktatului de la Viena, şi în plin regim stalinist, odată
cu înfiinţarea Regiunii Autonome Maghiare; sursele de documentare limitate ş.a). Acestea
sunt motivele publicării lucrării, după 60 de ani de la redactarea ei, demersul nostru
constituindu-se într-un act de respect şi recunoştinţă adus autorului, distinsului învăţător şi
profesor Gheorghe Vasilescu, consilier şi prim-epitrop al Parohiei ortodoxe din Sf.
Gheorghe, membru al Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din Sibiu,
unul din liderii comunităţii româneşti din Sf. Gheorghe, într-o perioadă istorică de multe şi
grele provocări pentru aceasta.
În acelaşi timp, se impune a menţiona faptul că, după evenimentele din decembrie
1989, şi mai ales după înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, a Centrului
Eclezistic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, a Muzeului Naţional al Carpaţilor
Răsăriteni şi a celorlalte asociaţii, ligi şi fundaţii româneşti reunite în cadrul Forumului
Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, cercetările referitoare la istoria şi
cultura românilor din Sf. Gheorghe şi din judeţele Covasna şi Harghita au sporit,
finalizându-se în numeroase studii şi lucrări. Majoritatea studiilor pe această temă au fost
publicate în revistele „Angvstia”, anuarul Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni şi al
Centrului Eclezistic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, „Sangidava”, anuarul
Centrului Cultural şi al Fundaţiei „Miron Cristea” din Topliţa, „Grai Românesc”, foaie de
spiritualitate ortodoxă a Episcopiei Covasnei şi Harghitei, Buletinul Ligii Cultural-Creştine
„Andrei Şaguna” ş.a. Dintre lucrările de referinţă menţionăm volumul de sinteze
monografice „Românii din Covasna şi Harghita. Istorie. Biserică. Şcoală. Cultură”, de Ioan
Lăcătuşu, Vasile Lechinţan şi Violeta Pătrunjel, Editura Grai Românesc, Miercurea-Ciuc,
2003.
Înainte de a reda conţinutul filelor monografice referitoare la Biserica ortodoxă din
Sf. Gheorghe, prezentăm succint câteva date biografice ale autorului ei, aşa cum re-zultă din
documentele aflate în fondul menţionat şi din relatările economistul şi pu-blicistul Niţă
Preda din Sf. Gheorghe, unul din prietenii cei mai apropiaţi ai familiei Vasilescu.
Gheorghe Vasilescu s-a născut în 23 mai 1909, în comuna Broşteni, raionul
Pucioasa, jud. Dâmboviţa, fiul lui Gheorghe şi Ioana Vasilescu. A absolvit Şcoala Normală
de Învăţători „I. H. Rădulescu” din Târgovişte, în anul 1929. În anii 1929 şi 1930 a fost
învăţător la şcolile primare de stat din comunele Remetea şi Tomeşti, jud. Ciuc. În perioada
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1930-1931 a satisfăcut stagiul militar, respectiv Şcoala militară, specialitatea Grăniceri, fiind
lăsat la vatră cu gradul de sublocotenent. După doi ani, timp în care a fost învăţător în
comuna Moroeni, jud. Muscel (1931-1932) şi un an când a fost învăţător în localitatea
Făureşti, jud. Orhei, în Basarabia (1933), s-a stabilit în localitatea Olteni, jud. Treiscaune,
unde a fost învăţător şi apoi, director al Şcolii primare de stat (1933-1940). În anul 1934 s-a
căsătorit cu învăţătoarea Ghizela Gudor, originară din Turia, jud. Treiscaune, absolventă a
Şcolii Normale de Învăţătoare „Regina Maria”, din Sf. Gheorghe.
În anul 1939 a fost concentrat, fiind lăsat la vatră, în urma înbolnăvirii sale. La
cedarea Ardealului de Nord, în urma Dictatului de la Viena, învăţătoarea Ghizela Vasilescu
a fost deposedată de bunurile familiei, fiind nevoită să se refugieze în satul Arini, jud.
Braşov. Apoi, timp de cinci ani (1940-1945), Gheorghe şi Ghizela Vasilescu au fost
învăţători în satul Moeciu de Sus, din acelaşi judeţ.
După terminarea războiului, între anii 1945-1946, învăţătorul Gheorghe Vasilescu a
fost inspector şcolar în cadrul Inspectoratului Şcolar judeţean Treiscaune, apoi învăţător la
şcoala primară nr. 2, din Sf. Gheorghe (1946-1948), director al Şcolii primare din Zăbala
(1948-1950), învăţător la Şcoala primară din Vâlcele (1950-1952). În octombrie1952, este
pensionat pe caz de „invaliditate”, dar de fapt, îndepărtat din învăţământ pe motive politice.
După ameliorarea stării de sănătate, nefiind angajat la şcolile din raionul Sf. Gheorghe, în
perioada 1964-1967, a funcţionat ca profesor de matematică, în localitatea Moeciu de Sus,
unde a fost şi directorul căminului cultural.
A fost membru al Frontului Plugarilor, calitate în care a reînfiinţat învăţământul în
limba română în comuna Cernat, s-a implicat în desfăşurarea reformei agrare şi a solicitat
administraţiei publice locale din Sf. Gheorghe să îndepărteze din spaţiul public, însemnele
stăpânirii horthyste. Dar principala sa activitate civică şi culturală a reprezentat-o sprijinirea
Bisericii ortodoxe din Sf. Gheorghe, într-o perioadă de intoleranţă religioasă, în mod
deosebit faţă de „biserica românească”. În calitatea sa de consilier şi prim-epitrop al Parohiei
ortodoxe din Sf. Gheorghe, şi de membru al Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române din Sibiu a întocmit „Regulamentul pentru administrarea, întreţinerea şi folosirea
Cimitirului ortodox român din Sf. Gheorghe”, document aprobat în şedinţa Consiliului
Arhiepiscopesc din Sibiu, în şedinţa din 11 iunie 1963, a sprijinit Corul parohiei ortodoxe
din Sf. Gheorghe dirijat de bunul său prieten Nicolae Popovici, inspector la Banca
Naţională, Sucursala Sf. Gheorghe şi s-a implicat nemijlocit, împreună cu protopopul
Pompil Dumbravă, în finalizarea lucrărilor de construcţie şi de pictură a Catedralei Ortodoxe
din Sf. Gheorghe, locaş reprezentativ al ortodoxiei româneşti din această parte de ţară, sfinţit
la 15 mai 1983, de un sobor de ierahi în frunte cu Patriarhul Justin Moisescu şi mitropolitul
Antoniae Plămădeală al Ardealului.
Monografia Bisericii Ortodoxe din Sfântu Gheorghe
1) Descriere generală
La km 32 al şoselei ce leagă Braşovul cu Miercurea Ciuc (judeţul Harghita)
întâlneşti primul oraş din poarta Secuimii: Sfântu Gheorghe, capitala raionului cu acelaşi
nume şi până nu de mult (1 ianuarie 1951) capitala judeţului Treiscaune. Calea Ferată ce
porneşte din Braşov legând inima ţării cu Târgu Mureş - Războieni, aici se bifurcă spre un
alt centru important din punct de vedere local – Târgu Secuiesc, având ca punct terminus
comuna – fost oraş, iar mai înainte sediul cnezatului românesc, Breţcu1. (Asupra acestui
cnezat ni se dau lămuriri într-un document din anul 1426, al Regelui Sigismund). Populaţia
oraşului Sfântu Gheorghe este formată, în majoritate, de secui – aşa cum s-au declarat la
recensământul oficial din geana anului 1947, la care se adaugă români2. Harta împărţirii
religioase dă câştig de cauză reformaţilor, care au cea mai puternică parohie de aproape
1 G. Popa-Lisseanu, „Secuii şi secuizarea Românilor”, Bucureşti, 1932, pag. 32.
2 Recensământul din 1947: 17.649 unguri şi 992 români.
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10.000 credincioşi, urmată de romano-catolici – 5.000, apoi ortodocşii, unitarienii, calvinii
şi evreii1.
Ocupaţiunea populaţiei băştinaşe este împărţită între cultura ogoarelor – solul fiind
prielnic în mod deosebit culturii cartofilor – şi munca în cele două fabrici din mijlocul
oraşului: Textila şi C.A.M. (Fabrica de Ţigarete). În rândurile muncitorilor din aceste
întreprinderi, pe lângă localnici se întâlnesc şi români veniţi din restul ţării şi în special din
comunele româneşti învecinate, locul prim fiind deţinut de Vâlcele, la depărtare de 10 km pe
şoseaua Sfântu Gheorghe – Araci – Braşov, care, neavând teren de agricultură prielnic, se
specializează în munca din fabrici. O altă întreprindere de stat şi cu vechime destul de mare
este şi Fabrica de spirt, unde se transformă în alcool glucoza din porumb şi cartofi. (...)
Remarcăm importanţa unora dintre comunele limitrofe, astăzi centre binecunoscute,
izvoare cu diferite ape minerale: Şugaş – aşezat în mijlocul pădurii Primăriei locale, are
instalaţie de baie, mofetă şi apă bicarbonată; Vâlcele, aflat la 10 km distanţă de Sfântu
Gheorghe, are cunoscută apa minerală folosită în afecţiunile stomacale, precum şi baie
modernă cu apă gazoasă. În marginea oraşului chiar, este un izvor de apă minerală, nu însă
aşa de bună ca cea din Şugaş şi Vâlcele.
Dintre comunele megieşe, cu populaţie aproape în întregime de naţionalitate ro-mână
şi religie ortodoxă, menţionăm localitatea Vâlcele. Locuitorii acestei comune sunt oameni
muncitori dar cu posibilităţi de hrănire minime din solul pământului şi creşterea vitelor. O
ocupaţie destul de rentabilă pentru ei era tăierea şi vânzarea lemnelor.
2) Momente din istoria Parohiei Ortodoxe Române Sfântu Gheorghe
Originea parohiei Sfântu Gheorghe nu se poate stabili cu precizie istorică.
Documentele ce le avem la îndemână încep cu anul 1790 când găsim şi primul preot stabilit
în Sfântu Gheorghe: Zosim Popoviciu (n.n. Recent a fost descoperit documentul care atestă
zidirea bisericii din piatră pe locul celei vechi din lemn, prin ordinul Guberniului
Transilvaniei în 1790).
În ajutor ne vin şi Conscripţiile făcute de Episcopul Ioan Micu Klein la anul 1733
şi de vicarul Pavel Aron la 1750. E adevărat că în acestea predomină nu interes pentru
adevărul istoric ci patima confesională, ba chiar şi numărul protopopiatelor ce se găsesc,
diferă de la o Conscripţie la alta2. În ceea ce priveşte credincioşii din comunele secuieşti
importantă este explicaţia dată de Canonicul Bunea, care spune: „6u sunt scrise (în
conscripţie) comunele din Ţara Bârsei din motivul, că acestea, deşi se numără la început,
totuşi la 1701, cu ocaziunea instalării mitropolitului Atanasie la Alba Iulia au protestat
contra unirii şi mai târziu s-au scos cu totul de sub jurisdicţiunea episcopilor uniţi. La
acestea au a se adăuga mai multe comune din Secuime3. Aici cu siguranţă rol important a
avut protopopul Cristea de Ciuc şi Treiscaune, care, alături de preotul Braşovului Staicu,
au protestat în 6 Ianuarie 1701 la Alba Iunia contra unirii”.4
Date, oarecum nepărtinitoare, se pot lua însă din Conscripţia făcută între anii 17601762 din ordinul Curţii din Viena de către: Adolf Baron de Bucov, comandantul trupelor
împărăteşti din Viena, Baronul L.B. de Mőnyor, consilier al tezauriatului (secretar canonic)
şi Baronul Fr.L. Dietrich5, care, în raportul lor, la poziţia comunei Sfântu Gheorghe arată că
are 49 familii ortodoxe cu 3 preoţi şi o biserică. 6
Biserica din comună, despre care se aminteşte, a fost ridicată în mijlocul cimitirului
1 Biserici sunt: 2 reformate, 1 catolică, 1 ebraică, 1 unitariană, 1 calvină.
2 La Ioan Micu Klein sunt 43 protopopiate la 1743, iar la febr. 1750 sunt 47.
3 Matei Voileanu “Să se facă lumină”, Sibiu, 1926.
4 Prof. St. Lupaş – conferenţiar Consilul Episcopal Sibiu, “Unirea cu Roma”.
5 “Să se facă lumină”, Sibiu, 1926, pag. 3-4
6 Dr. Virgil Ciolan “Statistica Românilor din Ardeal făcută de administraţia austriacă la anul 1760-1762, cu
date din arhiva de răsboiu din Viena. Extras din anuarul Institutului de Istorie Naţională din Cluj, III – 19241925”
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„după obiceiul satelor secuie”1, clădită din lemn, afară de turnul-clopotniţă care, mai târziu
– 1802 – a fost zidit din piatră şi a rămas şi astăzi la Biserica cea construită în timpul
ctitorului Alexe Popoviciu. Din icoanele bisericii vechi se păstrează şi astăzi câteva pictate
în uleiuri pe table din lemn. Se vede că hramul vechii Biserici era Sf. Ierarh Niculae. Tot din
vechea Biserică se mai păstrează şi câteva cărţi de ritual. Locul unde a fost clădită biserica
veche, deşi pe deal, în apropierea stânei „Örkö”, totuşi nu era prea îndepărtat de centrul
vechi al comunei, unde era zidită biserica reformată (fostă, mai înainte de reformă, catolică),
în linie dreaptă, fiind aproximativ 1 km.
Cauza care a determinat credincioşii ca prin forţele lor proprii să-şi zidească biserica
nouă, a fost insuficienţa Sf. Lăcaş pentru numărul tot mai mare al credincioşilor. Greutăţi
mari au avut de întâmpinat străbunii sângeorgenilor de astăzi, din care mulţi au uitat locul
unde le dorm odihna înaintaşii, dat fiind românofobia maghiară din trecut. Să expunem aici
părerile autorizate ale acelei vremi, a baronului Orbán Balázs (1867) care în monografia
„Descrierea Pământului Secuiesc”, la pag. 72 spune: „Căci doară nu pot numi valahi pe
aicea cari nu ştiu nici un cuvânt în limba valahă, cari în îmbrăcăminte, limbă, obiceiuri,
felul de a zidi, cu un cuvânt în toate sunt săcui şi cari chiar lui Dumnezeu se închină
ungureşte, nesuferind decât preot de acela care să ţină predici ungureşti şi lucrul acesta e
pretutindenea, susţinând că nu religia ci limba determină naţionalitatea, propovăduind că
aicea nu sunt valahi ci săcui de religie răsăriteană. În Scaunele Odorhei, Ciuc,
Treiscaune şi Mureş, numărul acestor fel de secui se apropia de 30.000, din care cauză ar
fi considerat, ca prin întemeierea unei episcopii maghiare de rit răsăritean să fie sustraşi
de sub autoritatea acelei biserici care se îngrijeşte să răspândească vrajbă şi ură între
fraţi, şi prin instigaţii absurde urmăreşte să înstrăineze de către celelalte popoare venite
să trăiască împreună în dragoste frăţească”.
Toţi acei ce-au înfruntat primejdia şi batjocura trecutului ţinând de legea lor străbună
îşi dorm somnul de veci în jurul bisericii având la căpătâi lespezi pe care sunt scrise nume
de familii: Vancsea, Drăghici, Olahu, Bucur, Plugar. Astăzi, cea mai mare parte a numelor
acestora nu mai sunt nici ortodocse, nici româneşti.
Ctitori ai bisericii celei nouă sunt Preotul Popoviciu Alexe †1900 şi judele urbarial
Oniţiu şi Mihail Bărbieru. Fotografiile lor sunt expuse într-o singură ramă, atârnată pe
pridvorul corului. În timpul când ei ctitoreau Sf. biserică curentul de secuizare era în floare2,
atât prin administraţie, cât şi prin biserică şi şcoală (n.n. Recent a fost descoperită Circulara
Arhiepiscopiei Ortodoxe a Sibiului, redactată din îndemnul Mitropolitului Andrei Şaguna în
1870, prin care au fost colectate fonduri de la credincioşii din întreaga mitropolie pentru
refacerea bisericii şi şcolii confesionale din Sfântu Gheorghe).
3) Biserica nouă
În anul 1872, biserica cea nouă, începută în timpul protopopului Ioan Petric este
terminată, pictura fiind efectuată de pictorul Gheorghe Marinescu din Reşiţa3. Realizare
măreaţă, raportată la mărimea birurilor şi starea nevoiaşă a oamenilor cauzată de bule şi
hotărâri dictate4, aplicate cu sălbatecă şi crescândă ură. Turnul de piatră şi cărămidă arsă,
1 Dr. Lupaş, “Istoria Parohiei Stei”, Beiuş, 1942.
2 Vezi Sabin Opreanu, “Săcuizarea Românilor prin religie”, Cluj, 1927, pag. 17.
3 Sibianu Eugen, “Câteva date asupra nouei Biserici Catedrale”, Buletinul Astrei nr. 10 din anul 1939, pag. 11.
4 Sinodul de la Buda 1299 hotărăşte “Acestora nu le este permis să ţină cult Dumnezeiesc, să-şi zidească
biserici sau alte case de rugăciune, iar credincioşilor nu le este îngăduit să ia parte la astfel de cult
Dumnezeiesc sau să intre în astfel de biserică. În caz de lipsă să întrebuinţeze împotriva acestor preoţi forţa
brahială”.
În 1428 Regele Sigismund dă ordin să se despoaie de avere toţi nobilii şi cnejii care ţin pe moşiile lor preoţi
ortodocşi ce duc poporul în rătăcire. Dieta Ardeleană de la Sibiu, 1566, hotărăşte: Eresul (legea ortodoxă) să se
lepede, mai vârtos între români ai căror păstori fiind arhierei păcătuiesc”, St. Metaş “Istoria bisericii şi vieţii
religioase a Românilor din Ardeal şi Ungaria”, pag. 41.
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înalt de aproape 15 m a rămas de la vechea biserică, construindu-se numai corpul propriu-zis
al bisericii, suprafaţa clădirii fiind de 167 mp. Formatul său e cel dreptunghiular, fără abside,
înălţimea circa 5 m şi cu tavan. În pereţii groşi, ca de cetate, sunt 11 ferestre mari, 8 în naos
şi 3 în altar. (...) ( n.n. În urma lucrărilor de restaurare şi renovare, terminate în anul 1993,
tavanul este sub formă de boltă, iar biserica pictată de către pictorul Gheorghe Olteanu din
oraşul Covasna).
În anul 1916, Biserica aceasta a fost transformată, din ordinul primarului din
oraş, în grajd pentru cai, stare în care a fost găsită în ziua de 9 ianuarie 1919, dată la
care s-a constituit şi comitetul parohial în frunte cu preotul Iosif Popoviciu (†
22.IV.1938).
4) Viaţa bisericească în perioada 1919-1940
A doua perioadă, în munca de consolidare a Bisericii ortodoxe din Sfântu Gheorghe
începe cu anul 1919. Înfăptuirea României Mari opreşte la timp mişcarea de
deznaţionalizare a elementului românesc şi între primele măsuri ce se iau în oraş, este aceea
de a se repara Biserica Naţională. Slujbele religioase se fac acum în Sala festivă a
Prefecturii, unde s-a improvizat un altar, iar la sărbători naţionale serviciul religios se face în
piaţa, transformată mai târziu în parc orăşenesc.
Primul ajutor pentru începerea lucrărilor este dat de Statul Român, în sumă de lei
48.703 (în 1920, mai 23), drept despăgubire de război pentru distrugerea bisericii de armata
austro-ungară. Această sumă iniţială este sporită zi de zi, de pretutindeni, de credincioşi şi
de organele administrative, formându-se un fond cu care se porneşte la muncă. În fruntea
comitetului de refacere a bisericii este ales judecătorul Dr. Oltean Ilie, care reuşeşte ca în
ianuarie 1922 să predea biserica reparată după planurile făcute de Dumitru Pascu, arhitectul
oraşului. Printre credincioşii ce şi-au dat ajutor excepţional, menţionăm pe col. Mihail
Todicescu (n.n. viitorul general Todicescu, comandantul Garnizoanei Sfântu Gheorghe,
susţinător activ al vieţii culturale, religioase şi naţionale româneşti din Sfântu Gheorghe şi
judeţul Covasna).
Clopotele, le donează credinciosul Ieremia Coveşan (Araci) şi Vasile Mosora –
senator din circumscripţia Băţanilor, aduse de la Sibiu (firma Schieb) prin Consilierul
Arhidiecezan col. Todicescu, care pune la dispoziţie un camion. Clopotul cel mic se donează
de credincioşii ortodocşi din Chichiş.Col. M. Todicescu împreună cu un grup de ofiţeri din
Garnizoana Sfântu Gheorghe donează policandrul electric.
În luna aprilie 1927, Biserica din dealul oraşului este sfinţită prin Î.P.Sf. Sa
Mitropolitul Nicolae Bălan, care scrie următoarele în Registrul Botezaţilor: „S-a luat sub
cenzie cu ocazia vizitaţiei canonice prilejuită de Sfinţirea Bisericii şi s-a aflat în ordine.
Împărtăşim arhiereştile noastre binecuvântări peste toţi aceia ce vin în numele
Domnului”. Sfântu Gheorghe, la 30 Aprilie 1922, Arhiepiscopul şi mitropolitul 6icolae
Bălan. Acest binecuvântat act al Sfinţirii Bisericii din Sfântu Gheorghe s-a făcut în „Cea
dintâi vizitaţiune canonică” – spune Î. P. Sf. Sa Mitropolitul – după instalarea noastră.
Eu Mitropolit am făcut-o pentru a cunoaşte situaţia şi pentru a duce un cuvânt de
încurajare celor în care conştiinţa românească începe să se reaprindă de sub jugul
înstreinării1.
Sfârşindu-se şirul vizitaţiunilor în judeţ, Î.P.Sf. Sa asistă la şedinţa Consiliului
Parohial din Sfântu Gheorghe, ţinută în sala Prefecturii, în ziua de 13 mai 1922, sub
preşedinţia Dr. Romulus Oltean. Cu această ocaziune Dr. Oltean, în numele parohienilor îi
aduce mulţumirile călduroase pentru dragostea părintească ce a purtat ortodoxia din aceste
locuri. Î.P.Sf. Mitropolitul Nicolae, mulţumind preşedintelui, dr. Oltean, dă expresiune

1 Î.P.S. Arhiepiscop Nicolae Bălan, “Cuvântare de deschidere” la Adunarea Eparhială din 1939, Sibiu 1939, p.
55.
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faptului că a venit aici cu cea mai mare bucurie şi dragoste 1.
Paralel cu munca de refacere a bisericii din dealul oraşului, încă în prima şedinţă,
comitetul parohial exprimând dorinţa credincioşilor din localitate, a pus bază unui fond
pentru construirea unei catedrale, ce trebuia să constituie triumful ortodoxiei pe aceste
plaiuri. Visul ortodocşilor din Sfântu Gheorghe, ridicarea catedralei, începe să ia fiinţă în
ziua de 21 septembrie 1939, când se pune piatra fundamentală a clădirii, în cadrul unei
manifestaţiuni, fiind de faţă şi fostul ministru al Cultelor N. Zegre. Nu se putea alege un loc
mai potrivit, în plin centru, să se ridice biserica ortodoxă, constituind centrul de axare al
oraşului. Terenul era dat de Primărie, în baza contractului de schimb (cu cel pe care s-a
ridicat pretura) şi donaţiune, încheiat la 8 iulie 1940. (...) Planurile catedralei au fost
întocmite de dl. Ionescu Berechet arhitectul Patriarhiei şi lucrarea încredinţată d-lui. inginer
Tiberiu Eremia. Valoarea lucrărilor era în 1939 evaluată la suma de lei 18.540.000 lei.
Din schiţele anexate, se vede că în dreapta bisericii ortodoxe era oborul de vite, care
fapt a dus la stricarea parcului din faţa bisericii. Primăria, din motive de preţuire a bisericii
dominante şi pentru faptul că gardul parcului a fost distrus, prin hotărârea nr. 2217/1924,
trece la împrejmuirea cu gard şi restaurarea parcului, însărcinând cu această lucrare pe
inginerul oraşului şi Consiliul orăşenesc Sfântu Gheorghe. Această lucrare se face ridicânduse în mijlocul ei o troiţă sfântă care dăinuieşte până în apusul anului 1940 când lucrarea
scelerată a unor cetăţeni din localitate o doborâră, după care şi gardul parcului pentru a doua
oară este nimicit (n.n. fără a cunoaşte acest episod, prin grija Ligii cultural-creştine „Andrei
Şaguna”, cu sprijinul Ministerului Culturii, în anul 1995, pe locul troiţei dărâmate a fost
ridicat un impunător monument al Mitropolitului Andrei Şaguna, operă a sculptorului
bucureştean Paul Vasilescu).
5. Crâmpeie din viaţa bisericească ortodoxă din Sfântu Gheorghe, după 1940
Diktatul de la Viena, al durerilor româneşti, pune zăgaz avântului şi operei de
refacere a vieţii bisericeşti din localitate ca şi din regiune. Toamna anului 1940 coboară
promoroaca unei ierni peste florile sufletului românesc înflorite în grădina celor douăzeci
de ani de stăpânire firească. Mistria şi canciocul de zidar nu-şi mai cântă frumos cântec de
muncă pe şantierul catedralei. Parte din români, cu mai puţină legătură cu glia locului, iau
drumul pribegiei. Preotul nou ales, în 1939, Grovu, rămâne lângă turmă, în casa parohială
din str. fostă Eminescu, acum 1 Mai, dar pentru puţină vreme. Şicanele celor ce urau
Biserica şi Neamul îl fac să-şi ia desaga pribegiei şi să plece în Braşov. Tensiunile
administraţiei fac, pe cei slabi în credinţă, pe cei ce nu erau ortodocşi decât din calcul, ca şi
parte din cei înglodaţi în mizeria unei munci, pentru a câştiga sub stăpânire străină o bucată
de pâine pentru copii, să-şi părăsească legea ortodoxă.
Serviciul de stare civilă a Primăriei Sfântu Gheorghe nu poate prididi cu cererile de
trecere şi părăsire a credinţei ortodoxe. Prozelitismul este în floare2. Se vânează suflete şi
conştiinţe. (Bătălia a fost câştigată de reformaţi.) Materialul de pe Şantierul Catedralei,
cu ştirea organelor administrative, se împarte la cetăţeni pentru a-şi construi locuinţe.
Biblioteca parohială este confiscată şi dusă la Primărie în ziua de 5 Martie 1941.
Slujbele religioase se fac rar de preotul interimar Petruţ Alexandru şi sunt ascultate cu suflet
îndoliat de către singurii credincioşi: Bârlă Gheorghe – epitrop, Teodorescu Cornel (cel care
ca să poată să stea lângă copiii săi – cinci la număr – a trebuit ca să-şi părăsească religia3),
Niţu Ioan (până a nu fi expulzat), Ţepelea Petru, Mosora Ilie, Berariu Nicolae, Ştirbu
Mihail, Neagu Stănescu şi alţii.
Iată însă că, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în Biserica noastră ortodoxă din
localitate, în ziua de 4.XII.1942, Preotul ortodox ungur Vary (?) Ioan delegatul oraşului
1 Proces verbal din 13.V.1922, vol. II.
2 Vezi anexa nr. 1
3 Anexa cu adeverinţa redactată în limba maghiară.
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Pojon, administratorul ortodocşilor unguri din Secuime intră în Biserică asistat de
autorităţile comunale reprezentate prin subprimarul Dr. Benedek Ioan şi face slujba în limba
maghiară, răspunsurile fiind date de cantorul Vancsea Ştefan din Arcuş. Preotul Petruţ
Alexandru, desemnat de Consiliul Episcopesc al Eparhiei Clujului, raportează cazul, ia
cheile care erau păstrate la fostul chestor şi pleacă la Vâlcele. În ziua de 24.XII.1942,
revenind din nou Preotul Vary (?) de la Budapesta, i se refuză de către preotul interimar
Petruţ Alexandru accesul în biserică1.
Biruinţa armatelor române conduce la eliberarea oraşului Sfântu Gheorghe de
către vânătorii români (Batalioanele 22 şi 24 Vânători de Munte), unităţile din Divizia Tudor
Vladimirescu, care alungă pe cei veniţi aici cu gând de batjocură şi răzbunare. În cimitirul
eroilor (n.n. în prezent situat în incinta cimitirului orăşenesc), îşi dorm somnul vitejii români
căzuţi pentru dezrobirea Ardealului patimilor româneşti. Cpt. Grecu, lt. Câmpeanu Mihail,
ostaşi ?? şi nu mult la ieşirea din oraş, străjuieşte o troiţă (Ridicată de Batalionul 24 Vânători
de Munte pe locul unde a căzut vitejeşte Generalul Bălan Grigore). Refacerea vieţii
religioase după încheierea păcii, şi aici înaintează greu. Se susţine că stăpânirea românească
este trecătoare şi nu s-a lăsat ca toate sufletele româneşti să revină la obârşia străbună. (n.a.
Ne referim la acei ce se pot încadra în această categorie, pentru că sunt şi din aceia pentru
care ortodoxia nu a fost decât o emblemă cu caracter oportunist până în 1940 şi aceştia, sub
nici un motiv, nu pot să fie numiţi fii ai bisericii din Sfântu Gheorghe.)
Biserica, zdruncinată în urma cutremurului din 1940, în urma luptelor ce s-au purtat
în jurul ei, necesită noi reparaţii. Războiul prim mondial a transformat-o în grajd, al doilea
în casa nimănui. Era atât de mult de făcut încât nu ştiai cu ce să începi. Să repari coperişul
prin care ploua? Să faci gard în faţa fostului parc al bisericii, unde acum era locul de
încercare a cailor cumpăraţi în târg? Să schimbi scândurile putrezite din duşumea? Lucrul
trebuia început de la exterior, ca să se vadă că noi ne preţuim bisericile, acţiunea pornind
de la fostul confesor al gimnaziului şi col. comandant Alexandru Ionescu2.
(...) Prin raportul nr. 172/1946 se comunică P.V. Consiliului Arhiepiscopal modul
cum s-a reuşit ca dintr-o pivniţă să se ridice trei clopote (în noaptea anului nou) luate în
timpul ocupaţiei maghiare (1940-1944) cu destinaţia a fi transformate în gloanţe /fapt luat la
cunoştinţă cu bucurie prin adresa-răspuns nr. 13.212/1946.
Biserica veche, oricât s-ar repara, astăzi este necorespunzătoare atât din punct de
vedere a capacităţii cât şi a garanţiei solidităţii. Gândul tuturor românilor ortodocşi este de a
termina catedrala din localitate. Prin puterile unite ale localnicilor, această construcţie nu se
poate termina. Este necesar ajutorul tuturor ortodocşilor din Arhiepiscopie. Iată însă că în
anul 1949 se pune în discuţie problema transformării ei în ateneu. Ba mai mult, se face un
memoriu întocmit de învăţătorul GheorgheTimaru, semnat de cea mai mare parte din
membrii adunării parohiale, nu de toţi credincioşii ortodocşi, ci de cei ce nu ştiu nici locul
bisericii româneşti. În urma acestei acţiuni am făcut un memoriu-protest semnat de toţi
ortodocşii din Sfântu Gheorghe, muncitori şi funcţionari, şi înaintat la Ministerul Cultelor
prin Arhiepiscopie. Sesizat de această pierdere, în ziua de 27 August 1950, în Sfântu
Gheorghe vine însuşi Dl. Ministru al Cultelor, Stanciu Stoian, care a constatat la faţa locului
realitatea3.
6) Preoţii ce au slujit Altarul Bisericii din Sfântu Gheorghe
Cel dintâi preot cunoscut din acte este Popoviciu Zosim, care păstoreşte în biserica
veche de la anul 1790-1833. Bănuim că este cel dintâi preot din familia Popovicenilor ce au
păstorit cu scurte întreruperi credincioşii Sfântului Gheorghe mai bine de un secol. Încă în
1 Vezi Procesul verbal, Tom III.
2 Adresa nr. 70 din 8 iulie 1946
3 Actele oficioase cu nr. 223, 239, 584, 683, 800, 801, 802, 894, 895, 896, 928, 932, 938, 1012, 1121 şi 393,
645, 707, 714, 740, 747, 859, 931, 948.
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viaţă fiind are de capelan pe fiul său Popoviciu Gheorghe (1833-1848) urmat de Popoviciu
Ioan care păstoreşte numai 3 ani (1848-1851) (n.n. Dintr-un raport, de mai târziu, al
protopopului Constantin Dimian rezultă că preotul-în-văţător Ioan Popoviciu a fost omorât
în timpul Revoluţiei de la 1848-1849). Locul unde au fost înmormântaţi preoţii din familia
Popoviciu este cel pe care e ridicată astăzi cripta familiară, în cimitirul bisericii ortodoxe din
Sfântu Gheorghe. Şirul Popovicenilor e în-trerupt, numai pentru 4 ani, de către Preotul
Bărbat Daniel (1851-1855), a cărui origine nu poate fi găsită. În 1855 începe păstorirea
ctitorul bisericii noi Preotul Alexe Popo-viciu, care alături de predicatorul, istoricul (după
alţii şi învăţător) şi Mihail Bărbieru, termină biserica şi şcoala confesională românească, în
1872. Sătul de viaţă, adoarme în anul 1900 şi este înmormântat în cavoul făcut de el în faţă
intrării în Biserică. După moartea sa, postul de preot este ocupat, prin numire, de către
Preotul Gheorghe Hamnzea (din Breţcu), care păstoreşte numai patru ani (1900-1904), când,
la cererea proprie, este transferat în satul natal Breţcu, unde este şi înmormântat în curtea
bisericii.
Rămânând vacantă parohia, se publică primul concurs pentru ocupare Nr. 834,
1903/117/3-31 cu data 30 Iulie 1904 (Breţcu) – semnat de Protopopul Tractului Treiscaune,
de atunci Constantin Dimian. La alegere se prezintă doi candidaţi: clericul Iosif Popoviciu
din Sfântu Gheorghe (nepot al lui Alexe Popoviciu) şi diaconul David Pop – învăţător în
Hărman. Alegerile se fac în ziua de 13 Iulie 1904 şi în 4 august acelaş an, cu raportul Prot.
Nr. 475 se ratifică alegerea clericului Popoviciu Iosif. (...)
În luna decembrie, preotul Iosif Popoviciu este chemat la hirotonie, dându-i-se
certificatul nr. 4420 din 8/21 Mai 1904, necesar pentru treburile militare1. În 1914 este
întemniţat şi condamnat la moarte, pedeapsă comutată şi din care scapă graţie sfârşitului
primului război mondial (Şcoala primară şi liceul le-a făcut în Sfântu Gheorghe). În 1927
este ales senator. Iubit fiind, atât de români cât şi de cetăţenii de naţionalitate maghiară, cu
mulţi din ei fiind coleg şi prieten, (şi-a făcut studiile liceale la Liceul „Miko” din localitate),
a reuşit să înfăptuiască lucruri frumoase: repararea generală a bisericii în 1920-1922,
edificarea casei pentru clopotar, cumpărarea casei pentru cântăreţ, achiziţionarea terenului
pentru catedrală, înfiinţarea unui fond de zidire a catedralei, înfiinţarea a două fundaţiuni
„Iosif Popoviciu” cu scopul de a ajuta fiii meseriaşilor harnici, dornici de învăţătură şi
susţinerea corului. În 22 Aprilie 1938, clopotele bisericii anunţau orăşenilor stoparea din
viaţă a Preotului Iosif Popoviciu în al 35-lea an de preoţie, înmormântat fiind lângă
înaintaşul său Alexe Popoviciu. La deschiderea testamentului, s-a constatat că întreaga
avere, după moartea îngrijitoarei sale, Barabas Maria, este donată bisericii, constând din: 1
casă de lemn compusă din 2 camere, grădină şi curte de 322 x 108 stânjeni. Cu el se
sfârşeşte şirul preoţilor slujitori în Sfântu Gheorghe din familia Popoviciu.
Am arătat în paginile trecute, cum Î.P.Sf. Sa Mitropolitul Nicolae Bălan, considera
că, între problemele ce trebuiau rezolvate în Săcuime, era şi ridicarea parohiei Sfântu
Gheorghe la gradul de parohie protopopească, urmând a se instala aici un protopop, dat fiind
faptul că această comună era aşezată în centru şi era şi scaunul (capitala) judeţului.
În vederea completării parohiei protopopeşti, din Ordinul nr. 5507 din 20 octombrie
1920 se dispune administratorului protopopesc al tractului – cu domiciliul acum în Întorsura
Buzăului, Preotului Gheorghe Negoiescu – ca să republice concurs pentru ocuparea postului
de protopop, cu sediul aici în Breţcu (vezi anunţul din anexă). Contrar hotărârii Consiliului
Arhiepiscopal Nr. 107, punct VI, din anul 1900, care a decretat ca centru pentru judeţul

1 Nr. 4420, Certificat în puterea căruia se adevereşte: Că prezbiterul Iosif Popoviciu, născut în comuna SepsiSzentgyorgy (Sepsi-Sângeorz), este hirotonit prin subsemnatul la 16 Decembrie 1904 de prezbiter şi acuma se
află în funcţiunea de paroh stabil în comuna Sepsi-Szentgyorgy (Sepsi-Sângeorz). Nagyszeben (Sibiu) 8/21
Maiu 1905. Ioan Meţianu, mitropolit.
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Treiscaune comuna Vâlcele1 şi nu Sfântu Gheorghe. (...) Cu data de 28 aug. 1923 se
eliberează din funcţia de administrator protopopesc al Secuimii preotul Gheorghe Negoescu
şi se dă în administrare preotului Aurel Nistor din Araci (Arpătac), fapt ce se aduce la
cunoştinţă credincioşilor prin ordinul mai sus amintit 2. La început, Preotul Nistor Aurel
administra şi parohia Araci, iar la centru nu venea decât cu ocaziunea rezolvării actelor sau a
sărbătorilor naţionale când reprezenta noul protopopiat. Se iveşte însă legea de a se cumpăra
o casă protopopească, care deşi centrală, totuşi destul de scumpă – 500.000 lei – cumpărată
de la văduva Av. Szász Dezsósné. (...) Erau şi semne ca instituţia noastră de conducere
bisericească judeţeană să fie scoasă din starea nefirească în care a fost, aruncată în margini
de judeţ.
Decedând Preotul Iosif Popoviciu (†22.IV.1938), Oficiul Protopopiei Sfântu
Gheorghe raportează aceasta P.V. Consiliul Arhiepiscopal cu Nr. 1601 (din 27.IV.1938),
fapt ce se aduce la cunoştinţa credincioşilor celor două parohii păstorite de Protopop Nistor
Aurel, care este poftit ca în termen de 15 zile să se promoveze concurs pentru ocuparea
parohiei vacante3.
Concursul se publică şi candidează Preotul Grovu Gheorghe, ales şi întărit în 1939,
în cadrul unei manifestaţiuni româneşti şi ortodoxe, fiind primit cu flori şi binecuvântări de
organele administrative şi militare. (...) Locuinţă i se dă în casa parohială din fosta stradă
Mareşal Averescu nr. 41, din imediata apropiere a Bisericii. Aici locuieşte preotul, care,
după Diktatul de la Viena, rămâne mai departe cu turma sa. Durerea lui însă este adâncă,
atunci când vede că în prima lună după ocupaţie, credincioşii săi trec, ori sunt trecuţi cu sila
la confesiunile cuceritorilor. Casele românilor ortodocşi, rămaşi în credinţa străbună, sunt
atacate de secui, acoperişurile de ţiglă sparte 4, iar ei siliţi să-şi ia drumul pribegiei. Aceeaşi
soartă o încearcă şi preotul Grovu, trecând, după puţin timp, şi el graniţa vremelnică.
7) Preoţi ortodocşi care au păstorit credincioşii români din Sfântu Gheorghe, după 1940
În Ardealul cedat, adică nu cedat, rupt din trupul ţării-mamă, grija sufletească
a românilor ortodocşi este încredinţată Episcopiei Clujului, în frunte cu P.S. Episcop
icolae Colan (născut în comuna Araci din judeţul Covasna).
Preoţii din tractul Sfântu Gheorghe, în cea mai mare parte au plecat din primele zile
ale cedării Ardealului, iar cei ce au avut curajul să mai rămână au fost expulzaţi. Se punea
marea problemă a trimiterii de preoţi în această parte, lipseau însă cadrele. Episcopul
Nicolae Colan face apel la învăţători şi din rândul lor se recrutează preoţi pentru Secuime:
numindu-se în Sfântu Gheorghe preotul Petruţ Alexandru, în Breţcu preotul Sânmârtean
Toma, în Covasna preotul Babiciu şi în Valea Mare preotul Ioan Roman.
Preotul Petruţ Alexandru, absolvent al Şcolii Normale, născut în Văleni-Someş, este
acel ce a purtat pe umeri sarcina grea a administrării parohiei Sfântu Gheorghe începând cu
anul 1941. Săvârşeşte servicii religioase în toate parohiile, fixându-şi un program de
activitate, de comun acord cu credincioşii din filii. Serveşte în Biserica din Vâlcele, unde, la
început, a fost numit; îl găsim în bisericile din Lisnău, Ozun, Micfalău, Belin, Aita Mare,
Aita Medie, Aita Seacă şi Băţani. Înfruntă primejdii şi batjocuri, dar pe toate le biruie cu
dârzenie de ardelean crescut în furtuni. În 1943 se mută cu locuinţa în Sfântu Gheorghe, dar
curajul lui în toamna anului 1944 era să-i fie fatal. Un cetăţean al oraşului – Eltés – membru
al Serviciului de securitate maghiar, venind la Oficiul Parohial ca să-l ridice, în timp ce
preotul se îndrepta spre cuier să-şi ia pardesiul, îl împuşcă, glonţul nu a intrat direct în capul
lui, ci a ricoşat din bordura sobii de teracotă în piciorul drept pe care-l rupe. (...)
În toamna anului 1946, preotul Alexandru Petruţ pleacă în comuna natală Văleni1 Extras Ordin P.V. Consiliu Arhiepiscopal Nr. 5507 din 20 oct. 1920
2 Nr. 828/9266 – din 23 iunie
3 Actul nr. 5453/938 Ordin al P.V. Consiliu Arhiepiscopal.
4 Cazul din Sfântu Gheorghe al lui Niţu Ion.
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Someş, unde este ales ca preot. Ca urmaş al lui este numit administrator prin Ordinul
Consiliului Arhiepiscopal, preotul maior al garnizoanei Sfântu Gheorghe, care păstoreşte
parohia până la 27 septembrie 1947, când este mutat. În locul lui sunt numiţi la
administrarea parohiei Preotul Constantinescu Vasile, care după două luni este înlocuit cu
Preotul pensionar Gheorghe Lincu din Dobolii de Jos. Cetăţenii români şi biserica din
Sfântu Gheorghe prin memorii repetate adresate atât în cursul anilor 1946-1947 cât şi 1948
Prea Venerabilului Consiliu Arhiepiscopal, solicită a fi readus ca preot şi protopop al
Sfântului Gheorghe fostul confesor militar, Boeriu Petru, acum cu garnizoana în oraşul
Bistriţa. Îndemnat de dorul de a fi lângă cei ce-l chemau cu atâta dragoste, acceptă a se
reîntoarce în oraşul Sfântu Gheorghe şi face în acest sens raport la Î.P.Sf. Arhiepiscop, care
îi aprobă cererea începând cu data de 1 octombrie 1948.
8) Menţiuni documentare despre prezenţa unor Protopopi în Parohia Sfântu Gheorghe
În registrele matricole ce ni s-au păstrat, găsim consemnate observaţiile unor
protopopi făcute cu ocazia unor vizite canonice. Astfel, în Registrul cununaţilor, tomul II,
pag. 26, semnează în 1882 şi 1883 ca protopop Spiridon Dimian, care este urmat de
Dimitrie Coltofeanu, care semnează în Registrul repauzaţilor, pag. 60, anul 1896. După
1896 se găsesc semnăturile Preotului Constantin Dimian până în 1916. Aceşti trei protopopi
îşi aveau sediul în comuna Breţcu – Treiscaune.
După 1916 până în 1922 semnează ca protopop Preotul Gheorghe Neagoviciu
Negoiescu, din Întorsura Buzăului (tatăl preotului Gheorghe Negoiescu, ctitorul Bisericii
ortodoxe din Gheorgheni, mort la Canalul Dunărea – Marea Neagră). Începând cu anul
1922, Sfântu Gheorghe este scaunul protopopiatului mutat de la Breţcu (Protopopiatul
Treiscaunelor este divizat în două: Protopopiatul Sfântu Gheorghe şi Protopopiatul Târgu
Secuiesc – Oituz), primul având ca preot titular pe Preotul Aurel Nistor, iar al doilea pe Ioan
Rafiroiu, ambii născuţi în comuna Araci. Părintele Aurel Nistor supraveghează bunul mers
al Protopopiatului până în 1940 când, după Diktatul de la Viena, se refugiază în Braşov,
unde este numit ca administrator parohial în Braşovu Vechi (n.n. preotul protopop Ioan
Rafiroiu are o soartă crudă, în urma suferinţelor şi umilinţelor la care a fost supus, a murit în
anul 1948).
În 1945, restabilindu-se viaţa românească în Secuime, este numit ca administrator
protopopesc al Protopopiatului Sfântului Gheorghe Preotul Ioan Ludu din Prejmer, numit
ca administrator parohial al parohiilor rupte din Secuime în timpul ocupaţiei cu sediul la
Prejmer. Deşi, după 23 August 1944, sediul protopopiatului a fost mutat în Sfântu
Gheorghe, preotul Ioan Ludu nu s-a stabilit la sediul Protopopiatului, având anumite motive,
pe care, prin rapoarte şi memorii, le-a adus la cunoştinţa P.V. Consiliu Arhiepiscopal,
păstrându-şi, mai departe, Parohia Prejmer, de unde se deplasa numai atunci când era nevoie
la Sfântu Gheorghe. (...) Date fiind memoriile înaintate de credincioşi, Consiliul
Arhiepiscopal propune pe Preotul militar Boeriu Petru, care acceptă, numirea ca
administrator protopopesc, începând cu data de 1 octombrie 1948. A fost instalat la 24
octombrie 1948. (şirul protopopilor a fost reconstituit şi publicat în volumul „Românii din
Covasna şi Harghita”, Miercurea –Ciuc, 2003 – n.n.)
9) Învăţământul confesional ortodox din Sfântu Gheorghe
Ca învăţători confesionali sunt cunoscuţi doar doi: Pop Gheorghe (1850-1860) şi
Stoian Gheorghe (1860-1873). În anul 1873 autorităţile timpului au închis şcoala
confesională ortodoxă română, copiii urmând cursurile şcolii de stat în limba maghiară.
Învăţătorul Stoian Gheorghe făcea parte dintr-o veche familie românească din
Chichiş, acum pe cale de dispariţie (Cercetările ulterioare au relevat numeroase documente
referitoare la învăţământul confesional românesc din Sfântu Gheorghe, atestat documentar
din 1799. Majoritatea preoţilor au fost şi învăţători. În opinia istoricului maghiar Berecz
Gyula, şcoala confesională ortodoxă din Sfântu Gheorghe a fost una din cele mai bune din
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zonă, cursurile acesteia fiind urmate şi de către elevi catolici şi reformaţi. În edificiul situat
în apropierea Bisericii ortodoxe din deal, prin grija Muzeului Naţional al Carpaţilor
Răsăriteni, cu sprijinul IPS Ioan Selejan a fost amenajat punctul muzeal „Prima Şcoală
românească din Sfântu Gheorghe”- n.n.).
10) Câteva date privind mişcarea populaţiei
(Evoluţia populaţiei şi structura acesteia pe etnii şi confesiuni este redată în mai
multe studii, printre care Structuri etnice şi confesionale în judeţele Covasna şi Harghita,
Ioan Lăcătuşu, Editura Universităţii Petru Maior, Tg. Mureş, 2008 – n.n, ).
Materialul este nedatat, dar,
după cercetările făcute, rezultă
că a fost redactat, în
manuscris, în perioada 19481952.

Gheorghe Vasilescu,
învăţător, membru în Consiliul Parohial Sfântu
Gheorghe şi deputat în Adunarea
Arhiepiscopală a Mitropoliei Ardealului din
Sibiu
***

The publication of the Ortodox Church Monography from Sfantu Gheorghe, study
written between 1948-1952, represents an act of respect and appreciation branged to the
writer, the distinguished teacher and professor Gh. Vasilescu, one of the leader of the
romanian comunity from Sf. Gheorghe, in a historical time with many and hard challenges
for it. The documentary value of the study is remarkable, regarding the historical context
when it was written ( after the dramatical events lived by the indigen romanians, in the years
which came after the „Diktat of Wien” and in full stalinist regime, once with the establishing
of the Magyar Autonomous Region. The study contains a general description of the Sfantu
Gheorghe town, moments from the Romanian Orthodox Parish from this locality, the
orthodox church life between 1919-1940, after 1940 the pastors which served the Church
from Sf. Ghe., the confesional education from the town, few things regarding the movement
of the population and not at last, a short presentation of the authors biography.
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MITROPOLITUL ATAASIE CRIMCA FODATORUL
CELUI DITÂI SPITAL DI MOLDOVA
Pr. prof. dr. Florin Bengean (Târgu-Mureş)
În primul rând trebuie să prezentăm câteva opinii despre rolul bolniţelor
mănăstireşti din Moldova. S-a profilat o teorie nouă referitoare la bolniţele româneşti
instituţii care, cum afirmă N. Vătămanu, <<n-au fost spitale şi nici o bolniţă nu s-a
transformat vreodată în spital>>. Autorul precizează că înţelege prin spital <<numai acea
instituţie de asistenţă în care sunt primiţi bolnavi pentru cură medicală, pentru a-i reda vieţii
active, graţie îngrijirilor primite de la un personal calificat; indiferent, bineînţeles, de numele
şi de gradul pregătirii lui. Spitalul nu poate fi locaşul unde se primesc bolnavii pentru
odihnă, acela este azilul>>. Mai departe N. Vătămanu conchide că <<bolniţa era o instituţie
călugărească închisă în care laicii nu aveau acces>>.
Faţă de ceea ce se admitea, teoria lui N. Vătămanu este interesantă în special sub acest
aspect ultim, care consideră bolniţa o instituţie inaccesibilă laicilor. Lucrul este evident
important căci dacă aşa a fost în adevăr situaţia, această eventuală inaccesibilitate a laicilor
care nu schimbă caracterul medical al bolniţelor, ar diminua rolul social pe care l-au avut
bolniţele în trecutul nostru.
În ceea ce priveşte faptul dacă bolniţele, sau cel puţin unele din ele, au fost sau nu
spitale, credem că modul în care se pune problema reprezintă o deplasare a acesteia. Ele nu
au fost spitale în accepţiunea modernă a noţiunii de spital menţionată de N. Vătămanu, dar
au fost nişte spitale ale noastre şi ale epocii respective din istoria noastră. A le compara cu
spitalul de accepţiune modernă ni se pare a nu proceda istoric. Neexistând spitale, au existat
bolniţe. Să admitem că aici, prin forţa împrejurărilor, s-ar fi tratat medical şi ar fi fost redaţi
vieţii active pe lângă cronici şi câţiva călugări localnici cu afecţiuni acute, şi încă doar
pentru aceasta pot fi considerate ca având o funcţie spitalicească. Asistenţa medicală din
totdeauna a fost ambulatorie şi staţionară. Credem că în acest cadru trebuie privită problema,
anume dacă s-a desfăşurat o activitate medicală de staţionar, fără a ne întreba prea mult dacă
templele antice au fost sau nu au fost policlinici sau dacă bolniţele au fost sau nu au fost
clinici. Ceea ce interesează este caracterul medical al acestor unităţi, aportul lor la
dezvoltarea medicinii româneşti.
Au avut bolniţele un astfel de caracter? În cele ce urmează ne referim doar la această
problemă şi numai la teritoriul Moldovei, sprijinindu-ne pe câteva documente existente în
fondul Arhivelor Statului din Iaşi şi care au fost studiate şi cercetate de mai mulţi
cercetători. O primă categorie de astfel de izvoare o constituie numeroasele cereri de
internare în bolniţe, cereri în care numeroşi laici solicită internarea pentru tratament medical,
uneori chiar reinternarea (în unele cazuri bolnavi mintali de 3—4 ori internaţi). Aceasta
denotă deci o oarecare dinamică a mişcărilor, ceea ce înseamnă că bolniţele nu aveau un
caracter exclusiv închis, şi că nu internau pe viaţă ca un azil. Reiese din aceste cereri, ca şi
din alte numeroase menţionate, caracterul deschis şi foarte relativ restrâns geriatric, a unor
bolniţe (în care se cerea internarea copiilor!). Noţiunile erau relative încă atunci, dar funcţia
socială, laică a bolniţelor este aceea care ne interesează. Mai mult, în secolul al XIX-lea se
internau chiar evrei în bolniţe, după cum rezultă din unele cereri existente.
Numeroasele cereri, în total câteva sute, atestă o mentalitate dar şi o practică, un obicei
din care această mentalitate deriva.
40

Ar fi posibil să admitem totuşi că bolniţele erau doar <<loc de odihnă>>? (N.
Vătămanu). Ce căutau atunci acolo copii epileptici atât de turbulenţi, cum ştim, şi alţi
bolnavi psihici care nu puteau fi toleraţi acasă, desigur neputând fi trataţi, calmaţi? În
spiritul ortodox recunoscut, aceşti bolnavi erau trataţi la bolniţe căci nu putem admite că ar
fi fost acceptaţi fără a li se fi dat un ajutor, mai ales că ar fi deranjat nu numai bolniţa, dar
întreaga mănăstire. Ei puteau fi toleraţi numai cu condiţia de a li se fi aplicat o cură medicală
(care putea fi doar psihoterapeutică). Măcar sub acest aspect se desfăşura la bolniţe o
activitate medicală, care prin forţa lucrurilor a dus la oarecare specializare.
În acest fel bolniţa a devenit o unitate care, chiar în accepţiunea formulată de N.
Vătămanu asupra spitalului, poate fi considerată un rudiment de spital. Înfiinţarea unei
bolniţe la care se cere angajarea unui medic şi a unui spiţer (ca de exemplu în 1843, la
Mănăstirea Neamţ) este semnificativă.
Astfel de bolniţe au existat în Moldova, după cum rezultă din investigaţiile făcute, la
următoarele mănăstiri: Râşca, Slatina, Horaiţa, Secu, Agapia, Văratec. Bineînţeles în afara
acestora care sunt mai puţin cunoscute au existat şi cele foarte cunoscute: Neamţ, Golia,
Adam, Sfântul Spiridon etc. Credem că în afara legislaţiei, asistenţa medicală ştiinţifică s-a
infiltrat în bolniţele mănăstirilor din Moldova încă de la începutul secolului al XIX-lea ca o
perfectare a asistenţei empirice anterioare. Merită importanţă faptul semnalat de Gonţa, care
informează despre oarecare activitate ştiinţifică la spitalul de mănăstire de la Putna.
Bolniţele nu au fost refractare importului medicinii ştiinţifice. De altfel pătrunderea
medicilor diplomaţi în bolniţe, s-a făcut când aceştia au început să existe, la cererea
mănăstirilor; în Arhivele Statului din Iaşi sunt numeroase cereri de acest gen, începând cu
aceea a Mănăstirii Văratec (1854) şi Agapia care cerea <<a li se rândui un doctor>>. Altele
cu acelaşi conţinut sunt cele de mai târziu ale Mănăstirilor Văratec (1859), Agapia (1859),
Adam (1861) şi Râşca (1861). De altfel prin aceasta s-a deschis era asistenţei medicale
calificate la bolniţe1.
În prima jumătate a secolului al XVII-lea cel mai de seamă mitropolit al Moldovei a
fost Anastasie Crimca. Era fiul lui Ioan Crimca din Suceava şi al soţiei sale Cristina, având
din botez numele Ilie. În tinereţe fusese ostaş. Pentru vitejiile sale în luptele cu cazacii,
domnitorul Petru Şchiopul (1582—1591) i-a dăruit satul Dragomireşti, lângă Suceava.
Probabil s-a călugărit la Putna. În timpul domniei lui Mihai Viteazul, Anastasie a fost ales
episcop la Rădăuţi. A păstorit abia vreo câteva luni, căci la reîntoarcerea Movileştilor în ţară
a fost îndepărtat din scaun. În anul 1602, a ridicat la Dragomirna, lângă Suceava, cu ajutorul
fraţilor Stroici, doi boieri de vază ai ţării, o biserică mică, devenită mai târziu bolniţă, pe
locul uneia mai vechi din lemn. În 1606, a fost ales episcop la Roman, unde a păstorit până
în 1608, când a fost ales mitropolit al Moldovei. În această perioadă a vieţii sale, cu ajutorul
logofătului Lupu Stroici, a început zidirea bisericii mari a mănăstirii Dragomirna, una dintre
cele mai importante monumente bisericeşti ale Moldovei. Zidurile ei înconjurătoare au fost
ridicate mai târziu de Miron Vodă Barnovschi. Datorită faptului că luase atitudine împotriva
închinărilor de mănăstiri la Locurile Sfinte, mitropolitul Anastasie a fost nevoit să se retragă
din scaun, în 1617. S-a aşezat la ctitoria sa de la Dragomirna, unde a stat până în anul 1619,
când a fost adus din nou în scaunul mitropolitan. Şi-a continuat acum liniştit activitatea sub
cinci domnitori, până la moartea sa, în 1629. A fost înmormântat în pronaosul bisericii mari
de la Dragomirna.
Din activitatea îndelungată a mitropolitului Anastasie Crimca se pot reţine mai multe
fapte. Astfel, cu gândul la alinarea suferinţelor celor mulţi şi săraci, a prefăcut în bolniţă
prima sa ctitorie de la Dragomirna. Ca mitropolit, putem spune în primul rând că a făcut o
1

Dr. Cristina Ionescu, Dr. C. Romanescu, Câteva opinii despre rolul bolniţelor mănăstireşti din Moldova, în
Mitropolia Olteniei, Nr. 1-2, 1970, p. 47-49.
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realizare remarcabilă şi anume a înfiinţat, în 1619, pentru prima dată în ţara noastră, un
spital într-un oraş, la Suceava. Spitalul era destinat „pentru cei săraci şi neputincioşi şi
şchiopi şi orbi şi alţii cari vor să se odihnească”, după cum preciza hrisovul domnesc de
întemeiere. Acest spital se întreţinea din veniturile mănăstirii Dragomirna şi desigur din
daniile mitropolitului şi poate ale unor credincioşi. Nu se ştie cât a funcţionat.
Mitropolitul Anastasie Crimca ocupă un loc remarcabil şi în istoria culturii şi artei
româneşti. El a fost unul din cei mai însemnaţi miniaturişti, formând la Dragomirna un
centru artistic de acest gen, o şcoală cu renume, care a influenţat dezvoltarea preocupărilor
artistice din celelalte mănăstiri moldovene. Au rămas de la el peste 25 de manuscrise, cele
mai multe fiind împodobite cu miniaturi (patru Tetraevangheliare, doi Apostoli, trei
Liturghiere, o Psaltire) etc., toate în limba slavonă. Cele studiate cuprind aproximativ 250
de miniaturi, la care se adaugă numeroase frontispicii şi iniţiale înflorate, lucrate de
mitropolit, ajutat desigur de unii dintre ucenicii săi mai talentaţi. Între acestea se remarcă un
Tetraevanghel aflat în muzeul mănăstirii Dragomirna, cu aproximativ 40 de miniaturi, care
redau scene din viaţa Mântuitorului, mai ales în legătură cu Patimile. Un Apostol, cuprinde
peste 40 de scene. Pe acest Apostol mitropolitul a scris şi un fel de testament, prin care
arunca blestem asupra celui care ar îndrăzni să închine mănăstirea Dragomirna Muntelui
Athos sau altor mănăstiri din Răsărit. În anul 1616 a scris o Psaltire, dăruită Dragomirnei,
cu peste 50 de scene, mai ales din istoria poporului evreu, în care apar însă şi o serie de
elemente locale (instrumente muzicale folosite în Moldova etc.).
Trebuie subliniat de asemenea un fapt interesant şi anume acela că mitropolitul
Anastasie este primul autoportretist din pictura românească. Chipul său apare de 15 ori, în
opt din manuscrisele sale. Este redat în diferite atitudini: fie cu mâinile împreunate pentru
rugăciune sau ţinând o carte ori un pergament în mână, fie îngenuncheat în faţa bisericii mici
de la Dragomirna ori a unor sfinţi. Manuscrisele sale reprezintă adevărate opere de artă în
acest gen, remarcându-se prin imaginaţie, inspiraţie, artă delicată, armonie de culori, ceea ce
arată că autorul lor era dotat cu mult simţ artistic. Activitatea artistică remarcabilă din
mănăstirea Dragomirna a influenţat preocupările de acest gen de la alte mănăstiri, căci avem
un număr de manuscrise de la ucenicii lui Anastasie Crimca, fie de la Dragomirna, fie de la
alte mănăstiri. Calităţile de mare artist ale lui Anastasie Crimca se observă din plin şi în
construcţia mănăstirii Dragomirna, zidită după indicaţiile sale. Dragomirna impresionează
— şi se deosebeşte de celelalte monumente din ţara noastră — atât prin înălţimea sa
neobişnuită (32 m), cât şi prin împodobirea turlei, cu ornamente săpate în piatră. Arhitectul a
trebuit să execute toate indicaţiile date de ctitor, astfel că datorită colaborării dintre ei,
arhitectura bisericească din ţara noastră s-a îmbogăţit cu una din cele mai frumoase lucrări
de artă1.
Din cele prezentate aici reiese că mitropolitul Anastasie Crimca a desfăşurat o bogată
activitate pastoral-socială şi cultural-artistică, fiind unul dintre cei mai luminaţi ierarhi din
trecutul Bisericii noastre. Cele două biserici ctitorite la Dragomirna, eclesiarniţa de la
catedrala mitropolitană din Suceava, cele două spitale de la Dragomirna şi Suceava, grija
faţă de clerul de mir şi monahal, protestul său energic împotriva amestecului străin în
treburile ţării şi ale Bisericii, manuscrisele împodobite cu miniaturi, ca şi îndelungata
activitate ca episcop şi mitropolit, aşează pe Anastasie Crimca în rândul marilor ierarhi din
trecutul Bisericii româneşti. Prin multiplele sale realizări, el a deschis drumul vrednicilor
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ierarhi cărturari din perioada imediat următoare, luptători pentru apărarea tezaurului de
credinţă ortodoxă şi pentru propăşirea cultural-spirituală a Bisericilor pe care le păstoreau1.
Este ştiut în de obşte din ceea ce s-a scris că, îngrijirea sănătăţii în regimul feudal
privea pe individ personal chiar atunci când el se bucura de privilegii ori de o situaţie
economică bună. Cui îi este străin faptul că voievozii noştri aveau la curtea domnească
medici chemaţi de peste hotare, care îi îngrijeau pe ei şi familiile lor? În secolul al XV-lea,
Iliaş voievod fiul lui Alexandru cel Bun a trimis la Braşov pe fiul unui croitor pentru a se
pregăti în meşteşugul bărbieriei. Ştefan cel Mare avea în anul 1400 la curtea sa un bărbier
genovez cu numele Ioan, iar după ce a fost lovit de schijă în anul 1462 la asediul Chiliei, un
bărbier din Buda îi îngrijea rana. La 1475, după eforturile făcute la bătălia de la Vaslui,
redeschizându-i-se rana, a fost adus de la Veneţia medicul Matei Muriano, pe care l-a plătit
cu l00 galbeni, iar la 1502 pentru acelaşi motiv îl îngrijeau patru medici.
În secolul al XVI-lea Petru Rareş, el însuşi <<medic şi filosof învăţat>>, - după
mărturia călătorului rus Peresvetov care a fost pe la Suceava, oferea unui medic de la
Bistriţa suma de 5000 aspri şi doi cai buni ca să vină la curtea sa. După el, voievozii
Alexandru Lăpuşneanu, bolnav de ochi, Ioan Despot şi Petru Şchiopu aveau la curtea lor
medici străini, italieni şi germani. Boierii, dacă nu aveau medici în mod permanent pe la
curţile lor, angajau - atunci când erau siliţi de împrejurări — persoane pregătite în domeniul
medicinii pe care le plăteau. O informaţie precisă în acest sens o avem într-un document
inedit din 6 martie 1587. În toamna anului 1584 năvălind cazacii în Moldova, hatmanul
Melentie Balica, ctitorul mănăstirii Balica din Iaşi, a fost atât de grav rănit în lupte încât la
Braşov, unde se căutau probabil medicamente pentru el, a circulat zvonul că chiar ar fi
murit. Pentru îngrijirea lui, Ieremia Movilă, pe atunci mare vornic al ţării de sus, cumnat cu
Melentie Balica hatmanul, a adus pe o mătuşă a sa care a primit în schimbul asistenţei
acordate o ţigancă. <<Scriem, precizează Ieremia Movilă, că atunci când au intrat cazacii în
ţara domnului nostru au împuşcat pe fratele nostru pan Balica hatman, iar cneaghinei nu i s-a
întâmplat nimic, căci era în Ţara Leşească. Iar noi am trimis şi am adus pe această mătuşă a
noastră Vârlăneasa din Cerni, de l-a îngrijit şi l-a căutat pe domnia sa. Iar Balica i-a dăruit o
ţigancă, Ciorcusa>>. Din acest document se poate vedea că în familia Movileştilor erau
persoane care-şi însuşiseră secretele artei de a vindeca boli. Şi aceasta va fi fost probabil în
fiecare familie de boieri.
În ce priveşte asistenţa medicală pentru poporul de jos sau sărăcimei, cum se spune în
documente celor obidiţi, ea era lăsată atât la oraşe cât şi la sate pe seama Bisericii. Din
veniturile cu care era înzestrată biserica în evul mediu, pe lângă întreţinerea şcolilor şi
profesorilor călugări care erau în acelaşi timp doctori ai sufletelor şi ai trupurilor, o parte
erau repartizate şi întreţinerii de bolniţe. În mod deosebit această sarcină cădea asupra
mănăstirilor atât în Orient cât şi în Occident.
În Ţara Românească cel dintâi spital a fost înfiinţat de către Vladislav voievod în anul
1523 lângă mănăstirea de la Curtea de Argeş. Ştefan cel Mare a dăruit anual spitalului de la
Muntele Athos de pe lângă mănăstirea Zugravi, cu hramul Sf. Gheorghe suma de 500 aspri.
Dar despre organizarea unui spital în Moldova de către marele voievod nu se
menţionează în nici un document. Se ştie numai că el a organizat pe săracii din Iaşi în anul
1480 de ziua Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil.
Mănăstirile moldoveneşti din secolul al XV-lea şi al XVI-lea nu ne-au păstrat registre
de felul cum funcţionau unele spitale organizate în incinta lor deoarece registrele nu erau
socotite de mare valoare, aşa cum erau privilegiile domneşti prin care ele intrau în
posesiunea veniturilor de prin satele dăruite de domnie. Dar faptul că toate spitalele din
1
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Moldova apar în oraşe pe lângă metoacele mănăstirilor ne îndreptăţeşte să credem că
obiceiul de a fi create pe lângă mănăstiri şcoli şi spitale, era un obicei păstrat în tradiţie din
generaţie în generaţie.
Când se iscau epidemii cum erau ciuma sau holera şi medicii de prin oraşe şi
mănăstiri nu izbuteau să le stăvilească, voievozii aduceau şi medici de peste hotare. Aşa a
făcut Alexandru Lăpuşneanu la 1560, când a adus de la Braşov un medic spre a căuta de
nevoile cetăţenilor atinşi de ciumă. Tot acest voievod se îngrijeşte de sănătatea publicului
din Iaşi când înfiinţează la 19 mai 1564 un feredeu. Cu toate acestea nici în secolul al XVIlea nu avem ştiri documentare despre funcţionarea vreunui spital în Moldova. Abia la
începutul sec. al XVII-lea documente ne dau ştiri despre existenţa unor medici moldoveni în
Iaşi şi Târgul Trotuş ceea ce presupune existenţa unei organizări sanitare pentru poporul de
jos în aceste oraşe. Într-un document din 1604 aflăm că la Suceava în faţa lui Ieremia
Movilă se judecau Tudosca din Târgul Suceava cu Tudor bărbierul din Iaşi, cumnatul ei
pentru nişte dughene şi vii din Iaşi.
Tot în Iaşi la 30 mai 1620 asista ca martor la vânzarea unei vii din Valea Cozmoaiei şi
la zălogirea unei părţi din Fărloieşti bărbierul Albul din Iaşi. Un document din 12 aprilie
1625 ne arată că la Trotuş oraş cu 12 pârgari, unde locuiau muncitorii de la ocnele de sare
din apropiere se afla vraciul Arhip, deci un medic, care este stăpânul unei prisăci.
Menţionarea acestor bărbieri care probabil erau medici şi a unui vraci dovedeşte prezenţa
unui corp sanitar pentru a acorda asistenţa medicală populaţiei şi îndreptăţeşte presupunerea
că erau la Iaşi şi Trotuş mici spitale. Documente care zac poate încă prin cine ştie ce arhivă
ne vor dovedi aceasta pe viitor. Dar dacă pentru oraşele Iaşi şi Trotuş nu putem afirma cu
certitudine existenţa acestor spitale, avem în schimb informaţii sigure despre existenţa a
două spitale înfiinţate la începutul secolului al XVII-lea de mitropolitul Anastasie Crimca1.
Până acum se cunoştea numai activitatea literară şi artistică a acestui mare ierarh
moldovean, înfocat duşman al închinării mănăstirilor la locurile sfinte. O analiză mai atentă
însă a documentelor ne scot la iveală şi o nouă mare calitate a acestui mitropolit. Este vorba
de activitatea socială care s-a manifestat prin crearea a două spitale: unul la mănăstirea
Dragomirna, ctitoria sa, şi al doilea la Suceava unde era mitropolia ţării. În satul
Dragomireşti la 12 km. nord-est de Suceava, dăruit de Petru Şchiopul diacului Ilea
Crâmcovici la 12 aprilie 1587, se afla în secolul al XVI-lea o bisericuţă veche de lemn
având hramul Sf. Ioan Bogoslovul. La anul 1600 Anastasie Crimca, acelaşi Ilea Crâmcovici
diacul, ales episcop de Rădăuţi sub efemera domnie a lui Mihai Viteazul şi depus de Ieremia
Movilă mai apoi, se retrage la Dragomireşti în satul natal şi începe pe cheltuiala proprie o
nouă clădire în curtea bisericii. Meşterul Dima adus de el, a izbutit să termine numai într-un
an de zile această clădire care a fost dintr-u început plănuită spre a înlocui vechea biserică de
lemn. Anastasie Crimca i-a pus noului locaş tot hramul Ioan Bogoslovul, pe care l-a avut
vechea biserică de lemn, dar a adăugat şi pe acela al Sfântului prooroc Ilie, nume pe care l-a
purtat el în mirenie şi al dreptului Enoh. În această clădire a întemeiat el la 1602 un spital
cunoscut sub numele de bisericuţa bolniţă. Dintr-un document emis de Ştefan Tomşa
voievod la 26 martie 1612 se poate constata că în această curte existau două biserici chiar
după părăsirea bisericii de lemn: Mănăstirea <<nou Zidită Dragomirna, unde este hramul
pogorârea Sf. Duh şi bisericuţa bolniţă denumită biserica cea mică, unde este hramul
sfântului şi slăvitului Ioan Bogoslovul şi sfântului prooroc Ilie şi dreptul Inoh>>. Biserica
cea mare cu hramul pogorârea Sfântului Duh a fost începută de Anastasie Crimca, stăpânul
satului Dragomireşti, numai cu ajutorul bănesc al rudei sale Lupul Stroici mare logofăt, de la
care probabil a şi învăţat să scrie. Biserica actuală a mănăstirii Dragomirna cu hramul
1
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pogorârea Sfântului Duh, <<una din cele mai frumoase în Românime>> cum o consideră N.
Iorga, a fost începută probabil în 1602, îndată după zidirea bisericuţei bolniţe. În orice caz ea
era gata ca zidărie la 4 septembrie 1605 când Lupul Stroici îi dăruia multe sate cu mori şi vii
la Cotnari. Interiorul ei a fost, terminat însă abia după ce Anastasie Crimca a ajuns episcop
de Roman între anii l606-l608. Ca mitropolit al Moldovei între anii l608-16l6 el nu-şi putu
continua opera socială începută timp de trei ani fiind depus de Radu Mihnea, care îşi aduse
omul său din Ţara Românească. Îndată însă ce reveni în scaun, la 1619, sub domnia lui
Gaşpar Graţiani, Anastasie Crimca zidi un spital în oraşul Suceava, alături de locul domnesc
unde se făcea târgul, în apropiere de casele lui Fealtin Saş.
Din documentele publicate de dr. V. Gomoiu şi dr. Pompei Gh. Samarian nu
cunoaştem nimic referitor la înfiinţarea şi funcţionarea acestui spital socotit de noi cel dintâi
spital din Moldova. În cunoscuta sa lucrare, dr. Samarian a publicat un document emis de
Gaşpar Graţiani la 17 mai 1619, în care voievodul dăruia mitropolitului Anastasie
Brîncovici (sic)? un loc domnesc în Suceava ca să facă spital. <<Adică ne-am milostivit spune Gaşpar Graţiani, - şi am dat părintelui şi rugătorului nostru Kir Anastasie Brîncovici
(sic) şi mitropolitului Sucevii, un loc în mijlocul târgului nostru Sucevii, din locul domnesc
din sus de unde se face târgul, împotriva caselor lui Fealtin Sas, ca să facă acolo pe acel loc
spital întru numele Domnului, ca să fie pentru cei săraci şi neputincioşi şi şchiopi şi orbi şi
alţi care vor fi, să se odihnească toţi acei acolo într-acel spital>>. Acestui document i se
putea contesta autenticitatea pe drept cuvânt, de către oamenii de specialitate, pentru că nu i
se cunoaşte fondul de unde provine, manuscrisul lui V. A. Ureche la care trimite Samarian
neformând o dovadă sigură şi apoi pentru că în el se vorbeşte de un mitropolit Brîncovici,
necunoscut de către istoriografie în Moldova.
Dar chiar dacă ar fi fost găsit originalul – din care s-ar fi putut dovedi că Samarian ori
Ureche a transcris greşit – Brîncovici în loc de Crîmcovici, documentul are în cuprinsul lui
numai menţiunea daniei unui loc pentru spital. Ori dacă n-ar fi fost omul care să depună
osteneală şi cheltuială pentru a se face aşezământul, documentul ar fi rămas abia un început
de probă scrisă pentru intenţia lui Gaşpar voievod. În documentul publicat de Samarian se
menţionează că locul domnesc dăruit se află lângă casele lui Fealtin Sas. Ori din două
documente din aceeaşi epocă se poate stabili că acest sas trăia în Moldova la acea vreme.
Dintr-un zapis de judecată de la Cotnari, din 30 septembrie 1612, Fealtin Sas
negustorul neamţ care-şi avea casele în Suceava, era soltuz la Cotnari, adică judecător.
Dintr-un alt document dat de Ştefan Tomşa voievod la 19 mai l623 se constată că Fealtin
Sas, judecătorul orăşenilor din Cotnari, era chiar <<gazda>> domnului şi primea din partea
acestuia un privilegiu pentru a stăpâni o moară şi o povarnă pe pârâul Buhainţilor. Potrivit
acestor două mărturii trebuie să admitem că documentul din 17 mai 1619 pentru locul de
spital, (cu toată transcrierea lui greşită Brîncovici în loc de Crîmcovici de către Samarian) a
fost emis de Gaşpar voievod. Dar cu aceste probe se poate afirma numai că domnul ţării a
putut da un loc pentru spital fără ca aşezământul să se fi putut clădi.
Spre a dovedi că în adevăr în Suceava mitropolitul Anastasie Crimca a clădit spitalul
pentru care i se dăruise un loc domnesc de către voievod, ne vine în sprijin un alt document.
La 13 aprilie l620 Gaşpar Graţiani voievod judecând o pricină pe care mitropolitul Anastasie
Crimca o avea cu moştenitorii averilor donate de către unii ctitori mănăstirii Dragomirna,
spune că atunci <<când am venit domnia mea în ţară, la domnie, am avut multă cheltuială cu
acel agă care a venit cu schiptrul domniei mele şi pentru haraci, căci l-a cerut domniei mele
dintr-o dată. Şi am găsit domnia mea această ţară foarte săracă şi strâmtorată, una pentru
multe oşti care au călcat-o în fiecare an, altă iarăşi pentru dabile. Atunci am luat domnia mea
şase sute ughi de la părintele rugătorul nostru Chir Anastasie Crîmcovici mitropolit de
Suceava, şi i-au dat pentru trebuinţele ţării, pe unde a fost nevoie de bani>>.
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Cu această ocazie el îi întăreşte mănăstirii Dragomirna toate satele, viile şi ţiganii şi-i
dăruieşte în plus un vad de moară pe râul Suceava mai jos de satul Buninţi, care acest sat
este al sfintei mănăstiri. Însă de la această moară să aibă grijă – preciza domnul – să dea la
bolniţă, la săracii din târgul Suceava, cât va fi voia egumenului, căci aceea bolniţă, a fost
făcută în numele lui Dumnezeu de ctitorul sfintei mănăstiri, părintele şi rugătorul nostru chir
Anastasie Crimcovici mitropolit de Suceava.
Comparând acest document cu cel reprodus de Samarian se poate constata că numele
mitropolitului este Anastasie Crîmcovici şi nu Brîncovici şi că în adevăr, pe locul dăruit spre
a se înfiinţa un aşezământ pentru săraci, planul voievodal a devenit în mâna marelui ierarh o
realitate: spitalul a fost construit. Dacă mai confruntăm şi datele, cea din 17 mai 1619
privind dania locului cu aceasta din urmă din 13 aprilie l620 privind dania uiumului de la
moara de pe Suceava către spitalul din Suceava, putem conchide că harnicul şi evlaviosul
mitropolit a clădit spitalul pe cheltuiala sa şi a mănăstirii Dragomirna în mai puţin de un an
de zile. Iată-ne deci în faţa celor dintâi spitale cunoscute documentar în istoria Moldoveibolniţa de la Dragomirna din l602 şi spitalul din Suceava din anul l620, ambele opera
mitropolitului Anastasie Crimca.
În concluzie putem spune că, din cele arătate mai sus, s-a putut vedea clar cum pe
lângă informaţiile privind medicii angajaţi de voievozi pentru îngrijirea sănătăţii lor şi a
familiilor lor, date noi au fost aduse în legătură cu medicii care existau pe lângă curţile
boiereşti, cum era acea mătuşă de la Corni a lui Ieremie Movilă, care a îngrijit rana mortală
provocată de glonţ hatmanului Melentie Balica, ctitorul mănăstirii Balica din Iaşi. Afară de
existenţa acestor persoane pregătite în familiile boiereşti am putut constata şi medici
moldoveni locuind prin târguri, destinaţi să îngrijească de sănătatea orăşenilor şi
muncitorilor de prin târgurile Moldovei cum erau bărbierii Tudor şi Albu la Iaşi ori vraciul
Arhip la Tg. Trotuş. Prezenţa lor în oraşe presupune, fără îndoială, şi existenţa unor case de
îngrijire a sănătăţii publice şi de spiţeri. Mai important decât aceste informaţii însă sunt
datele necunoscute celor ce au făcut cercetări asupra istoriei medicinei în Moldova în
secolele al XVI-lea şi al XVII-lea privind cele două spitale: unul zidit în 160l-l602 la
mănăstirea Dragomirna şi altul în Suceava construit pe loc domnesc lângă casele lui Fealtin
Sas de mitropolitul Anastasie Crimca pe cheltuiala mănăstirii de la Dragomirna şi a sa,
pentru „săracii din târgul Suceava”1.
***
Firstly we might say that the role of the monastery hospitals from Moldova was
extremely important.In the first half of the VIIth the most important mitropolit of Moldavia
was Anastasie Crimca. From his prodigiuous and long activity we can remember many
important deeds.Thus, thinking to the comfort of those who were many and poor changed
into a hospital his first monastery at Dragomirna. As a metropolitan, we can say that he
made a remarcable achievement by founding in 1916, for the first time in our country, a
hospital in Suceava. The hospital was destined to’’those who were poor and helpless and
lame and blind and others wo wanted to rest.’’, as mentioned in the royal founding
certificate. This hospital supported itself from the revenue of the Dragomirna monastery and
from the donations of the mitropolit and some other believers.We don’t have enough data
about how long this hospital functioned. Anastasie Anastasie Crimca the Metropolitan has a
remarcable place in the Romanian history of culture and art. It must also be underlined an
interesting fact, Anastasie the Metropolitan was the first self portrait artist from Romanian
painting.The Metropolitan Anastasie Crimca had a rich pastoral-social and cultural -artistic
1
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activity, being one of the most enlighted hierarchs from the past of our Church.The two
churches built at Dragomirna,, the chapel from the metropilotan cathedral of Suceava, the
two hospitals from Dragomirna and Suceava, the care towards the church and monastery
clergy, his strong protest towards against foreign interference in the internal businesses of
the country and Church, the manuscripts adorned with miniatures, as well as the long
activity as a bishop and metropolitan places Anastasie Crimca among the greatest hierarchs
from the past of the Romanian Church.
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EPISCOPUL MELCHISEDEC STEFAESCU,
120 AI DE LA “ASTEREA I CERURI”
Pr. dr Aurel Florin Tuscanu, protopop de Roman

“Aparator neobosit al credintei stramosesti”, dupa cum aprecia P.S.Ioachim
Bacauanul, cu prilejul comemorarii Episcopului academician Melchisedec Stefanescu, la
implinirea a 120 de ani de la trecerea sa in vesnicie, ( 16 mai 2012), credinta pe care a
considerat-o ca fiind liantul durabil ce a contribuit la unitatea neamului, Melchisedec a
inteles sa-si puna in slujba acestuia toata fiinta sa vibranda de cel mai curat si sincer
patriotism.
“Ortodoxia sa, adapata din izvorul nesecat al Sfintelor scripturi si al sfintei traditii,
este afirmata cu tarie de acest episcop “nepereche”, pe care dumnezeu l-a trimis sa lumineze,
in intunericul sfarsitului veacului al XIX-lea, in una din cele mai vechi eparhii ale Bisericii
Ortodoxe Romane”.
Pe un Catavasier, manuscris, din anul1846,apartinand Bisericii Precista – Mare, din
Roman, am descoperit o insemnare facuta de un monah,(biserica fiind timp indelungat
manastire), care, spre stiinta, a notat urmatoarele:
“Astazi 16 mai 1892, s-a mutat din aceasta viata, la cerestile locasuri Preasfintia
sa episcopul Romanului Melchisedec, ctitorul si luminatorul Bisericii Ortodoxe. ”
Despre moartea episcopului a mai consemnat un apropiat al sau urmatoarele: “La
etatea de 69 de ani, după ce o jumătate de secol a revărsat raze de ştiinţă, de credinţă şi de
binefaceri în Biserica neamului său, Melchisedec apune ca un luceafăr în oraşul Roman, în

48

dimineaţa zilei de Sâmbătă 16 Mai, anul 1892. „Fiindca nu aparţinuse nici unui partid
politic, moartea lui a trecut aproape neobservată”. (B.P.Hasdeu).
Potrivit dorinţei exprimate de dânsul înainte de a muri, Melchisedec a fost
înmormântat în grădina caselor sale din Roman. „Mormântul său simplu, fără nici un
monument, se află în mijlocul pomilor şi florilor, în acel loc unde se recreia totdeauna şi
unde, departe de zgomotele lumii, găsea el adevărata mulţumire şi fericire a vieţii.”
CCautand documente de epoca,in Arhiva Arhiepiscopiei Romanului si Bacaului, am
avut bucuria si surpriza sa descopar recent, cateva marturii legate de acest trist eveniment la
care ne referim: trecerea in vesnicie a episcopului Melchisedec, programul inmormantarii
sale,despre participanti, ba chiar si trei cuvantari funebre ce s-au rostit atunci la capataiul
sau,iar cel mai important lucru, o imagine inedita, realizata de un participant, la slujba
prohodului, luni 18 mai 1892. Voi incerca pe baza celor descoperite, sa fac o recapitulare a
evenimentelor si sa-l prezint pe Melchisedec, prin cuvintele contemporanilor sai, a celor
care l-au insotit catre mormant.
Dupa decesul episcopului Melchisedec, care s-a petrecut intr-o zi de sambata,pe 16
mai 1892,fratii sai ce l-au ingrijit, in perioada grea, de suferinta la pat,in casa arhiereasca din
Roman, anume Valerian arhiereul si Ieronim arhimandritul,l-au pregatit dupa randuiala si lau depus in biserica “Sf.Parascheva”,catedrala episcopala. Duminica, 17 mai, a fost oficiata
Sf.Liturghie de catre PS Ioanichie Bacauanul si slujba parastasului, apoi foarte multa lume a
venit seara la priveghere. Luni a fost stabilita ziua inmormantarii. Programul incepe
dimineata,la orele 09,00-cu sfanta liturghie arhiereasca, oficiata de PS Ioanichie Flor
Bacauanul -arhiereu vicar al Episcopiei Romanului, iar raspunsurile au fost date de corul
Mitropoliei din Iasi.
La orele 14 a inceput slujba prohodului, dupa tipicul inmormantarii calugarilor,
aceasta fiind oficiata in curtea episcopiei.Corpul defunctului a fost asezat pe un catafalc,
intr-un umbrar facut ad-hoc,in fata catedralei.

Mormântul Episcopului EPISCOPUL MELCHISEDEC STEFAESCU
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Slujba inmormantarii a fost oficiata de un sobor impresionant pentru acele vremuri,format
din 7 ierarhi, jumatate din Sinodul Bisericii Romane: Silvestru al Husilor, Partenie al
Dunarii de Jos,Ieremia Galateanul,Dositei Botoseneanul,Gherasim Pitesteanul,Valerian
Ramniceanul si Ioanichie Bacauanul, asistati de clerul episcopiei, protoiereii eparhiei si
clerul orasului Roman.
Dupa terminarea serviciului religios s-au tinut patru cuvantari in curtea Episcopiei,
inainte de plecarea cortegiului spre mormant, in urmatoarea ordine :
- din partea Ministerului Instructiunii Publice – dl.Stefan Mihailescu
-din
partea
Academiei
Romanedl.
Grigorie
Tocilescu
din
partea
Facultatii
de
Teologie
–
dl.Constantin
Erbiceanu
- din partea Seminarului “Veniamin” din Iasi -dl.Gheorghe Erbiceanu
Vom incerca, in cele ce urmeaza, sa spicuim cele mai relevante ganduri de pretuire
ce i-au fost adresate de contemporanii sai, marelui Melchisedec, inainte de a fi coborat in
mormant. In primul discurs funebru, care s-a pastrat, discurs rostit la catafalcul din preajma
catedralei episcopale din Roman, de d-l profesor Constantin Erbiceanu, mesagerul Facultatii
de Teologie, acesta a facut un rezumat al biografiei complexe a raposatului episcop
Melchisedec, insistand asupra activitatii sale de profesor si pedagog.
“Bine serv bun si credincios,peste putine ai fost credincios, peste multe te voi
pune, intra intru bucuria Domnului tau”.Mt.25,21
“ …vestea despre incetarea din viata PS Melchisedec s-a raspandit cu puterea
fulgerului, de la o margine a Romaniei pana la alta si a zguduit inimile multora…forta
morala a clerului roman, valoarea stiintifica a Bisericii nationale, dispar pentru un timp cu
el in mormant…
iar noi, fiii sai sufletesti, raspanditi prin diferite unghiuri ale Romaniei, ramanem
orfani de parintele nostru…mi se pare ca –i aud vocea sa impunatoare si plina de
incredere:”eu cu voi voi fi in toate zilele, pana nu ma veti uita!”...in el pierdem coloana
cea mai puternica, ce tinea cu tarie si curaj crestinesc devotat ortodoxismului stramosesc,
prin el pierdem pe cel mai infocat,dibaci si prudent aparator al drepturilor Bisericii
nationale,pe clericul si cetateanul model….golul pentru moment nimeni nu-l poate umple!
…”
A urmat cuvantarea tinuta de Dl.Gheorghe Erbiceanu, mesagerul Seminarului
“Veniamin “ din Iasi, din care consemnam urmatoarele:
“ Fericit barbatul, carele n-a umblat dupa sfatul necredinciosilor, ci in legea
Domnului voia lui cugetand ziua si noaptea.Acesta este ca pomul rasadit langa izvoarele
apelor,carele rodul sau isi da in timpul sau, si frunza lui nu se vestejeste si tot ce face va
spori.(Ps.I)
O stea luminoasa si binefacatoare dispare de pe orizontul Romaniei, prin moartea
P.S.Episcop Melchisedec.Razele acestei stele nu sunt cele ale unui meteor,ce momentan
numai atrag privirile spectatorilor si apoi dispar fara urma;ele au incalzit si patruns adanc
straturile societatii romanesti si au produs roade frumoase si de mare pret pentru
Biserica…De la 1851 si pana astazi, a lucrat si invatat in Scoala ca profesor, a guvernat in
Biserica si a luminat prin eruditia sa, clerul ca episcop, a luat parte si ca slujitor si ca om
de stat la rezolvarea celor mai grele chestiuni ce a intampinat in perioada de renastere si
constituire a acestei tari…Iata omul cel distins,prudent in cuvinte si maret in fapte.Iata
mintea cea inteleapta si neobosita in cercetarea stiintifica.Iata ierarhul cel impodobit cu tot
felul de fapte bune evanghelice,carele astazi,spre durerea noastra, dispare dintre noi!Golul
ce el lasa,mai ales in cler, va fi greu de implinit!
Energia neobosita a spiritului sau,plutirea fara sovaire a carmaciului experimentat
in valurile vietii,taria de caracter neinfranta in lupte si imprejurari grele ale BOR, ne
probeaza ca in PS Melchisedec rezida un suflet mare,o inima plina de patriotism si
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constiinta,mai presus de toate,curata si limpede…El,barbatul ce nu umbla in sfatul
necredinciosilor,stia ca tot ce face este bine si util tarii sale…Iata ceea ce explica
impozanta adunare ce asista la inmormantarea sa. Ferice de acela al carui nume s-a
identificat cu tot ce are Romanul mai scump!...
Ca episcop, vocea lui instructiva n-a tacut niciodata, cand o cereau imprejurarile
Bisericii!Acest episcop dar,cu dreptate se poate zice ca a fost stalp si intarire
Bisericii…Fericice de tine Episcop,in care lumea prihana si rautate n-a cunoscut!Ce zic
eu,ca lumea prihana in el n-a aflat!?As minti mie si voua,fratilor crestini, daca n-as spune
totul despre raposatul.I s-a gasit o pata, nu de morala, nationala insa.Va rog dar sa-mi
permiteti a deslusi un punct foarte delicat din viata P.S. Melchisedec.I s-a aruncat epitetul
de rusofil si tradator de patrie,acum la batranete, pentru ca a crezut bine pentru interesele
Bisericii Romane sa trimita tineri spre educatiune religioasa si la Academia de Kiev…Dar
aceasta arma iezuita,straina, desi aruncata de roman contra romanilor, este astazi tocita,nu
mai raneste,nu mai sangereaza.Ori de cate ori episcopi romani ca Sriban, ori Melchisedec,
au sustinut cu tarie de caracter si cu zel luminat drepturile eclesiastice si Ortodoxia
Bisericii lor,au fost taxati de rusofili,grecofili,vanduti adica si vanzatori strainilor….Invidia
altcumva a-I ataca,le cauta pete negre de streinism,ca soarelui cand straluceste pe
meridian… De o viata exemplara, modesta si adanc patrunsa de spiritul virtutilor
evanghelice, el si la moarte isi arata marinimia sa,daruind spre folosul cultural al orasului
Roman, tot avutul ce i-a ramas.Pe mica sa proprietate se va forma o scoala de
copii,sustinuta din fondul ce l-a consacrat.Intr-adevar, Mare Pastor, carele si in viata si
dupa moarte, a avut ca scop principal luminarea turmei sale.Familia sa, pe care o inzestra,
sunt toti copiii cetatenilor,care desfatandu-se in gradina sa,si luminandu-se la scoala sa,il
vor binecuvanta.Iata omul evanghelic,care si-a inmultit talantul sau punandu-l la dispozitia
nevoiasilor.In urmare, voi incheia zicand:Ferice de tine episcope, ca te-ai facut si pentru
viitor inteleptitorul copiilor si mangaietorul parintilor lor....”
Multimea mare de participanti la acest trist eveniment, a parasit curtea interioara a
Catedralei Episcopale,in buna randuiala. Potrivit unui program riguros.ordinea iesirii din
curtea Episcopiei, spre mormant a fost urmatoarea:
1.Seminarul 2.Gimnaziul 3.Scolile primare de baieti 4.Scoala de meserii de baieti
5.Scoala de agricultura - cu steagurile cernite. Dupa scoli au urmat:
decoratiile episcopului Melchisedec, coroanele, clerul, corul, corpul defunctului dus
de cler, inconjurat de ofiteri, familia, delegatia senatului, delegatia Sf.Sinod, delegatia
Academiei,a Ministerului Cultelor si Instructiunii, a Facultatii de Teologie, a Seminarului
“Veniamin” din Iasi, reprezentanti straini,prefectul judetului Roman, comandantul Diviziei,
presedintele Tribunalului, Consiliul Judetean, primarul cu Consiliul Local, corpul
profesoral,alte autoritati locale.
La iesirea cortegiului, muzica militara a intonat imnul funebru pana la mormant,
timp in care trupele au prezentat armele.Onorurile militare au fost prezentate de trupele de:
Infanterie, Artilerie si Cavalerie, desfasurate pe strazile Traian si Alexandru cel Bun, insirate
pana la mormant.
In preajma Seminarului Sf.Gheorghe, in drumul cortegiului spre mormant,in numele
corpului profesoral si al elevilor scolii, a vorbit prof. de muzica bisericeasca, Vucol
Dornescu. Alaturi de el se aflau cadre didactice si elevi seminaristi.Amintim un detaliu si
anume, ca intre seminaristii prezenti la inmormantare se afla si Victor Puiu,viitorul
mitropolit al Bucovinei –Visarion Puiu, care-si va aminti mai apoi de binefacatorul
sau,Melchisedec. Cuvantarea prof.Vucol Dornescu a fost impresionanta si emotionanta.Ea a
fost publicata in acelasi an,1892, de Academia Romana.Sa lasam cuvintele sa ne vorbeasca:
“ Ramasite sfinte! nu treceti in eternitate, in acea tara straina, pe care ati cantat-o
cu cateva ore inaintea mortii, fara ca sa va aruncati ochii sufletului, asupra acestei
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institutii- a seminarului!nu treceti inainte zic, fara ca sufletul vostru sa binecuvinteze,
pentru cea de pe urma oara, aceasta scoala,pe care atat de mult ati iubit-o,cat ati fost in
viata.ati iubit-o si ati pus toata osardia,ca sa fie adevarata rasadnita a principiilor si
invataturilor morale evanghelice ale lui Iisus Hristos-carora ati urmat si pe care le-ati
profesat,in tot cursul vietii ca cel mai mare dascal….asa, onorata adunare, acest insemnat
prelat al Bisericii romane si mare dascal al neamului romanesc, singure doua lucruri a
iubit toata viata sa: scoala si biserica.Era convins ca acestea sunt singurele institutii care
pot duce omenirea in general si neamul romanesc in special, la cea mai inalta dezvoltare
intelectuala si la adevarata perfectiune morala…
“Astazi, cand tara intreaga isi exprima regretele ei pentru pierderea acestui mare
prelat si noi corpul profesoral al seminarului,dimpreuna cu elevii,unim alaturi de tara si
biserica expresiunile noastre de durere si de adanci regrete pentru aceasta pierdere
ireparabila.depunem aici, inaintea sicriului, care poarta ramasitele celui ce a fost un stalp
neclatit al bisericii si un devotat dascal,omagiile noastre de recunostinta,eternizandu-i
memoria.
Acum, cand ne-am indeplinit cea din urma datorie sacra,va putem zice respectuos:
plecati ramasite sfinte, continuandu-va linistit calea catre vesnicie! Mergeti sa depuneti
corpul in sanul mumei comune-pamantul,din care ati iesit,caci sufletul vostru deja a luat
zborul catre locasurile ceresti, unde a fost chemat de Dumnezeu…”
Ajungand cortegiul la mormantul sau, au mai fost rostite inca 4 cuvantari de catre
D-nii : Neculai Ionescu, Munteanu, Pacu si directorul Scolii Primare din Roman. Aceste
cuvantari din pacate nu s-au mai pastrat!
Trupul neinsufletit al ierarhului a fost apoi coborat in mormant, iar mai tarziu, in anul 1926
alaturi de dansul a fost inmormantat fratele sau, arhiereul Valerian Ramniceanul, in varsta de 103
ani. Prin grija blandului episcop Lucian Triteanu, in anul 1938, deasupra celor doua morminte ale
celor doi frati arhierei, a fost ridicata o frumoasa capela, dupa un proiect al arhitectului Berechet, al
Patriarhiei Romane.
Mormantul episcopului Melchisedec a devenit de-a lungul celor 120 de ani, un loc de
pelerinaj,de reculegere si de rugaciune, cu precadere in luna florilor, luna in care el s-a “nascut in cer
“. Pasind pe urmele pasilor sai prin urbea Romanului,atat de indragita de el, numind-o “azilul
batranetilor “sale, descoperind complexitatea activitatii sale si actualitatea operei sale, Gasesc potrivit
sa inchei cu un medallion pe care I l-a facut un contemporan al sau,Constantin C.Diculescu, cel care
in anul 1908 i-a dedicat episcopului Melchisedec si prima biografie consistenta :„Sunt două feluri
de oameni mari; pe unii îi ridică favorurile, intrigile şi combinaţiile politice - aceştia sunt
mari numai în timpul vieţii lor şi în cercul mai mult sau mai puţin restrâns al linguşitorilor,
care cerc variază şi el necontenit, după cum variază şi interesele meschine şi mărunţişurile
comune ale vieţii ce-i leagă laolaltă; pe altii, pe adevăraţii oameni mari, îi înalţă
strălucirea minţii lor, bogăţia cunoştinţelor, geniul, aptitudinile, modestia, bunătatea inimii
şi tezaurul virtuţilor. Pe când numele celor dintâi ne lasă reci şi indiferenţi, amintirea celor
din urmă ne încălzeşte sufletul. Imaginea acestora răsare misterios din negura trecutului, o
imagine blândă, dulce, sfântă, care se sapă în inima noastră şi ne e ca model pe căile aspre
şi încurcate ale vieţii. Viaţa şi meritele lui Melchisedec, privite sub toate înfăţişările lor,
sunt o pildă elocventa, de ceea ce pot face virtuţile, talentul şi stăruinţa pentru a scoate pe
un om din întuneric, a-l pune în evidenţă şi a-l face lumina unei naţiuni. Astfel a fost şi astfel
rămâne Melchisedec: una din gloriile episcopatului român şi o podoabă a ţării sale.”

Din mesajul PS Ioachim Bacauanul, la implinirea a 120 de ani de la trecerea in
vesnicie a episcopului Melchisedec : “…nutrim speranta ca manifestarile cultural
religioase, pe care le organizam an de an in cinstea episcopului Melchisedec Stefanescu au
52

drept rezultat o mai buna cunoastere a intelepciunii unuia dintre ierarhii ortodoxiei
romanesti luminati de Dumnezeu si creionarea, cat mai autentic, a chipului iconic al celui
pe care Iosif 6aniescu, mitropolitul Moldovei, l-a numit”cel mai invatat episcop al
romanilor”.Toate eforturile Centrului Eparhial de la Roman si ale membrilor Fundatiei
care poarta numele ilustrului ierarh romascan ne ajuta sa facem contemporan cu noi pe
Melchisedec,ierarhul despre care episcopul Lucian Triteanu a remarcat ca “s-a nascut prea
devreme pentru timpul sau”.
La 120 de ani de la trecerea episcopului Melchisedec Stefanescu in viata
vesnica,simtind actualitatea gandirii si trairea autentic crestina a ierarhului-carturar,credem
ca a sosit “plinirea vremii” si nu este prea devreme sa tragem concluzia ca acesta a fost un”
om cu viata sfanta,iar sufletul lui este acum in mainile lui Dumnezeu.”
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REALITATEA SACRULUI LA DIMITRIE CATEMIR
Lect. univ. dr. Liliana Trofin (Bucureşti)
Cuvinte cheie: religie, sacru, carte sfântă, tradiţie, creştin, musulman, ortodoxie, biserică,
mistică, credinţă, apostazie.
Cultura otomană şi cea europeană revendică deopotrivă în principele moldav un
deschizător de drumuri în domeniul muzicii, istoriei, filosofiei, etnografiei, eticii, sociologiei
şi nu numai. Vasta cultură interdisciplinară şi profunzimea demersului intelectual fac din
acesta un adevărat creator de punţi culturale între Occident şi Orient, creator care are însă
grijă să păstreze „toate legăturile cu firea proprie a neamului său”1.
Eruditul principe „demonstrează o extraordinară mobilitate a spiritului şi o deschidere către nou, pe o largă paletă”2. Aceste atuuri îi permit să se adapteze „ mediului în
care a vieţuit”3 şi să nu se simtă captiv într-o lume confuză şi plină de contradicţii. Departe
de ţară, pe malurile Bosforului, „în afara păstrării religiei sale creştine, s-a inte-grat în
comportament interlocutorilor săi otomani”4. Că tânărul Cantemir e vădit impre-sionat de
lumea musulmană, nu încape nici o îndoială. În sprijinul acestor afirmaţii vin „mărturiile
timpului” care ni-l prezintă „integrat” în viaţa înaltei societăţi a metropolei de pe malurile
Bosforului, renumită prin „alaiul ei de petreceri, taifasuri şi intrigi”5. Dar la fel de adevărat
este şi faptul că „sejurul ţarigrădean” îi oferă pe lângă ispitele şi plăcerile lumii în mijlocul
căreia trăia şi posibilitatea afirmării sale ca om politic, muzician şi compozitor de muzică
turcească.
Simpatia sa pentru cultura şi viaţa Orientului nu pare să fie umbrită de ura îm-potriva
religiei musulmane pe care o întâlnim la mulţi dintre contemporanii săi, deoa-rece el
intuieşte nu numai importanţa religiei în cadrul comunităţilor, ci şi rolul acesteia în definirea
identităţii etno-culturale europene şi orientale. Altfel spus, lectura şi ob-servaţiile cotidiene
îl ajută să surprindă un lucru pus în valoare oamenii de cultură, dar mai cu seamă de stategii
militari ai modernităţii, respectiv modelarea ethosului european şi oriental de către Biblie şi
Coran6. Deşi nu pare să fie un „militant” activ „pe tărâmul eticii creştine”1, poate cel mult
1

Vezi Prefaţa la vol. Viaţa lui Constantin-Vodă Cantemir de Dimitrie Cantemir, Buc., Tipografia Cărţilor,
1924, text revăzut şi traducere românească de N. Iorga; cf. Dorina Claudia Tărnăuceanu, Dimitrie Cantemir:
tradiţie şi inovaţie în sintaxa latină (Vita Constantini Cantemyrii), p. 292, şi nota 27 de la p. 295,
http://www.fondazionecassamarca.it/wps/wcm/connect/4313ec004be2225d85d7e7432adf1e
42/jassi+
maggio+2004.pdf?MOD=AJPERES.
2
D. Berindei, Dimitrie Cantemir – omul modern, p. 45, http://www.bibliotecametropolitana.ro/Uploads//
9_2011/145240.pdf.
3
Ibidem, p. 51.
4
Ibidem.
5
Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul a lui Ioan Dimitrie Constantin
Voievod, ed. îngrijită şi studiu introductiv de Virgil Cândea, Bucureşti, E.P.L., 1969, p. XVIII (vezi Studiul
nul%
20
introductiv),
http://www.if.asm.md/biblioteca/Dimitrie%20Cantemir%20-%20Diva
%28ed.%20critica%20bilingva%20romana-romana%20veche%29.pdf.
6
http://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/securitatea_nationala_si_religia.pdf; J. Berlinerblau, The secular Bib-le:
why nonbelievers must take religion seriously, Cambridge University Press, 2005, pp. 1-2, 4-6, 8-9 şi passim;
M. Pennington, Comparative politics: explaining democratic systems, Ed. by Judith Bara and Mark
Pennington, SAGE Publications Ltd, 2009 pp. 85-86; C. G. Baëta, J. S. Pobee, Religion in a pluralistic society:
essays presented to Professor C. G. Baëta in celebration of his retirement from the service of the University of
Ghana, September 1971 by friends and colleagues scattered over the globe, BRILL, 1976, p. 32; Nikki R.
Keddie, Iran: religion, politics, and society : collected essays, Routledge, 1980, pp. 100-104, 107-111; Liliana
Trofin, Mădălina Tomescu, The Geopolitics of Church, in Geopolitics, History, and International Relations,
volume 1(2) • 2009, New York, pp. 114-118.
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un „ascet de bibliotecă”2, Cantemir are mare grijă să se delimiteze de cartea sfântă a
islamului, arătând că aceasta nu e decât o simplă „tradiţie omenească” care nu conţine
„cuvântul lui Dumnezeu”3. Plecând de la această idee el face un rechizitoriu extrem de aspru
islamului. Iată ce scrie în Precuvântarea la Sistemul sau întocmirea religiei Muhammedane:
„De aceea, când legea Domnului e făclie picioarelor noastre, care e poticnirea picioarelor, şi
care obstacol poate sta înaintea mersului nostru? Precum, de pildă, dacă vreun credincios
oricât de simplu va auzi numele lui Antihrist, numele lui Arie, al lui Nestorie şi numele lui
Muhammed, ce altceva, rogu-vă, va vedea în ele, decât pe înşelătorul cel scârnav, prorocul
cel mincinos, sfântul cel făţarnic, legiuitorul cel prea rău şi pierzătorul de suflete? Tot aşa,
când va auzi sau va citi cartea vreunei eresiarh, chiar de va fi renumit şi slăvit autorul ei,
îndată va spune fără teamă: „Este un mincinos, nu vorbeşte adevărul”, cunoscând prea bine
porunca sfântului Pavel: „Chiar înger de se va pogorâ din cer şi vă va învăţa altele, care nu
se potrivesc cu învăţătura Evangheliei, nicidecum nu se cuvine să-l credeţi”. Aşadar, când va
lua în mână cartea Curanului şi va pricepe prin însăşi cunoaşterea lui naturală că învăţătura
ei este potrivnică oricărei înţelepciuni dumnezeieşti şi omeneşti, ce altceva va afirma, roguvă, decât că această carte este o îngrămădire de împletituri mincinoase, o culegere de basme
şi o adunătură de poveşti în cel mai înalt grad caraghioase. Înţelegând deci rânduielile şi
legile ei, îndată va zice: „Spusu-mi-au mie călcătorii de lege defăimări, însă nu sunt ca legea
ta, Doamne”. Judece, aşadar, cititorul nostru şiretenia cu adevărat perfidă, însă foarte
grosolană şi proastă a legii muhammedane, adică a cărţii Curanului. Pentru că vrând să
ascundă împletiturile minciunilor sale de alte popoare, dar mai cu seamă de cele creştine, a
pus asupra urmaşilor săi, ca din porunca lui Dumnezeu, o grea anatemă şi anume ca această
carte a Curanului să nu fie rostită în altă limbă decât în cea arabă, nici scrisă cu alte
caractere decît cu cele arabe”4.
Sugestivă este şi redarea pe prima pagină a lucrării Sistema religiei mahomedane a
gravurii alegorice reprezentând un arbore al cărui trunchi e format din şerpi şi înfipt în
pântecele unui om întins pe pământ. Prezenţa unui trio feminin sub arbore reprezintă
imaginea imperiului otoman care se întinde pe trei continente (Europa, Asia şi Africa)5.
Aidoma cronicarilor dinaintea lui (Macarie, Eftimie, Azarie, Grigore Ureche, Miron
Costin, Ion Neculce, Radu Popescu şi Radu Greceanu)6, eruditul principe sesizează pericolul
otoman la adresa civilizaţiei creştine. Dacă pentru cronicarii moldoveni şi cei munteni
„musulmanii au ca principala trăsătură agresivitatea, brutalitatea haotică cu care ei au atentat
la valorile unei civilizaţii ce întruchipa ordinea, cosmosul organizat de Dumnezeu”7, pentru
Cantemir ei sunt periculoşi deoarece „au preluat teze ale religiei creştine cu intenţia de a o
răsturna” (vezi „dubla natură a Profetului”, înălţarea la cer, venirea lui Mehdi, sfârşitul
lumii, pedepsele infernale etc)8.

1

Supra nota 5.
D. Cantemir, Istoria ieroglifică în douăsprezece părţi împărţită, aşijderea cu 700 de sentenţii frumos
împodobită, iară la sfârşit cu a numerelor străine tâlcuitoare scară. Text ticluit şi adversarie de G. Pienescu,
Editura 100+1, Gramar, Bucureşti, 2001, p. 289.
3
D. Cantemir, Sistemul sau întocmirea religiei muhammedane -http://www.if.asm.md/biblioteca/
Sistemul_si_intocmirea_religiei_muhamedane.pdf.
4
Ibidem.
5
Ştefan Ciobanu, Dimitrie Cantemir în Rusia, Ed Elion, Bucureşti, 2000, p. 33; cf.
http://www.scribd.com/doc/17535280/DIMITRIE-CANTEMIR-PIONIER-I-PROMOTOR-AL-CULTURIIROMANETI-I-ISLAMICE-IN-CONTEXT-EUROPEAN.
6
V. Marinescu, Islamul în atenţia unor scriitori români „vechi” şi premodern, p. 92 - http://www.lisr.ro/8marinescu.pdf.
7
Ibidem.
8
Ibidem, p. 94; D. Cantemir, op. cit., loc. cit.
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Firesc, critica se extinde şi asupra lui Mahomed, gratulat cu tot felul de epitete deloc
măgulitoare pentru un trimis al divinităţii („pui de napârcă”, „părintele minciunii”, „fiul
întunecimilor”, „diavol întrupat”, „laţul lui Satan”, „gură a iadului”, „tiranul ucigaş de
suflete”, „ocară a lumii”, „fala musulmanilor”, „poet molipsit de entuziasm” sau
„pseudoproroc”), iar învăţătura sa nu poate fi decât o „şiretenie omenească”1.
Figura
1.
Sistema
religiei
mahomedane,
2
Sankt-Petersburg, 1722 .
Mergând pe linia comparaţiei dintre creştinism şi islam făcută de Cantemir, vedem cum
Biblia devine pentru creştin „o aspiraţie a salvării pe calea spiritului”, în timp ce Coranul
„pune simţurile la baza celor sfinte”3. Nu se opreşte aici şi critică acea învăţătură care
„proclamă că nimeni în lume n-are stăpânire asupra vreunui lucru, afară de cei ce urmează
Curanului. Cu un cuvânt, toate şi le atribuie lor, nimic nu este îngăduit altora, nimic nu
aparţine altora, nimic altceva nu socotesc a fi
drept. Aceasta, deci, este partea din legea
Curanului care, fiind lipsită de orice raţiune şi
sens, ca o piatră ruptă din marginea prăpastiei se
prăbuşeşte vertiginos în adâncul ignoranţei”4.
Respinge şi aşa–zisa ştiinţă a numelor divine
capabilă să explice „sensul mistic şi de nepătruns
de mintea omenească a Curanului”5. Interesante ni
se par în schimb observaţiile legate de sărbătoarea
sfântului Foca (22 iulie), preţuit deopotrivă de
creştinii şi de tătarii dogrogeni6. Totuşi, cenzura
intervine de acolo de unde n-ar fi bănuit: sinodul
Bisericii Ortodoxe Ruse. Astfel, prin vocea
arhimandritului Gavriil Bujinski I se cere să indice
sursele folosite la redactarea lucrării. Neaşteptat,
Cantemir refuză, încurajat fiind şi de sprijinul
ţarului Petru I: „Nu văd nici o nevoie să-mi
confirm spusele prin scrierile altora” – afirmă
principele care încă visa să-şi recapete tronul (scrisoarea din 30 octombrie 1721)7. Aşa s-ar
explica în opinia unor specialişti puţinătatea surselor cu ajutorul cărora îşi construieşte
argumetaţia. Nu utilizează nici o ediţie a Coranului, fapt demonstrat de citatele aproximative
date din memorie. Pentru ca tabloul să fie întreg sunt amintite şi lacunele legate de doctrina,
legile şi regulile religiei lui Allah, pe care în mod onest şi le asumă8. Concluzia este clară.
„Construită pe baza unor amintiri ce emană dintr-o memorie slăbită, cum recunoaşte
1

V. Marinescu, op. cit., pp. 94-96; D. Cantemir, op. cit., loc. cit.
http://cantemir.asm.md/dimitrie/filosofie.
3
D. Cantemir, op. cit., loc. cit.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Ibidem; despre viaţa Sfântului mucenic Foca din Sinope vezi – W. Smith, H. Wace, A Dictionary of Christian
Biography, Literature, Sects and Doctrines. Volume 4. Part 1. N – P, Elibron.com, pp. 393-394. În Calendarul
popular sărbătoarea lui Ilie-Pălie (cunoscut drept vizitiul sfântului Ilie), ţinută pe 21 iulie pentru foc, se află în
relaţie strânsă cu cea a Sfântului Foca din 22 iulie. Dacă Pălie naşte focul, Foca, în schimb, nu face decât să
sufle în acel foc şi să-l mărească. Datorită asemănării numelui lui cu focul, Foca este un sfânt „care-i fereşte de
foc pe cei care-i serbează ziua, dar le arde casa, fânul, livezile celor care nu-l serbează”. Pentru detalii vezi
Georgiana-Livia Cârlan-Antoci, Ţăranul roman între forţele naturii şi puterile divine http://www.literaturacomparata.ro/acta_site/articole/acta4/acta4_carlan.pdf.
7
Şt. Lemny, Cantemiriştii. Aventura europeană a unei familii princiare din secolul al XVIII-lea, Prefaţă de Le
Roy Ladurie, trad. rom. de Magda Jean renaud, Polirom, 2010, pp. 120, 124.
8
Ibidem, p. 125.
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Dimitrie însuşi, descrierea religiei musulmane se dovedeşte a fi o aventură riscantă”1. Alţii
în schimb, cred că opera „depăşeşte în semnificaţii iluministe chiar Istoria imperiului
otoman”2, impresionând nu numai prin „cunoaşterea profundă a civilizaţiei musulmane”, ci
şi prin „atitudinea omului de ştiinţă, care nu scrie un pamflet, ci o operă de ştiinţă din care
răzbate o profundă şi luminată înţelegere”3. Este invocat în acest sens capitolul intitulat
Despre ştiinţele respectate la muhamedani, unde autorul face „un adevărat elogiu
învăţământului şi, în general, culturii turceşti”4.
„Dar după Otman, sporind puterile Imperiului turcesc, în aşa măsură s-a lipit de
artele şi ştiinţele liberale, încît dacă vei exclude matematica practică (în cea teoretică sînt
cei mai desăvîrşiţi), mecanica, geografia şi anatomia, vei afla că toate celelalte sînt
înfloritoare, şi nu numai în gradul întîi sau al doilea, ci în gradul cel mai înalt. Căci unde
sînt cele mai multe şcoli şi academii, acolo înfloresc, se înmulţesc şi prosperă din zi în zi
ştiinţele. Dar pot spune că academii, licee şi şcoli speciale pentru tot felul de învăţături şi
ştiinţe, întemeiate în aproape toate cetăţile, dar mai cu seamă în Constantinopol, pline şi
frecventate de nenumăraţi elevi şi auditori, nu se află nicăieri sub soare ca în Imperiul
turcesc”5.
În altă ordine de idei, influenţa misticii ortodoxe se răsfrânge inevitabil şi asupra
operei lui Cantemir. Astfel, în Divanul sau Gâlceava înţeleptului cu lumea principele
moldav aduce în discuţie o tematică care a polarizat atenţia patristicii răsăritene în primul
mileniu, tematică care priveşte impactul păcatului originar asupra creaţiei6. O lectură sumară
sugerează că avem de-a face cu un „îndreptar de reconstrucţie lăuntrică a omului în acord
deplin cu valorile creştine”7. Calea „împăratului lumii”8 spre mântuire nu ocoleşte suferinţa
şi asceza, model impus cu mult timp în urmă de Fiul lui

1

Ibidem.
P. Teodor, Interferenţe iluministe europene -http://www.bjmures.ro/bdPublicatii/CarteStudenti/T/Teodor
Pompiliu-Interferente_iluministe_europene.pdf.
3
Ibidem.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Cf. M. Ciulei, Antropologia despre suflet şi trup în antroplogia patristică a secolului IV, Cuvânt înainte de
Ştefan Alexe, Alexandria, 1999, passim; Sfântul Ioan Gură de Aur, Cele dintâi omilii la Facere, traducere din
limba greacă veche de Adrian Tănăsescu Vlas, tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte Galaction,
Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, Editura Biserica Ortodoxă, Bucureşti, 2004 http://www.scribd.com/doc/12248685/sfantul-ioan-gura-de-aur-cele-dintai-omilii-la-facere; Liliana Trofin,
Istoria religiilor (Curs universitar), Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, pp. 210-221; Ph. Schaff, Saint
Chrysostom's Homilies on the Acts of the Apostles and the Epistle to the Romans: 6icene and Post-6icene
Fathers of the Christian Church 1889, Part 11, Kessinger Publishing, 2004, p. 157; G. Florovski, Părinţi
orientali ai secolului al şaselea până în secolul al optulea - www.scribd.com/doc/19064886/09-ParintiiOrietali-Sec-68; A. G. Cooper, The body in St. Maximus the Confessor: holy flesh, wholly deified, (Oxford
early Christian studies), Oxford University Press, 2005, pp. 17-20; G. B. Ladner, Images and ideas in the
Middle Ages: selected studies in history and art, Ed. di Storia e Letteratura, 1983, p. 33; S. G. Hall, Gregorius
Nyssenus, Gregory of 6yssa: Homilies on Ecclesiastes: an English version with supporting studies:
proceedings of the Seventh International Colloquium on Gregory of 6yssa (St. Andrews, 5-10 September
1990), Partea 2, Walter de Gruyter, 1993, p. 326; H. R. Drobner, A. Viciano, Saint Gregory (of Nyssa),
Gregory of 6yssa, Homilies on the Beatitudes: an English version with commentary and supporting studies:
proceedings of the Eighth International Colloquium on Gregory of 6yssa, Paderborn, 14-18 September 1998,
BRILL, 2000, pp. 409-410.
7
C. Aslam, Palimpsestul identităţii româneşti. Reflecţii asupra fundamentelor culturale ale filosofiei, Editura
Crater, Bucureşti, 2000 - http://www.caslam.ro/pir.pdf, idem, Dimitrie Cantemir şi proiectul re-construucţiei
lăuntrice a omului - http://www.crestinortodox.ro/religie-filosofie/filosofia-moderna/dimitrie-cantemirproiectul-constructiei-launtrice-omului-71694.html.
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Dumnezeu. Cantemir formulează această „pedagogie a vindecării prin suferinţă” la sfârşitul
„celei de-a 85-a şi ultimei glave a cărţii a doua a Divanului”1. După unii specialişti ea pare
să constituie „miezul antropologiei cantemiriene”, dezvoltând „invitaţia la un modus vivendi
clasic”, cu „rădăcini” în stoicism2. Analizând lucrurile mai în detaliu, vedem că „ideea
despătimirii” sau a „lepădării de lume” îmbrăţişată de mistica răsăriteană3 nu-i era deloc
străină. „Liapădă cele rele. Învaţă-te lui Dumnedzău a trăi. Învaţă-te a muri”. Este mesajul
Inţeleptului care „a invins”, mai întâi, „Lumea” (adică patimile), iar finalmente, Moartea4. În
acest context, mai notăm doar că „paradigma cantemiriană a înţelepciunii”5 circumscrie şi
ideea efemerităţii lumii şi a puterii celor puternici:
„Schiptrul lui altuia l-am dat;
avuţiile şi bunurile lui
cărora n-au silit să le câştige
am împărţit;
puterile şi străşniciile lui
cu patru scânduri
în a pământului pântece
li-am legat;
caii şi carăle lui
pre câmpuri li-am fărâmat,
călăreţii lui, dialuri
şi pedestraşii lui, pe şăsuri,
hulturii (vulturii) şi alte
ale ceriului paseri i-au mâncat
şi li-au cu pământul alăturat;
şanţurile lor s-au împlu cu gunoiu
şi zimţii cei frumoşi
de pustietate s-au răsipit;
dobitoacele lui,
masă întinsă jigăniilor
li-am făcut,
gardurile viilor lui,
focului
şi strugurii lor,
de piciorul strein s-au călcat,
livezile şi pomii lor
cei cu roadă dulce
de toată săcurea
şi de toată mâna
care n-au răzsădit
1

Emanuela Ilie, Problematica timpului în Divanul. Cele şapte varste şi „tamplările” fiinţei, p. 63http://iit.iit.tuiasi.ro/philippide/asociatia/asociatia_admin/upload/IV_1_Ilie.pdf.
2
Ibidem: „Pacea dară in trei chipuri şi in trei locuri să face. Chipul intai şi locul intai iaste: singur omul in
sine, trupul cu sufletul, singur cu sine a-şi impăca. Chipul al doilea iaste: între fraţi şi între vecini cu pace şi
cu invoinţe a petrece. Aceasta dară pace vremélnică, adecă a lumii aceştiia să chiamă… Chipul al treilea şi
locul al treilea al păcii iaste: ca omul cu Dumnădzău pace şi invoinţă să aibă, carea pacea vécinică adecă şi
ceriască să chiamă, carea cu a credinţii şi cu al botedzului testament intre om şi intre Dumnădzău să liagă...”.
3
Ph. Schaff, 6icene and Post-6icene Fathers: Second Series, Volume VIII Basil: Letters and Select Works,
Cosimo, Inc., 2007, p. IX; D. Jemna, Antitezele pauline din 1 Corinteni 15 în antropologia Sfântului Irineu,
pp. 47- 59 - http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/571.pdf.
4
Emanuela Ilie, op. cit., p. 64.
5
Supra nota 29.
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s-au tăiat;
ţiitorile lui cele iscusite
curve cetăţii li-am făcut;
florile grădinilor lui,
degetele streine li-au cules
şi nasul celui necunoscut
li-au amirosit;
palaturile lui
sălaşe boaghelor şi puhacelor (bufniţelor)
li-am premenit.
Iată dară că aceasta iaste dreptate…
Aceasta este zestrea lumii: dzestrele tale ca nourul şi ca umbra nuorului”1.
În sfera preocupărilor sale intră şi viaţa religioasă a supuşilor săi. Din capul locul
trebuie să spunem că începuturile vieţii creştine de la nordul Dunării sunt învăluite în mister
în opinia lui Dimitrie Cantemir. Observaţia pleacă de la premisa că nu există mărturii certe
ale istoricilor timpului cu privire la acest aspect. În lucrarea Descrierea Moldovei admite
totuşi că în epoca lui Constantin cel Mare cultul creştin era prezent pe teritoriul fostei
provincii Dacia:
„6u se poate dovedi cu nici un fel de mărturii limpezi ale cronicarilor cam în ce
vreme a încetat în Moldova eresul păgânesc şi s-a primit legea cea creştinească; cu toate
acestea, pesemne că religia creştinească a fost adusă pe faţă în Dacia abia în vremea
domniei lui Constantin cel Mare, fiindcă sub Constanţiu, fiul lui Constantin cel Mare,
amândouă Daciile îşi aveau arhiereii lor, după cum arată tipicul soborului ţinut la Sardes”.
Şi se poate că mulţi daci să se fi plecat cu multă vreme înainte asupra învăţăturii sângerate
a mucenicilor, ca să urmeze steagul lui Hristos”2.
În acest paragraf nu întâlnim nici măcar o aluzie referitoare la izvoarele care
amintesc misionarismul Sfântului Apostol Andrei în Dobrogea. Este vorba de scrierile lui
Hipolit Romanul, Tertulian, Origen sau Eusebiu din Caesareea. Structurile sacerdotale şi
teologia scitică rămân la rândul lor într-un anonimat nedorit. Reţinem însă că este primul
dintre umaniştii români care intuieşte existenţa unor creştini înainte de edictul de la Milan,
chiar dacă face confuzie între fosta provincie traiană şi Dacia aureliană. Argumentul pe carel aduce Dimitrie Cantemir priveşte exemplul oferit de jertfa martirilor „daci” 3, deşi nu
nominalizează pe nimeni. Înclinăm să credem că informaţia de care dispunea la acea dată nu
i-a permis să facă acest lucru. Extindem observaţia şi asupra procesului de etnogeneză al
românilor. Autorul Descrierii Moldovei nu intuieşte legătura indisolubilă dintre romanizare
şi creştinare care a stat la baza acestui proces, în schimb, îi aduce în discuţie pe barbarii care
i-au determinat pe unii dintre coloniştii romani să fugă în munţi. Dar acestea nu sunt
singurele necunoscute ale problemei. Amintim în acest context problematica legată de rolul
misionar al prizonierilor şi militarilor creştini de origine orientală în fostele provincii Dacia
şi Dobrogea, activitatea lui Ulfila, raporturile Bisericii locale cu migratorii, muzica sacră a
autohtonilor şi relaţiile Bisericii locale cu Imperiul sau cu marile centre creştine din Apus şi
Orient. Deşi cunoaşte mai multe limbi străine marele cărturar nu priveşte terminologia
creştină de origine latină ca un element al continuităţii daco-romane în epoca marilor
migraţii. Este atras mai mult de chestiuni contemporane, precum raporturile dintre Domnie
şi Biserică. Nu uită totuşi să sublinieze că aceste raporturi sunt clar delimitate, precizând că
1

Gianina Maria-Cristina Picioruş, Constantin 6oica şi Paginile sale despre sufletul românesc http://cerculnoica.wordpress.com/2007/11/27/constantin-noica-si-paginile-sale-despre-sufletul-romanesc/
2
D. Cantemir, Descrierea Moldovei, Chişinău, 1998, p. 207 - http://www.scribd.com/doc/16851334/DimitrieCantemir-Descrierea-Moldovei.
3
Ibidem.
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domnia este cea care veghează păstrarea credinţei sacerdoţiului. Este subiectiv în acest caz
deoarece analizează lucrurile cu măsuri diferite. Astfel, în timp ce apostazia liderului
bisericii moldave produsă în cadrul sinodului de la Florenţa-Ferrara îl determină să ia
atitudine, cea a domnilor trecuţi la catolicism nu intră în sfera preocupărilor sale1.
„Privegherea dinafară asupra bisericii Moldovei cade în seama domniei însăşi, care
ia aminte cu râvnă şi cu multă grijă că purtarea şi învăţătura feţelor bisericeşti să se
potrivească cu temeiurile credinţei; ca nici unul dintre dânşii să nu se abată din calea
adevărului şi să nu ascundă inimă de lup sub piele de oaie; nici păstorul să nu poarte grijă
pentru turma sa sau să fie o pildă rea. Grija pentru cele duhovniceşti, adică îndrumarea
sufletelor pe calea Domnului, este încredinţată mitropolitului, care cercetează — ca un
păstor credincios şi slujitor treaz al Domnului său — bisericile de sub ascultarea lui, le
aşează arhierei, care nu prea au învăţătură, dar sunt plini de duh sfânt, şi care nu
nesocoteşte nimic din ce i se pare că este de trebuinţă pentru hrana şi mântuirea turmei
sale”2.
Suntem informaţi că toate mânăstirile ortodoxe din Moldova urmează regula
Sfântului Vasile cel Mare, regulă care impune călugărilor supunerea necondiţionată faţă de
stareţ şi canoanele Bisericii. În acest context mai notăm că mânăstirile nu uită să plătească
„în fiecare an dăjdiile către domnie, după starea moşiilor lor”, cu excepţia mitropoliţilor şi
episcopilor care „nu dau nimic domniei”3.
Fidelitatea faţă de Ortodoxie, absenţa ereziilor şi a diferenţelor doctrinare, precum şi
antipatia vădită faţă de „papistaşi” („ascund sub piele de oaie o fire de lup”) sunt numai
câteva elemente care i-au atras atenţia4.
„Pricipele filosof” vede destinul culturii
româneşti strâns legat de învăţăturile patristicii
răsăritene, respingând valorile promovate de
„papistaşi” şi de reformaţi deoarece nu se potrivesc
ethosul autohton5.
Figura 2. Ediţia germană a Descrierii Moldovei,
Frankfurt şi Leipzig, 17716.
Sub aspect dogmatic, Dimitrie Cantemir ne
informează că moldovenii utilizau în cadrul serviciilor
divine simbolul nicean, respingeau adaosul „Filioque”
şi făceau apel destul de rar la formula introdusă de
Grigore Palamas „numai din Tatăl”. Liturghia urmează
rânduiala sfinţilor Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur,
iar la împărtăşanie erau utilizate pâinea dospită şi vinul.
De asemenea, recunoşteau cele şapte taine, cinsteau
sfintele icoane, totuşi respingeau cultul statuilor,
existenţa Purgatoriului şi traducerea latină a Sfintei
Scripturi. Dimitrie Cantemir se arată destul de reticent faţă de obiceiul unor moldoveni de a
posti în ziua de luni sau de a respecta alte posturi decât cele consacrate de Biserică, cum ar fi
cele aparţinând sfinţilor Athanasie, Gheorghe şi Dumitru:
„Mărturisirea credinţei sau crezul se foloseşte în slujba religioasă aşa cum a fost
alcătuit de către sfinţii părinţi la Sinodul de la 6iceea, iar adăogirea papistăşească „şi de
1

Ibidem, p. 216.
Ibidem, p. 215.
3
Ibidem, pp. 209, 222.
4
Ibidem, pp. 207-208.
5
Ibidem, p. 208
6
http://cantemir.asm.md/dimitrie/etnografie.
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la Fiul” se leapădă. Despre purcederea sfântului duh, ei cred întocmai ceea ce spune Ioan
evanghelistul cu vorbele Mântuitorului. Dar, după cum nu se vor să recunoască purcederea
de la Fiul fiindcă Sfânta Scriptură nu zice nimic mai limpede, tot atât de puţin folosesc în
slujba lor religioasă adăogirea lui Palama: „de la Tatăl singur”. Au şapte taine. La
împărtăşanie se ţin după cele statornicite de sfinţii părinţi Vasile şi Ioan Chrisostom.
Folosesc la aceasta pâine dospită şi se împărtăşesc în amîndouă chipurile, cu pâine şi cu
vin. Cinstesc icoanele sfinţilor, dar nu cioplite, ci zugrăvite, însă zic că numai lui
Dumnezeu singur i se cuvine slujbă religioasă. Cred că sfinţii n-au ajuns încă la
mântuirea desăvârşită, ci că, împreună cu Pavel, ei aşteaptă ziua de apoi, adică judecata
cea de pe urmă; mai cred că aceştia au totuşi, în vremea aceasta în sufletele lor o nădejde
neîndoită în mântuire, care trezeşte în ei o bucurie nespusă, aşa că pentru vredniciile lor
nu le lipseşte nimic. 6u recunosc purgatoriul, dar zic că păcatele mici pot fi iertate şi
după moarte prin rugăciunile bisericii şi cu pomeni. Citesc în biserică Sfânta Scriptură
după tălmăcirea celor şaptezeci de tâlmaci; ei leapădă Vulgata şi toate celelalte
tălmăciri. Postesc, în afară de miercurea şi vinerea, de patru ori pe an la vremea
rânduită, dar în postul cel mare de patruzeci de zile şi în postul din zilele cele de la
începutul lunii lui august închinate Sfintei Fecioare se înfrânează să mănânce chiar şi
peşte. Mai sunt unii care nu mănâncă nici lunea carne, din prea mare eres, şi care îşi
aşează ei înşişi şi alte zile de post la praznicile sfântului Atanasie, sfântului Gheorghe şi
sfântului Dumitru, şi unele femei, măcar că nu îmbracă straie monahiceşti, fac jurământ
de bunăvoie să nu mănânce carne toată viaţa lor”1.
Figura 3. Foaie de titlu a primei ediţii în limba română
a Descrierii Moldovei, apărută la Iaşi, 18252
Moravurile şi credinţele oamenilor simpli sunt
şi ele amintite în treacăt. Informaţiile oferite de marele
erudit sunt cu atât mai preţioase cu cât cronicile
oficiale şi documentele de cancelarie trec sub tăcere
aspecte importante ale vieţii oamenilor de rând,
reţinând în schimb ideologia timpului şi faptele măreţe
ale elitei sociale.
Asimiliarea patrimoniului păgân este vizibilă la
tot pasul, influenţând comportamentul supuşilor.
Căluşul, paparuda, Ursitoarele, caloianul, joimăriţele
sau nimfele văzduhului (numite Frumoasele) sunt doar
câteva din credinţele care au supravieţuit după edictul
de la Milan3, dând dovadă de o longevitate uimitoare.
Ca şi strămoşii lor, moldovenii nu vor absolutiza
puterile naturii sau ale sorţii şi nu-l vor gândi pe
Dumnezeu dintr-un punct de vedere dogmatic,
preferând o formulă convenabilă, „mitologizantă” şi accesibilă tuturor. Aşa stând lucrurile
nu ne mai miră faptul că vechile credinţe le captează mai mult atenţia decât polemicile ivite
în jurul doctrinei4.
Nu-i un secret pentru nimeni că moldovenii iubeau cu nesaţ viaţa. Moravurile şi
atitudinea lor evidenţiază că despărţirea de „vechiul Adam” era grea dacă nu imposibilă,

1

Ibidem, pp. 209-210.
http://cantemir.asm.md/dimitrie/istorie.
3
D. Cantemir, op. cit., pp. 210-214.
4
Ibidem, p. 210.
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deşi se proclamau adepţii „noului Adam”1. Vocaţia bahică, „hipererotismul” şi rata mare a
divorţurilor se intersectează, în chip paradoxal, cu ideea conservării credinţei străbune,
ospitalitatea faţă de străini şi abstinenţa severă din timpul postului. Nu erau fanatici,
vindicativi sau mai răi decât alte neamuri, însă nu se bucurau din cale afară de simpatia
principelui, care nu se dădea în lături să le critice incultura, morala îndoielnică, lipsa
educaţiei elementare şi defectele2. Câtă dreptate avea principele rămâne de văzut. Aparent,
reacţia lui seamănă mai degrabă cu cea a unei „beizadele” educate şi emancipate, căreia îi
repugnă nespus contactul cu plebea incultă şi pestriţă.
În încheierea demersului nostru se impun câteva precizări. Dimitrie Cantemir nu-şi
reneagă obârşia şi aparteneţa confesională. Dimpotrivă. Nu scapă ocazia să se revanşeze în
scris faţă de neamul său. Rămâne în memoria colectivă drept înţeleptul care a integrat
ortodoxia în „ambianţa secolului raţionalist”3 şi a făcut cunoscut savanţilor vremii
frumuseţea şi sensibilitatea ethosul autohton. Mesajul lui rămâne valabil şi astăzi deoarece a
căutat să valorifice cultura şi ştiinţa vremii în folosul „aproapelui”4.

***
TROFIN, Liliana, Tomescu, Mădălina, The Geopolitics of Church, in Geopolitics, History,
and International R Abstract: Moldavian Prince remains in the eyes of contemporaries and
posterity as the author of several reference works in fields of history and culture, books that
will change the of Europeans’ perception Europeans towards Eastern value system. His
great passion for research, contact with eminent intellectuals, knowledge of classical and
modern languages, reading and daily observations will help the Dimitrie Cantemir to
capture the influence of the Bible and the Quran on Eastern and European ethos. We must
not lose sight of its fidelity to the Orthodox, whose precepts shape, thinking, intellectual
development and his perception of the world.
Key words: religion, sacred, holy book, tradition, Christian, Muslim, Orthodox, church,
mysticism, faith, apostasy.
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A. Louth, Maximus the Confessor (The early church fathers), Routledge, 1996, p. 64.
D. Cantemir, op. cit., pp. 186-194.
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Pompiliu Teodor, Interferenţe iluministe europene http://www.bjmures.ro/bdPublicatii/CarteStudenti/T/TeodorPompiliu-Interferente_iluministe_europene.pdf.
4
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O SCURTĂ ICURSIUE Î GÂDIREA CREŞTIĂ A
PĂRITELUI ICOLAE STEIHARDT
Drd. Stelian Gomboş (Bucureşti)
Monahul Nicolae Steinhardt de la Mănăstirea Rohia – Maramureş s-a născut la 12
iulie 1912 în comuna Pantelimon, lângă Bucureşti, primind numele de Nicu - Aurelian
Steinhardt. Tatăl său, evreu, inginerul şi arhitectul Oscar Steinhardt, a participat activ la
primul război mondial fiind rănit la Mărăşti şi decorat cu “Virtutea militară”. Între anii
1919 - 1929 urmează cursurile şcolii primare şi ale liceului “Spiru Haret” unde îl are ca şi
coleg mai mare pe Constantin Noica. După anul 1929 frecventează cenaclul literar
“Sburătorul” al lui Eugen Lovinescu, descoperindu-se în el germenii viitorului literat. În
anul 1934 îşi ia licenţa în Drept şi Litere la Universitatea din Bucureşti şi publică primul
volum intitulat “Îngerul... tinerilor”. În anul 1936 îşi susţine la Bucureşti doctoratul în drept
constituţional. Între anii 1937-1938 călătoreşte în Elveţia, la Viena, la Paris şi în Anglia,
întregindu-şi bagajul de cunoştinţe. În anul 1939 revine în ţară şi lucrează ca redactor la
“Revista Fundaţiilor Regale” de unde este înlăturat în anul 1940 în cadrul acţiunii de
“purificare etnică” declanşată sub guvernarea Antonescu - Sima, urmând o perioadă de
privaţiuni pe motive etnice (1940-1944). Din anul 1944 până în anul 1948 revine la “Revista
Fundaţiilor Regale” depunând o intensă activitate publicistică şi critică. Între anii 1948 şi
1959 suferă o nouă perioadă de privaţiuni alături de pleiada intelectualităţii româneşti
interbelice şi este în cele din urmă anchetat în procesul intentat lui Constantin Noica pentru
că nu a depus mărturie împotriva acestuia. Este condamnat la 13 ani de muncă silnică sub
acuzaţia de “crimă de uneltire contra ordinii sociale”. La 15 martie 1960 este botezat în
închisoarea de la Jilava de ieromonahul Mina Dobzeu. Este supus rigorilor detenţiei din
închisorilor comuniste de la Jilava, Gherla, Aiud etc. până în luna august anul 1964 când
este eliberat. După anul 1964 începe o intensă activitate de traducător şi odată cu volumul
“Între viaţă şi cărţi” publicat în anul 1976, şi volumul “Incertitudini literare” (1980)
începe “deceniul operelor de autor”.
În acelaşi an, 1980, este primit în Mănăstirea Rohia din judeţul Maramureş şi Ţara
Lăpuşului, de către ÎPS Părinte Arhiepioscop Iustinian Chira, care îl ia sub aripa sa
ocrotitoare şi de Părintele Serafim Man - Stareţul Mănăstirii Rohia, care îl integrează în
obştea mănăstirii, şi este călugărit la data de 16 august 1980 de către ÎPS Părinte
Arhiepiscop Teofil Herineanu, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului. La mănăstire
îndeplineşte funcţia de bibliotecar, punând în ordine cele peste 23.000 de volume ale
mănăstirii, iar în paralel îşi intensifică activitatea literară dar şi preocupările legate de viaţa
mănăstirească (participarea la slujbă, povăţuirea pelerinilor şi elaborarea predicilor).
Volume publicate antum: “Geo Bogza - Un poet al Efectelor, Exaltării, Grandiosului,
Solemnităţii, Exuberanţei şi Patetismului” (1982), “Critică la persoana întâi” (1983),
“Escale în timp şi spaţiu” (1987) şi “Prin alţii spre sine” (1988). A trecut la cele veşnice la
29 martie 1989 în spitalul judeţean din municipiul Baia Mare, la înmormântarea sa, riguros
supravegheată de securitate, strângându-se totuşi cei mai buni prieteni alături de care a
suferit nedreptăţile regimului (N. Steindardt, Jurnalul fericirii, Ed. Dacia, Cluj-Napoca,
1994, pp. 417-423).
Cea mai importantă parte a operei sale nu a putut fi publicată în timpul vieţii sale şi a
apărut postum datorită conjuncturii politice favorabile creată de revoluţia din decembrie
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1989 şi din această parte necenzurată am extras majoritatea textelor din lucrarea de faţă.
Apariţii postume: “Jurnalul fericirii” (1991), “Monologul polifonic” (1991), “Dăruind vei
dobândi” (1992), “6icolae Steinhardt. Monahul de la Rohia răspunde la 365 de întrebări
incomode adresate de Zaharia Sângiorzan” (1992 şi 1998), “Primejdia mărturisirii” (1993)
şi “Drumul către iubire” (1999). Iar în perioada anilor 2008 – 2012, Editura “Polirom” din
Iaşi, dimpreună cu Fundaţia “Nicolae Steinhardt” din cadrul Mănăstirii Rohia – Maramureş,
au publicat, în condiţii grafice extraordinare, în ediţie integrală, toată opera Părintelui
Nicolae Steinhardt.
În cele ce urmează doresc să fac o scurtă incursiune în gândirea monahului - teolog
Nicolae Steinhardt de la Manastirea Rohia – Maramureş, acum, în acest an centenar şi
jubiliar, cu prilejul împlinirii a o sută de ani de la naşterea sa (1912-1989) – cel care a fost
scriitorul evreu, convertit la creştinism în închisoarea de la Jilava, unde a fost botezat de
către Părintele Mina Dobzeu – şi care, după eliberare s-a făcut călugar în această frumoasă
Mănăstire a Ţării Lăpuşului, din Ţinutul Maramureşului.
Aceste cugetări le-am adunat din mai multe cărţi ale sale cum ar fi: “Jurnalul
Fericirii”, “Dăruind vei dobândi” şi altele, cu nădejdea şi credinţa că vor fi de folos celor
care le vor citi, eu având intenţia ca prin aceste citate din opera autorului să reuşesc să
deschid apetitul cititorilor, în special al celor tineri, pentru a parcurge ulterior întreaga sa
operă, ce este de o profunzime şi de o frumuseţe deosebită:
Pentru cine este înzestrat cu darul înţelegerii, prostia - măcar de la un anume punct
încolo - este păcat: păcat de slăbiciune şi de lene, de nefolosire a talentului.
Poţi să nu păcătuieşti de frică. Este o treaptă inferioară, bună şi ea. Ori din dragoste:
cum o fac sfinţii şi caracterele superioare. Dar şi de ruşine. O teribilă ruşine, asemănătoare
cu a fi făcut un lucru necuviincios în faţa unei persoane delicate, a fi trântit o vorbă urâtă în
faţa unei femei bătrâne, a fi înşelat un om care se încrede în tine. După ce l-ai cunoscut pe
Iisus Hristos îţi vine greu să păcătuieşti, ţi-e teribil de ruşine. (1)
Pentru creştinism bănuiala este un păcat grav şi oribil. Pentru creştinism încrederea
e calea morală a generării de persoane. Numai omul îşi făureşte semenii proporţional cu
încrederea pe care le-o acordă şi le-o dovedeşte. Neîncrederea e ucigătoare ca
pruncuciderea; desfinţează ca om pe cel asupra căruia este manifestată. Omul însuşi, făurit
de Dumnezeu, îşi transformă pe aproapele său în persoană - printr-un act creator secund datorită încrederii pe care i-o arată.
Dând nume animalelor, potrivit poruncii dumnezeieşti, omul le rânduieşte în
cuprinsul creaţiei; purtând aproapelui dragoste şi acordându-i încredere, face din el o
persoană, altceva decât un individ.
Iată pentru ce bănuiala este atât de nocivă. Din persoană omenească ea îl transformă
pe cel bănuit în - în ce? Nu în brută, ar fi prea bine, ci în ceva nespus mai făcător de rău, în
făptura cea mai abjectă, mai pernicioasă, mai cancerigenă ce poate fi - în şmecher.
Corolar: când însă ne formăm convingerea că un individ ori un grup de indivizi intră
sub calificarea de ticălos ori ticăloşi, altul e procedeul (tot creştin): neîntârziată,
neşovăitoarea luare de măsuri - stârpirea. (2)
Cele şapte păcate capitale: 1) Prostia, 2) Recursul la scuze: u ştiu, n-am ştiut, 3)
Fanatismul, 4) Invidia, 5) Trufia neroadă, 6) Turnătoria, 7) Răutatea gratuită. Mai adaug
o a opta: dragostea cu sila. (3)
În camerele din închisori - pentru că acolo e violent amplificată, exacerbată - am
înţeles cât de mizerabilă este situaţia noastră în lume: prin simpla noastră existenţă deranjăm
pe alţii. N-avem încotro. Se cuvine să înţelegem că orice am face şi oricât ne-am strădui tot
supărăm. Singura soluţie e resemnarea. Ce putem face? Să tăcem, să tăcem. Să nu facem
răul, nici binele cu sila. Dar şi trecând, tăcând, tot ne mulţumim. Odată pentru totdeauna se
cade să ne băgăm în minte: deranjăm doar pentru că suntem prezenţi. Şi să nu ne oprim aici:
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mai trebuie să recunoaştem că şi ei ne deranjează pe noi? Gând înfiorător: Căci nu suntem
mai buni ca ceilalţi, tot în aceeaşi oală ne aflăm şi fierbem înăbuşit. (4)
Introducerea răului în lume, ca principiu activ, este un act de creaţie, analog actului
divin. Satana îl ispitea pe Adam şoptindu-i: “Veţi fi ca Dumnezeu”. Grăind astfel satana nu
a minţit pe de-a întregul: făptura timp de o clipă, a devenit divină; a creat paralel cu
divinitatea : răul care a contaminat lumea. Ceea ce şi explică de ce singurul lucru pe care l-a
dus Iisus de pe pământ la cer sunt stigmatele. (5)
Ciudată contradicţie între Vechiul şi Noul Testament. În cel Vechi, Atotputernicul
deşi se înfăţişează ca un Dumnezeu aspru, răzbunător până la neamul al şaptelea şi legiuitor
al talionului, după ce îi îngăduie diavolului să-l încerce pe Iov în fel şi chip, intervine la
sfârşit spre a restabili dreptatea. Mult încercatul Iov îşi redobândeşte sănătatea şi averile, şi
moare îmbelşugat, sătul de zile. Când Avraam, dând ascultare poruncii divine, înalţă cuţitul
spre a-şi ucide fiul, apare îngerul care opreşte braţul tatălui şi cruţă jertfa. Dumnezeul legii
implacabile se dovedeşte până la urmă îndurător.
Nu tot astfel în noul legământ. Aici Iisus Hristos nu este numai încercat, se îngăduie
să moară pe cruce şi îngerii nu coboară să-l salveze ca pe Isaac. Martirii mor şi ei cu toţii, în
chinuri ca şi Învăţătorul lor. Dumnezeu a cărui milă a fost dezvăluită oamenilor şi care-i
trece pe aceştia de sub blestemul legii la har, în mod cu totul neaşteptat se poartă nespus de
dur. Explicaţia pare a fi una singură: înainte de întrupare sufletele nu se puteau mântui,
mergeau toate în iad, până şi ale drepţilor. Datoare era prin urmare divinitatea să le
răsplătească binele măcar aici pe pământ. După ce Iisus Hristos coboară cu sufletul în iad,
situaţia este alta: oamenilor li se deschid cerurile şi pot cunoaşte fericirea veşnică. Nu mai
este necesar ca răsplata să se producă pe plan material iar groaznica realitate a pământului unde totul este durere, nedreptate, suferinţă - poate fi dezvăluită în toată plinătatea ei şi
lăsată să se desfăşoare până la capăt, până la capătul nopţii. Şi mai este un motiv: odată cu
venirea Domnului am trecut de la copilărie la maturitate. Ni se poate spune adevărul. Ni se
poate vorbi pe şleau. Ni se poate da ca hrană carnea, nu laptele. (6)
Lumea crede că Vechiul Testament este nemilos şi straşnic, iar Noul Testament
blând. Este o eroare: Noul Tstament se încheie cu un act de ferocitate şi barbarie, săvârşitor
de deznădejde şi absurd. De ce? Pentru că numai aşa este suferinţa adevărată şi autentică
dacă este deznădăjduită şi inexplicabilă, absolut de neînţeles. Era nevoie să fie aşa pentru ca
să se dovedească sinceritatea, seriozitatea şi deplinătatea întrupării. Pe cruce n-a murit o
“aparenţă”, cum cred monofiziţii, ci un om care a cunoscut suferinţa până la capăt şi a băut
paharul amărăciunii până la fund. (7)
Iisus Hristos pe cruce, gol, ţintuit, bătut, scuipat, batjocorit, în aşteptarea doar a unei
lungi şi teribile agonii, n-a răsplătit el vorba bună a bunului tâlhar cu făgăduinţa
extraordinară: Astăzi, cu Mine, în rai? În vreme ce patriarhii, proorocii, drepţii Vechiului
Legământ mai zăceau încă în iad! Oare ce făcuse tâlharul cel bun? Îl deferecase pe Iisus
Hristos? Îl dăduse jos de pe cruce? Nu! Îi adresase doar o vorbuliţă bună. I-a îndulcit şi
rourat sufletul - în acel pustiu al cruzimii, răutăţii, pizmei şi batjocorii de pe infectul maidan
al Golgotei - cu o vorbă bună de care Iisus Hristos avut-a cu adevărat nevoie, de vreme ce a
răsplătit-o cu “Astăzi vei fi cu Mine în rai!”
Se apropie Crăciunul. Aur şi argint să dăm celor din jur nu avem. Doar câte o vorbă
bună să le rostim. Este şi acesta un dar de preţ, ce-şi poate avea locul în traista bunului Moş
Crăciun. (8)
Gherla, mai 1963, după ce stătusem o noapte pe o bancă, într-o celulă arhiplină...
adorm frânt. Şi atunci, în noaptea aceea chiar, sunt dăruit cu un vis miraculos, o vedenie.
Nu-L văd pe Domnul Iisus Hristos întrupat, ci numai o lumină uriaşă - albă şi strălucitoare şi mă simt nespus de fericit. Lumina mă înconjoară din toate părţile, este o fericire totală şi
înlătură totul; sunt scăldat în lumina orbitoare, plutesc în lumină, sunt în lumină şi exult. Ştiu
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că va dura veşnic, este un perpetuum immobile. “Eu sunt” îmi vorbeşte lumina, dar nu prin
cuvinte, prin transmisiunea gândului. Eu sunt şi înţeleg prin intelect şi pe calea simţirii
înţeleg că este Domnul şi că sunt înlăuntrul luminii Taborului, că nu numai o văd ci şi
vieţuiesc în mijlocul ei.
Mai presus de orice sunt fericit, fericit, fericit. Sunt şi pricep că sunt şi mi-o spun. Şi
lumina parcă este mai luminoasă decât lumina şi parcă ea vorbeşte şi-mi spune cine este.
Visul mi se pare a dura mult, mult de tot. Fericirea nu numai că durează încontinuu, dar şi
creşte mereu ; dacă răul n-are fund, apoi nici binele nu are plafon, cercul de lumină se lăţeşte
din ce în ce, iar fericirea după ce m-a învăluit mătăsos, deodată schimbă tactica, devine dură,
se aruncă, se prăvăleşte asupră-mi ca nişte avalanşe care - antigravitaţional - mă înalţă; apoi
iar, procedează în alt fel: duios, mă leagănă - şi-n cele din urmă, fără menajamente, mă
înlocuieşte. Nu mai sunt. Ba sunt, dar atât de puternic încât nu mă recunosc. De atunci îmi
este nespus de ruşine. De prostii, de răutăţi, de scârnăvii. De toane. De viclenii. Ruşine. (9)
Asupra apropierii de Iisus Hristos, proba care nu înşeală, criteriul definitiv este buna
dispoziţie. Numai starea de fericire dovedeşte că eşti al Domnului. Virtuosul îmbufnat nu
este prietenul Mântuitorului, ci jinduitorul după diavol. Ascetul arţăgos nu e autentic.
Există mijloace obiective, în artă, de a recunoaşte autenticul şi a da la o parte copia.
Pentru a deosebi creştinul de caricatura ori imitaţia sa nu există procedeu mai sigur decât a
cerceta dacă postulantul este sau nu un om vesel şi mulţumit. Dacă ipochimenul e intolerant,
ori morocănos, ori agitat ori mahmur, ori necăjit, nu e creştin oricât de perfect, de fidel ar fi
virtuţii. Este virtuos dar nu este creştin. Creştinul este liber, aşadar este fericit. Acesta şi este
sensul genialei şi inspiratei fraze a lui Kirkegaard: “contrariul păcatului nu e virtutea,
contrariul păcatului este libertatea”.
Vămile văzduhului sunt numeroase. Aici pe pământ la vama care nu poate fi înşelată,
proba constă în starea de fericire.
Virtuosul neîmblânzit nu ştie şi nu poate rosti “dulce Iisuse”, toată sfera “dulcelui” îi
este străină, inaccesibilă şi uită că jugul Domnului este blând şi povara lui uşoară. Poate că
din Evanghelia după Matei, la Predica de pe munte, s-au pierdut unele rânduri ca acestea:
“Aţi auzit că s-a spus celor de demult: să nu săvârşiţi păcate. Eu însă vă spun vouă că
oricine se întristează nesăvârşind păcate, a şi păcătuit în inima lui”. (10)
Condiţia căzută a omului este nefericită. Ceea ce nu înseamnă că nu avem dreptul la
fericire. Ba şi datoria de a fi fericiţi. Creştinismul este o şcoală a fericirii. Cea dintâi datorie
a unui creştin este să fie fericit. (11)
Cum vom cunoaşte, noi creştinii, noi ciracii şi urmaşii celor care din prima clipă au
crezut în El (Iisus Hristos), cum vom cunoaşte că o faptă, o acţiune, o purtare, un gând al
nostru, este sau nu creştinesc? După gradul de scandal al faptei ori gândului aceluia. Cu cât
va fi mai scandalos faptul ori gândul, cu atât va fi mai sigur, mai indubitabil că este creştin.
Iar de nu va fi decât foarte puţin, sau deloc scandalos faptul ori gândul cu atât va fi mai
sigur, mai indubitabil că este creştin. Iar de nu va fi decât foarte puţin sau deloc scandalos
putem fi încredinţaţi că nu-i decât foarte puţin, ori deloc creştinesc. Dacă bunăoară, răspund
fratelui meu: “Acum nu pot să te ajut, e vremea rugăciunii”, zicerea mea nu-i câtuşi de
puţin scandaloasă, este cuminte şi dovedeşte evlavie. Dar numai creştinească nu-i. Dacă
judec: Mai degrabă renunţ la dulceaţa slujbei decât să nu-mi ajut fratele, să-l las singur şi de
izbelişte în necazul lui, să nu-mi fie milă de el, poate provoc scandal şi smintesc pe vreun
fariseu, dar mă port creştineşte. Dacă mă aflu în extaz şi nesocotesc nevoia unui bolnav, dau
poate dovadă de mare pietate, dar nu-s creştin.(12)
Pe acest pământ, cel mai sigur mijloc de a intra în comunicare (comuniune) cu
Atotputernicul, mijlocul fără greş şi instantaneu este săvârşirea binelui, ajutorarea aproapelui
aflat în necaz. (13)
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Marile acte de eroism şi mucenicie sunt, pentru cei mai mulţi, cu totul improbabile.
Dar gentileţea, răbdarea, politeţea, bunăvoirea, stăpânirea de sine, stau la îndemâna oricui şi
oricând. De nefolos ne este a ne visa făptuitori de vitejii şi jertfe fără pereche; util şi
izbăvitor ne este a da atenţie mărunţişurilor şi a ne purta constant în mod nobil, liniştit şi
răbduriu.(14)
Orb, neghiob şi strâmt la minte ce am fost. Şi ferecat în chingile bunului simţ celui
mai lamentabil. Cum de nu mi-am putut închipui că Iisus Hristos - Dumnezeu care a primit
să Se întrupeze şi să moară pe cruce aidoma celui mai nefericit şi mai ticălos dintre muritori,
ne va cere să dăm din prinosul ori din puţinul avutului nostru, ori chiar avutul acesta întreg?
Cum de ne-ar fi chemat la acţiuni atât de simple, de aparţinătoare lumii acesteia, de posibile
adică!
Paul Claudel nu mi-l definise oare pe Dumnezeu atribuindu-I grăirea: De ce vă
temeţi? Sunt imposibilul care vă priveşte. Iisus Hristos, aşadar, aceasta chiar ne cere:
Imposibilul. Să dăm ceea ce nu avem “iar dăruind vom dobândi”. (15)
Conform “teoriei jertfei” propusă de filosoful francez Georges Bataille: Omul se
cunoaşte după capacitatea lui de jertfă, după cât e în stare să “risipească”, să “irosească” din
avutul şi bunurile sale în mod neutilitar, numai pentru plăcerea înălţătoare şi euforizantă de a
dărui altuia ori de a sărbători cu fast un eveniment, ori a-şi acorda sloboda bucurie de a ieşi
când şi când din monotonia şi sordidul vieţii cotidiene.
Interpretând ungerea cu mir ca o jertfă cu bun miros, ca o manifestare de iubire şi ca
un simbol al îmbălsămării Sale apropiate, certându-şi ucenicii pentru a fi dat în vileag o
minte obtuză, o concepţie meschină a vieţii şi un ataşament avar pentru arginţi, Isus iarăşi ni
se înfăţişează ca un adevărat gentelman. Şi totodată ca un model pentru toţi creştinii care se
cade să fie cât mai puţin înrobiţi de bunurile trecătoare ale acestei vieţi şi cât mai convinşi că
Iisus Hristos este vrednic de orice sacrificiu, că nimic nu-i bun ori prea mult, ori prea
costisitor pentru EL. (16)
Se cuvine a cunoaşte că iertarea este de patru feluri: 1) iertarea greşiţilor noştri,
2)iertarea celor cărora noi le-am greşit, 3)iertarea de sine, 4) iertarea păcatelor şi a
greşelilor de către Dumnezeu. (17)
Greşiţilor noştri le iertăm greu. Sau dacă iertăm nu uităm. (Şi iertarea fără uitare e
ca şi cum nu ar fi, bătătură fără câine, gură fără dinţi). Ne iertăm şi mai greu pe noi înşine.
Şi această ţinere de minte otrăveşte. Spre a dobândi pacea lăuntrică trebuie să ajungem prin
căinţă, dincolo de căinţă: la a ne ierta.
Cel mai greu ne vine a ierta pe cei cărora le-am greşit. Cine ajunge să poată ierta pe
cel faţă de care a greşit cu adevărat, izbuteşte un lucru greu cu adevărat, bate un record.
Neiertarea de sine are un caracter mai grav decât s-ar zice: înseamnă neîncredere în
bunătatea lui Dumnezeu, dovada încăpăţânatei şi contabilei noastre răutăţi. Este şi cazul lui
Iuda, care n-a crezut nici în puterea lui Iisus Hristos (că-l poate ierta) şi nici în bunătatea lui
Iisus Hristos (că vrea să-l ierte). (18)
La diavolul - contabil nu încape nici ştersătura cea mai mică, Iisus Hristos dintr-o
dată, şterge un întreg registru de păcate. Iisus Hristos, boier, iartă totul. A şti să ierţi, a şti să
dăruieşti, a şti să uiţi. Iisus Hristos nu numai că iartă, dar şi uită. Odată iertat nu mai eşti
sluga păcatului şi fiu de roabă, eşti liber şi prieten al Domnului. Şi cum i se adresează
Acesta lui Iuda, pe care îl ştie doar cine este şi de ce a venit? Prietene, îi spune. Acest
“prietene” mi se pare mai cutremurător chiar decât interzicerea folosirii sabiei şi decât
vindecarea urechii lui Malhus. Exprimă ceea ce la noi, oamenii, se numeşte înaltul
rafinament al stăpânirii de sine în prezenţa primejdiei, virtute supremă cerută samuraiului.
Poate că vorbe paşnice ( nu scoateţi sabia) şi fapte milostivnice (tămăduirea rănii) să le fi
putut grăi şi face şi un sfânt. Dar “prietene” implică o măreţie şi o linişte care, numai
venind din partea divinităţii, nu dau impresia de irealitate. (19)
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Atâta timp cât nu ieşim din posibil, din contabilitate, nu putem nici concepe, nici
pretinde paradisul. (20)
Contabilitatea, celălalt nume al demonismului, arma preferată şi statornica metodă
de lucru. (21)
Nicolae Iorga: “Ai dreptate să ierţi numai ce s-a făcut în paguba ta”. Omul, dacă
raţionează în calitate de creştin şi vrea să se poarte conform cu doctrina creştină, poate - şi
trebuie - să nu ţină seama de nedreptăţile săvârşite împotrivă-i, de insultele ce i se aduc lui,
ca individ. dar dacă ocupă o funcţie de răspundere, ori se află în fruntea treburilor publice,
nu are dreptul să invoce principiul iertării spre a rămâne distant şi rece în faţa răului şi a lăsa
pe nevinovaţi pradă ticăloşilor. (22)
Dragostea implică iertarea, blândeţea, dar nu orbirea şi nu prostia. Identificându-se
de cele mai multe ori cu marea răutate, slăbiciunea faţă de prostie este tot una cu a da mână
liberă canaliilor. (23)
Nu aruncaţi mărgăritarele noastre înaintea porcilor. Dar Iisus Hristos nu a grăit
numai atât ci a completat: Ca nu cumva să le calce în picioare şi, întorcându-se, să vă sfâşie
şi pe voi. Aşa întocmai fac şi ne-oamenii. Căci lumea se împarte în oameni şi ne-oameni.
Aceştia din urmă răsplătesc binele ce li s-a făcut, atacându-şi şi sfidându-şi binefăcătorii. ni
se cere de aceea multă atenţie. Bune şi frumoase sunt bunătatea şi mărinimia, dar nu faţă de
oricine. Nu-i drept şi cuminte să ne lăsăm înşelaţi, batjocoriţi şi exploataţi de ne-oameni.
Bunătatea şi mărinimia nu se confundă cu orbirea, prostia şi naivitatea. Niciodată bunătatea
şi mărinimia nu trebuie să se prefacă în acea jalnică şi absurdă slăbiciune care să îngăduie
ne-oamenilor să calce în picioare cele sfinte şi mărgăritarele. (24)
Îl slăvim pe Domnul poftind la cină pe cei desconsideraţi, nu numai pe cei sărmani ci
în general pe cei care nu se bucură de atenţia semenilor, cei uitaţi sau părăsiţi. Acestora să le
dovedim gentileţe, cuviinţă, solicitudine. (25)
***
Este vorba aici despre viaţa şi activitatea unui dintre cânditorii contemporani,
călugărul teoloog Nicole Steinhardt(1912 – 1989), născut într-o familie evreiască, dar a
îmbrăţişat creştinismul, fiind botezat ca un călugăr ortodox. În timpul regimului comunis a
fost condamnat de mai multe ori la detenţie. Ultima perioadă a vieţii şi-a petrecut-o la
Mănăstirea Rohia, unde şi-a scris şi cele mai importante opera ale sale.
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ASPECTE ALE VIEŢII ŞI ACTIVITĂŢII ARHIEREULUI
EMILIA (Dumitru) ATAL TÂRGOVIŞTEAUL
Prof. Ilie Şandru (Topliţa)
Viitorul arhiereu Emilian Antal Târgovişteanu, pe numele său de mirean Dumitru,
sau părintele Mitrucă, cum îi spuneau cei mai apropiaţi – şi cum semnează chiar el în primul
număr al publicaţiei,, Biserica Bradu-Boteanu”, din Bucureşti, având ca subtitlu,, Cronică
parohială – apare lunar şi este scrisă de Pr. Mitrucă D. Antal”, s-a născut la 20 octombrie
1894, în Topliţa Română(Olah Taplicza), fiind unul din cei 12 copii ai familiei Dumitru şi
Ileana Antal, soră a Patriarhului Miron Cristea.
După absolvirea Seminarului Teologic din Sibiu, a devenit student al Universităţii
Regale din Budapesta, Facultatea de Filozofie. Ca şi unchiul său, Patriarhul Miron Cristea, a
fost ales preşedinte al Societăţii Academice,, Petru Maior”. Însă, ca urmare a evenimentelor
istorice de la sfârşitul Primului Război Mondial, el a părăsit Budapesta şi s-a întors în
Ardeal, unde s-a pus la dipoziţia Consiliului Naţional Român, luând parte activă la
constituirea sfaturilor şi gărzilor naţionale româneşti din localităţile de pe Valea Superioară
a Mureşului, dintre Reghin şi Topliţa.,, După ce mi-am îndeplinit misiunea la Reghin
(unde era sediul Consiliului Naţional Român pe comitatul Mureş-Turda), în jurul datei de
20 noiembrie am ajuns la Topliţa, comuna mea natală, având de acum o bogată
experienţă în munca de organizare a sfaturilor şi gărzilor naţionale”.
După Marea Unire din 1918, Dumitru Antal nu s-a mai întors la Budapesta spre a-şi
urma studiile, ci a lucrat în cadrul Consiliului Dirigent al Transilvaniei, la Departamentul
ocrotiri sociale. În 1924 s-a căsătorit şi, la îndemnul unchiului său, mitripolitul primat al
României, a îmbrăţişat cariera preoţească. În acelaşi an a fost numit protopop ortodox al
Reghinului. În 1927, episcopul Nicolae Ivan al Clujului l-a transferat în postul de revizor
eparhial şi redactor al revistei,, Renaşterea”.
După şase ani de şedere la Cluj, în 1933, solicitat de unchiul său, Patriarhul Miron
Cristea, s-a transferat la Bucureşti, mai întîi ca ajutor de preot, iar apoi ca preot titular la
Biserica,, Bradu-Boteanu”. În autobiografia(curiculum vitae) dată Securităţii, el motivează
acest transfer ca o ultimă şi disperată încercare de a-şi salva căsnicia, fără să ştie că şi
amantul soţiei sale se stabilise şi el acolo. Ne mai având o altă soluţie,, am fost nevoit să
divorţez”(ACNSAS, Dosar 5399, vol.2, pag.5).
Începând din ianuarie 1936, părintele Mitrucă Antal a editat publicaţia cu apariţie
lunară,, Biserica Bradu-Boteanu”, o,, cronică parohială, scrisă de Pr. Mitrucă D.
Antal”.,,Foişoara aceasta se va distribui gratuit la toţi enoriaşii”. Aceasta cuprindea dări
de seamă despre activitatea bisericească, articole cu caracter religios, despre viaţa creştină,
tălmăcirea Bibliei, semnificaţia sărbătorilor religioase. La nr. 23, din mai 1938, este anexată
o,,Cronică” care, evident nu aparţine acelui număr, fiind vorba despre evenimente mai
recente:,, Sfântul Sinod, în şedinţa din 28 octombrie a.c. m-a ales cu unanimitate ca
Vicar-Arhiereu al Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlahiei şi Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu
titlul de Târgovişteanul, iar M.S. Regele a confirmat alegerea prin Înaltul Decret-Regal
nr.3910 din 10 noiembrie a.c. Hirotonirea se va face în ziua de Sf. icolae, 6 dec. curent,
la sf. liturghie, în biserica sf. Patriarhii”. Darea de seamă pe anul Domnului 1938,
publicată în nr.26, din ianuarie-februarie 1939, este semnată:,, Emilian D.AntalTârgovişteanu, fost paroh al bisericii Bradu-Boteanu”.
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De aici încolo cariera bisericească a lui Dumitru Antal intr-un făgaş nou, plin de
suişuri şi coborâşuri spectaculoase. Începutul acesteia s-a datorat, desigur, dorinţei unchiului
său, Patriarhul Miron Cristea, de a-şi aduce nepotul lângă el, ca pe un om în care putea avea
deplină încredere şi pe care să-şi sprijine toiagul bătrâneţelor. Faptul nu putea trece
neobservat, în primul rând de către presa de scandal, dar şi de neprietenii Patriarhului.
Evenimentele se petrec tocmai când Mitropolitul martir Visariaon Puiu, al
Bucovinei, depunea o susţinută activitate pentru reînfiinţarea Episcopiei Maramureşului,
lucru ce nu-i convenea deloc Mitropolitului Transilvaniei, Nicolae Bălan, sub a cărui
jurisdicţie canonică se afla Maramureşul. În cele din urmă, după multe discuţii şi dispute
noua episcopie s-a înfiinţat totuşi, prin Hotărârea Sfântului Sinod din 17 iunie 1937,
devenită sufragană Mitropoliei Bucovinei.
S-au pus în circulaţie fel de fel de zvonuri privitoare la viitorul episcop. Revista,,
Predonia”, de,, critică teologică” scria, în nr.6-7, din mai 1937, că,, pentru scaunul de
episcop al Maramureşului candidează: P.S.Vasile Stan Răşinăreanul(care va fi ales,
sprijinit de Mitropolitul icolae Bălan), Pr. istor, P.S.Policarp Moruşca, Pr.D. Antal(Şi
cei care vor izbuti să-şi transcrie sentinţa de divorţ până la data alegerii)”.
Cum alegerea titularului noii episcopii întârzia (Vasile Stan va fi ales abia la 1
noiembrie 1938), iar ÎPS Visarion Puiu, a cerut, printr-o adresă trimisă Sfântului Sinod, să i
se acorde,, Prea Cuviosului Protoereu Dumitru Antal, inspector în Ministerul Cultelor şi
vicar provizoriu al acestei Mitropolii” rangul de arhimandrit, toţi erau convinşi că el va
ocupa scaunul episcopal al Maramureşului. Mai ales că exista bănuiala unei înţelegeri între
ÎPS Visarion Puiu şi Patriarhul Miron Cristea. Evenimentele se derulează repede: în martie
1938, Dumitru Antal este botezat călugăr la Mănăstirea Dragomirna, primind numele de
Emilian, ia la 10 aprilie, acelaşi an, i se acordă rangul de arhimandrit, devenind astfel
eligibil pentru a fi înălţat în treapta arhieriei.
Se întâmplă însă un fel de,, lovitură de teatru”. În şedinţa Sfântului Sinod din 28
octombrie 1938, s-a aprobat transferarea P.S.Irineu Mihălcescu Târgovişteanul, vicarul
patriarhal, în scaunul episcopal de la Râmnic-Noul Severin, în locul P.S.Vartolomeu
Stănescu, care s-a pensionat. În calitatea sa de preşedinte al Sfântului Sinod, ÎPS Visarion
Puiu, aduce la cunoştinţa celor prezenţi că,, ÎPS Patriarh prin înalta chemare în slujba
Ţării are nevoie adsolută şi imediată pentru ocuparea acestui post de arhiereu”.Patriarhul,
prezent la şedinţă, este de acord cu propunerea făcută şi îl numeşte, pe loc, pe,, Prea
Cuviosul Arhimandrit Emilian Antal”. Toţi cei prezenţi, în număr de 16, votează în
unanimitate, numirea făcută de Patriarh. Hirotonirea sa a avut loc în Catedrala Patriarhală, în
6 decembrie – Sf.Nicolae, slujba fiind oficiată de Patriarhul Miron Cristea, episcopul
Grigore al Aradului şi Vasile al Caransebeşului.
La sfârşitul acesteia Patriarhul a spus:,, Deşi eşti numai arhiereu şi n-ai jurisdicţie,
eu îţi dau această cârjă a mea prin care ţi-o acord – şi o voi face şi în scris – jurisdicţie de
episcop, de mitropolit al Ungro-Vlahiei şi patriarhicească pentru ca pe măsură în care vor
slăbi puterile mele, de ierarh trecut de 70 de ani, în aceeaşi măsură să împlineşti Prea
Sfinţia Ta cerinţele legate de marea sarcină a conducerii superioare bisericeşti...”.
La puţin timp, în 10 decembrie 1938, Patriarhul era sărbătorit cu prilejul împlinirii
vârstei de 70 de ani şi 50 de ani de slujire a Bisericii. Însă pe la mijlocul lunii ianuarie 1939
o răceală rebelă l-a obligat să se reţină atât de la treburile Bisericii, cât şi la cele ale statului.
I s-a propus un tratatement balnear pe ţărmul Mediteranei, în oraşul-staşiune Cannes, din
sudul Franţei. A plecat în ziua de miercuri, 26 februarie, însoţit de nepotul său Emilian
Târgovişteanul, sora acestuia Emilia Antal şi dr. Băltăceanu. Peste doar câteva zile aceştia
asistau neputincioşi la sfârşitul pământesc al Patriarhului, în data de 6 martie 1939, ora
21,45. A fost adus în ţară şi înmormântat în Catedrala Patriarhală, în 14 martie 1939.
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În 3o iunie 1939, Marele Colegiu Electoral Bisericesc l-a ales în scaunul patriarhal
pe Mitropolitul Moldovei, Nicodim Munteanu. De atunci au început zile grele pentru
arhiereul Emilian Târgovişteanul, nepotul lui Miron Cristea, mai ales că între noul Patriarh
şi unchiul său relaţiile nu au fost cele mai cordiale. Din această cauză Nicodim Munteanu nu
l-a avut niciodată la suflet pe nepotul înaintaşului său. Acesta a primit, mai întâi, nişte
însărcinări legate de primirea sutelor de preoţi refugiaţi din teritoriile răpite în urma
evenimentelor din 1940.
În Biblioteca Mănăstirii Sf. Ilie din Topliţa am descoperit două manuscrise originale
ale PS Emilian Antal, referitoare la primirea şi aşezarea preoţilor refugiaţi. Primul:,, Câteva
puncte de vedere în chestiunea aşezării preoţilor refugiaţi în posturi de preoţi”, şi cuprinde
cinci puncte, cu tot atâtea idei:
1.Se impune deci să fie aşezaţi în posturi independente şi definitive, corespunzătoare
pregătirii şi situaţiei avute, ca încetul cu încetul să-şi poată înjgheba un rost;
2. Trebuie aşezaţi în condiţii care nu îi pun în conflict cu colegii lor de aici şi nici în
stare de umlinţă, ca nişte intruşi;
3. Putinţe de creare de noi parohii sunt în fiecare eparhie...;
4. Aplicarea legii cumulului preoţilor profesori, care să fie lăsaţi preoţi la bisericile
unde sunt, însă să li se dea câte un preot ajutător;
5. În plasarea la oraşe a preoţilor refugiaţi să se evite presiunile intervenţiilor. Adică
fără,, proptele şi intervenţii”.Fiindcă,, unii dintre ei nici n-au fost preoţi la oraş”.
Cel de al doilea manuscris este o scrisoare adresată Ministrului Cultelor. Prin ea,
Emilian Antal Târgovişteanul îl informează că numărul preoţilor refugiaţi din Basarabia,
Bucovina,Transilvania şi Dobrogea este foarte mare şi vin mereu, în fiecare săptămână.
Singura soluţie ar fi deci crearea de noi parohii bugetare în fiecare eparhie. Pentru aceasta
este nevoie de fonduri. A solicitat Ministerului de Interne şi i s-a răspuns că nu sunt. Îl roagă
deci pe Ministrul de la Culte să intervină pentru rezolvarea situaţiei, mai ales că se apropie
iarna şi,, mulţi nu au îmbrăcăminte, alţii au copii de şcoală şi atâtea alte nevoi de acoperit
încât nu ştiu ce vor face”. Emilian Antal Târgovişteanu propune să se acorde fiecărei
familii preoţeşti 5000 de lei, 3000 de lei văduvelor şi familiilor de cântăreţi, şi câte 2000 de
lei celor singuri.
După această însărcinare, Patriarhul l-a trimis, cu titlu provizoriu la Argeş, unde
Episcopia era vacantă încă din 11 iunie 1940, după mutarea episcopului Grigore Leu la
Huşi. Din iunie 1944, până în martie 1945 Emilian Antal s-a retras la Mănăstirea Cernica, ca
stareţ.
După o serie de evenimente şi de presiuni oculte, Mitropolitul Bucovinei Tit
Simedrea renunţă la scaunul mitropolitan, aşa cum a fost nevoit să facă şi predecesorul său,
Mitropolitul Visarion Puiu. Patriarhul Nicodim s-a gândit imediat că este un prilej bun
pentru a-l îndepărta de el pe Emilian Antal, trimţându-l la marginea ţării, mai aproape de
ruşi, care oricând îl puteau invita la o,, plimbare”, fără întoarcere, spre Siberia. Şi, astfel, în
şedinţa din 6 martie 1945, Sfântul Sinod al BOR l-a delegat pe Emilian Antal ca locotenent
de Mitropolit la Suceava, într-o eparhie despre care mulţi vorbeau că va fi desfiinţată.
Totuşi, în cele din urmă, aceasta a supravieţuit, iar faptul s-a datorat, în bună măsură
locotenentului de Mitropolit, Emilian Antal şi a bunelor sale relaţii cu Emil Bodnăraş. În
cuvântarea acestuia, rostită la Câmpulung, în 29 aprilie 1946, cu ocazia instalării noii
conduceri a Fondului Bisericesc, se dădea ca sigură instalarea lui Emilian Antal
Târgovişteanul ca Arhiepiscop şi Mitropolit al Bucovinei:,, D-l dr. Petru Groza a înţeles să
sprijine la conducerea Mitropoliei Bucovinei, ca Arhiepiscop şi Mitropolit al Bucovinei pe
Înalt Prea Sfinţitul Emilian Antal Târgovişteanul”. Anunţul a fost primit cu mare bucurie,
cu aplauze şi ovaţii prelungite de către cei prezenţi.
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Cu toate acestea acest lucru, respectiv numirea, nu avea să se întâmple niciodată!
Jocurile şi interesele de culise erau foarte puternice. În contextul în care la Iaşi, în 28
decembrie 1947, era instalat, cu deosebit fast, noul Mitropolit al Moldovei, Iustinian Marina,
devenise clartă chestiunea succsesiunii patriarhale, funcţie la care aspira şi arhiereul Emilian
Antal Târgovişteanul. După câteva luni, la 27 februarie 1948, Patriarhul Nicodim Munteanu,
în vârstă de 84 de ani, a trecut la cele veşnice. Odată cu dispariţia lui a început disputa
pentru supremaţia BOR. Din păcate pentru Emilian Antal Târgovişteanul, în lupta în care s-a
angajat, foţele sale erau prea slabe spre a-i da câştig de cauză. Adversarul său, Iustinian
Marina, era prea puternic, avându-l ca aliat pe Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Cei doi adversari au utilizat toate,, armele” de care dipuneau, scandaloase şi perfide,
fiecare dorind să-l distrugă pe celălalt. Emilian Antal l-a acuzat pe Marina de plagiat.
Acesta, ajuns Patriarh, spre a se răzbuna, a desfiinţat Mitropolia Sucevei, înfiinţând o altă
eparhie – Arhiepiscopa Sucevei, unind-o cu cea a Maramureşului, în fruntea căreia a fost
numit P.S. Sebastian Rusan. Ca o ironie a soartei, slujba de de intronizarea a acestuia a fost
oficiată chiar de Emilian Antal, împreună cu episcopul Nicolae al Oradiei.
Soarta arhiereului Emilian Antal era pecetluită. După predararea gestiunii
Mitropoliei, a fost acuzat de lipsă,, uriaşă” în gestiiune: un stilou în valoare de 7500 de lei,
pentru care,, infractorului” i s-a imputat suma de 57.500 lei! A fost,, turnat” la Securitate ca
fiind,, oportunist, nesincer şi desfăşoară o activitate de duplicitate în relaţiile cu
guvernul”; este etichetat ca,, mare legionar”, care cere poporului,, să înceapă lupta când
vine semnalul de la americani şi englezi”, etc. Este mereu hărţuit de Securitate, urmărinduse includerea sa între informatorii acesteia. A accepat, în cele din urmă, însă nu a desfăşurat
nici o activitate, nu a dat rezultatele scontate, astfel că a fost trecut,, în evidenţa pasivă”.
Ultimii ani din viaţă i-a petrecut la Mănăstirea Sf. Ilie, din Topliţa, ctitoria
Patriarhului Miron Cristea, ca stareţ, între 1952 şi 1971. Aici îşi va da obştescul sfârşit în 15
iunie 1971. Slujba prohodului a fost oficiată de un sobor de preoţi şi călugări în frunte cu
Nicolae Mladin, Mitropolitul Ardealului, Teofil al Clujului şi Vasile al Oradiei. Mormântul
său se află în pământul străbunilor săi, sub zidul mănăstirii din Topliţa.
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REPRESIUEA RELIGIOASĂ DI ROMÂIA COMUISTĂ
Studiu de caz: mişcarea Oastea Domnului(1948-1949)
Ana-Maria Rădulescu(Bucureşti)
Oastea Domnului este o mişcare de renaştere spirituală din cadrul Bisericii Ortodoxe
Române, înfiinţată în anul 1923 la Sibiu, de către pr. Iosif Trifa, redactor la gazeta „Lumina
Satelor”1. Fondatorul şi adepţii mişcării, laici şi clerici, militau împotriva formalismului
vieţii religioase, pentru o trăire mai activă a credinţei, conformă cu învăţăturile Evangheliei,
având ca model viaţa primilor creştini. De asemenea, ei combăteau viciile răspândite în
special în mediul rural românesc (alcoolismul, tabagismul, sudălmile etc.), precum şi
prozelitismul neoprotestant, care luase avânt după Primul Război Mondial. Scopul Oastei
Domnului nu era reformarea dogmelor şi învăţăturii Bisericii Ortodoxe Române, ci
transformarea vieţii credincioşilor, regenerarea spirituală a poporului român prin
cunoaşterea şi trăirea Evangheliei. Principiile de bază ale mişcării, enunţate de către Iosif
Trifa, erau misionarismul laic şi voluntariatul duhovnicesc2. Oastea Domnului era ceva
inedit pentru ortodoxia românească; membrii săi (numiţi şi „ostaşi”), care se desemnau unii
pe alţii, precum primii creştini, cu apelativele de „frate” şi „soră”, erau militanţi laici
ortodocşi, care îi ajutau pe preoţi în activitatea lor misionară. Ei se întruneau săptămânal, în
biserici, după Sfânta Liturghie, precum şi în case particulare (în afara orelor stabilite pentru
slujbe), pentru a se ruga în comun, pentru lectura şi interpretarea unor pasaje din Biblie,
pentru a predica, pentru a citi poezie religioasă şi pentru a cânta imnuri religioase. Oastea
Domnului organiza adunări în diverse localităţi ale ţării, iar membrii ei se deplasau de la o
parohie la alta pentru a participa în număr mare la hramuri şi sfinţiri de biserici, precum şi la
slujbele organizate de marile sărbători la mânăstiri (precum Sâmbăta de Sus) şi în
catedralele din centrele eparhiale. Deviza mişcării era: „Veniţi la Iisus!”, iar salutul
„ostaşilor”: „Slăvit să fie Domnul!”3. Pentru a deveni membri deplini, adepţii Oastei
Domnului trebuiau să îndeplinească un stagiu de doi ani în cadrul acesteia şi să presteze un
jurământ.
Mişcarea s-a extins în toată ţara, precum şi în afara hotarelor ei, aşa încât în 1938
Oastea Domnului avea peste 300 000 de adepţi, după estimările contemporanilor.
Numeroasele lucrări cu caracter religios şi periodicele (precum „Lumina Satelor”, „Isus
Biruitorul” etc.), tipărite de Oastea Domnului în tiraje impresionante şi răspândite peste tot
în mediul rural, au contribuit la creşterea popularităţii mişcării.
În 1935, în urma unui complicat conflict, la început de natură administrativă, dar
care a căpătat ulterior valenţe de indisciplină, de ordin canonic, fără însă a avea temei
dogmatic4, între fondatorul Oastei Domnului şi Mitropolitul Ardealului, Nicolae Bălan, pr.
Iosif Trifa a fost caterisit, iar în 1938 a încetat din viaţă. După caterisirea lui Iosif Trifa,
1

Traian Dorz, Istoria unei jertfe, vol. I, Grăuntele. Mărturii despre începutul şi primii ani ai Oastei Domnului
– până în anul 1935, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 1998, p. 13.
2
Ibidem, p. 109.
3
Diac. P.I. David, Călăuză creştină pentru cunoaşterea şi apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului
sectant, Ed. Episcopiei Aradului, Arad, 1987, p. 166.
4
Pr. Gheorghe Gogan, Viaţa şi activitatea predicatorială a preotului Iosif Trifa, disertaţie realizată sub
coordonarea pr. conf. dr. Constantin Rus, Arad, 2003, p. 26, la http://roboam.com/Ortodoxie/Diseritatie.PDF
(accesat la 30.05.2012).
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Oastea Domnului a trecut printr-o perioadă dificilă, scindându-se în două grupări, una
organizată în jurul lui şi cealaltă în jurul mitropolitului Nicolae Bălan, fără ca între cele două
grupări să existe diferenţe de natură dogmatică.
Unii dintre „ostaşi”, precum Titus Trifa şi Viorel Trifa, fiul şi nepotul fondatorului
Oastei Domnului, au fost atraşi în activitatea politică, devenind membri ai Mişcării
Legionare, în ciuda împotrivirii pr. Iosif Trifa, care dorea să menţină Oastea departe de orice
frământare politică1.
După moartea lui Iosif Trifa, adepţii săi au fost conduşi de Ioan Marini şi de poetul
Traian Dorz, până la decesul lui Ioan Marini, survenit în 1947.
În timpul guvernării antonesciene, aripa „trifistă” a mişcării a fost persecutată,
adepţii ei fiind arestaţi şi deferiţi justiţiei atunci când erau surprinşi că organizau adunări,
fiind trataţi de autorităţi întocmai ca şi membrii sectelor neoprotestante2.
În perioada comunistă, Oastea Domnului a fost condusă de poetul Traian Dorz.
Comuniştii nu au agreat această mişcare, dat fiind că activitatea ei misionară contravenea
spiritului ateist-ştiinţific pe care doreau să îl impună societăţii româneşti, dar şi pentru că
membrii ei erau foarte greu de controlat şi potenţial „periculoşi”. Astfel, în toamna anului
1949, Direcţia Generală a Securităţii Poporului califica Oastea Domnului drept „o
organizaţie de masă legionară”, care recrutează, cu ajutorul unor preoţi, „adepţi din rândurile
credincioşilor celor mai fanatizaţi”3. Iar Oastea Domnului a fost considerată cea mai
periculoasă dintre asociaţiile religioase existente în România în momentul instaurării
comunismului. Unii reprezentanţi ai autorităţilor comuniste considerau, ţinând cont doar de
numele ei, că avea caracter militar4.
În timpul regimului comunist, o parte dintre „ostaşi” au părăsit Biserica Ortodoxă,
îndreptându-se mai ales către cultele neoprotestante. Câţiva, precum Sergiu Grossu şi Viorel
Trifa (viitorul episcop Valerian Trifa al Episcopiri române din America), au reuşit să fugă în
străinătate, de unde au continuat să-i sprijine, prin diverse acţiuni, pe „fraţii” rămaşi în ţară.
Pentru a opri „activitatea duşmănoasă şi diversionistă” dusă „sub masca Oastei
Domnului”, autorităţile comuniste au hotărât lichidarea asociaţiei. Astfel, în urma
presiunilor exercitate de Ministerul Cultelor, conducerea Bisericii Ortodoxe Române a
desfiinţat Oastea Domnului, împreună cu toate asociaţiile şi societăţile religioase ortodoxe,
prin Decizia patriarhală nr. 98/24 octombrie 1949, atribuţiile sale misionare fiind trecute în
sarcina comitetelor parohiale5. Asociaţia (în special adepţii lui Iosif Trifa) a continuat însă să
funcţioneze în clandestinitate, membrii ei întrunindu-se pe ascuns în locuri secrete şi în case
particulare, sprijiniţi şi de unii preoţi care, asumându-şi mari riscuri, le permiteau să cânte în
biserică şi se bazau pe activitatea lor pentru a-i atrage pe cât mai mulţi enoriaşi la biserică.
De multe ori aceşti preoţi erau arestaţi la rândul lor, precum preoţii craioveni Emanoil
Frumuşeanu şi Constantin Pârăianu, arestaţi la 18 decembrie 1957 şi condamnaţi de către
Tribunalul Militar Craiova, într-un lot din care mai făceau parte alţi 14 „ostaşi”, la 8 şi
respectiv 4 ani de închisoare corecţională, pentru activitate „subversivă” în cadrul Oastei
1

Traian Dorz, Istoria unei jertfe, vol. II, Cernerea. Mărturii despre luptele şi biruinţele Oastei Domnului, din
1935, până la sfârşitul anului 1947, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 1999, pp. 292-293.
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Ibidem, pp. 457-464.
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Detalii menite a sluji la redactarea ordinului general, 13/30 septembrie 1949, ACNSAS, fond Documentar,
dos. nr. 67, f. 257, document publicat în Cristina Păiuşan, Radu Ciuceanu, Biserica Ortodoxă Română sub
regimul comunist (1945-1958), vol. I, INST, Bucureşti, 2001, p. 148 şi Adrian Nicolae Petcu, „Securitatea şi
cultele în 1949”, în idem (coord.), Partidul, Securitatea şi Cultele, 1945-1989, Ed. Nemira, Bucureşti, 2005, p.
142.
4
Sergiu Grossu, Calvarul României creştine, Convorbiri Literare-ABC Dava, Chişinău, 1992, p. 300.
5
Adrian Nicolae Petcu, „Asociaţii religioase”, în Octavian Roske (coord.), România 1945-1989. Enciclopedia
regimului comunist. Represiunea. A-E, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2011, p.
124.
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Domnului, fiind acuzaţi de „uneltire contra ordinii sociale”1. În cazul în care nu erau
arestaţi, slujitorii altarului care sprijineau sau chiar tolerau în parohia lor existenţa unei
grupări a Oastei Domnului erau sancţionaţi prin intervenţia Departamentului Cultelor, fiind
mutaţi la alte parohii2.
Prin adresa nr. 349393, din 4 noiembrie 1950, a Direcţiei Generale a Securităţii
Poporului către Direcţia Generală a Miliţiei, se cerea ca „adunările clandestine ale «Oastei»
să fie considerate neautorizate de organele Miliţiei, iar principalii iniţiatori, chiaburi,
deblocaţi, foşti legionari şi aderenţi ai partidelor istorice, să fie înaintaţi Justiţiei”3. Prin
urmare, a fost declanşată o campanie de arestări masive în rândurile fruntaşilor săi, căreia iau căzut victime: Traian Dorz (din Beiuş), care mai fusese închis, în perioada 31 decembrie
1947 – martie 1948, la Gherla4; compozitorul Cornel Rusu (din Simeria), arestat în ajunul
Crăciunului 1952; Ioan Opriş (Călan), Serghie Paraschiv, Eftimie din Moldova, Alexandru
Codruţ (Nămoloasa), Vasile Axinuţă (Lipna, Dorohoi), Carlinca (Suceava), Haraşniuc şi
Racoviţeanu din Bucovina5 ş.a. Se spera astfel că „ostaşii” îşi vor înceta activitatea.
Conform lui Sergiu Grossu, până în 1964 au fost arestaţi aproximativ 500 de
„ostaşi”6, unii dintre ei fiind reţinuţi în repetate rânduri. În 1964, când a avut loc eliberarea
tuturor deţinuţilor politici, din totalul de 786 de persoane condamnate pentru „activitate
ostilă sub acoperirea religiei” eliberate la momentul respectiv, 47 erau „ostaşi ai
Domnului”7.
Liderul spiritual al Oastei Domnului, Traian Dorz, a fost arestat de mai multe ori
(1947-1948, 1950, 1952-1954 şi 1959-1964), fiind silit să trăiască doi ani în domiciliu forţat
(1954-1956) în Bărăgan, în comuna Dropia8. Ultima dată a fost arestat, alături de alţi patru
„ostaşi”, în vara anului 1982 şi condamnat la doi ani de închisoare pentru difuzarea de
literatură religioasă primită din străinătate. A fost eliberat după şase luni, la 29 decembrie
1982, în urma unui decret de amnistiere9. Pe când se afla în libertate a fost urmărit în mod
continuu de Securitate, deranjată de influenţa foarte mare pe care o avea asupra
credincioşilor, prin scrierile şi cuvântările sale. În dosarele de urmărire care i-au fost
întocmite, Traian Dorz purta numele de cod „Alecu”, dar acţiunea informativă care îl viza sa mai chemat „Sfântul”, „Grădinarul”, „Canal 82”10.
În 1959 organele de represiune i-au cerut lui Traian Dorz să înainteze un memoriu
prin care să solicite legalizarea mişcării, care să cuprindă o listă cu posibili conducători. La
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13 martie 1959, el a fost arestat de către organele de Securitate, alături de alţi cinci lidei ai
Oastei Domnului din regiunea Cluj – Alexandru Pop, Nicolae Marini, Ioan Dan, Gheorghe
Chişu şi Gavril Giurgiu1. Ei au fost implicaţi într-un lot alcătuit din 22 de conducători ai
Oastei Domnului din toată ţara, indicaţi în memoriul întocmit de Traian Dorz. Au fost
judecaţi de Tribunalul Militar Cluj şi condamnaţi prin sentinţa nr. 501 din 19 noiembrie
1959, pentru „apartenenţa ilegală la o mişcare orientată împotriva Statului”2 la ani grei de
închisoare. Ca şef de lot, Traian Dorz a primit cea mai grea sentinţă – 16 ani de muncă
silnică, cea mai mică condamnare fiind de 3 ani de închisoare corecţională3.
Majoritatea adepţilor Oastei Domnului care au fost arestaţi în această perioadă au
fost duşi, într-un prim timp la penitenciarul Gherla. Conform mărturiilor colegilor de
detenţie, ei participau cântând la Sfintele Liturghii săvârşite în secret, se rugau foarte mult şi
întreţineau credinţa celorlalţi deţinuţi, redând speranţa multor colegi de suferinţă şi întorcând
multe suflete spre adevărata credinţă4. Astfel, „ostaşii” s-au comportat precum nişte „creştini
vrednici de stimă şi admiraţie, conduşi de râvnă pentru cele sfinte” şi „au avut o frumoasă
ţinută şi despre ei nu se poate vorbi decât elogios”5.
Pentru a anihila de facto activitatea Oastei Domnului, Securitatea a procedat - ca şi
în cazul cultelor neoprotestante - după arestarea celor mai importanţi conducători ai acesteia,
la înlocuirea lor cu informatori de-ai săi, prin intermediul cărora să controleze şi să reducă
cât mai mult posibil activităţile „ostaşilor”. În spiritul acestei strategii, într-un plan de
măsuri cu privire la Oastea Domnului întocmit de Direcţia Regională MAI Iaşi la 15 august
1959 se prevedea: „se va duce o muncă susţinută pentru promovarea agenturii noastre sau
recrutarea de noi agenţi în conducerea grupărilor de pe raza regiunii Iaşi, cu ajutorul cărora
să dirijăm activitatea acestora după interesele noastre, care să ducă la destrămarea lor”6.
Rezultatele măsurilor de acest gen erau vizibile în 1959, după cum reiese dintr-o
adresă a Direcţiei a III-a MAI către Direcţia Regională MAI Stalin: „Începând din anul 1957
organele noastre au iniţiat măsuri menite să ducă la descompunerea şi desorganizarea
activităţii unor grupări clandestine ale «Oastei Domnului». Astfel, prin efectuarea unor
combinaţii, agentura noastră care face parte din conducerea pe ţară a Oastei Domnului a dat
dispoziţiuni şi a trasat ca linie în jos tuturor grupărilor, să îşi înceteze activitatea clandestină,
pentru a nu contraveni legilor statului. În urma iniţierii acestor măsuri, s-a reuşit să se reducă
simţitor activitatea duşmănoasă a unor grupări din ţară şi să se realizeze descompunerea
activităţii grupului de tineret al «Oastei Domnului» din Bucureşti”7.
De asemenea, pentru a dezbina Oastea Domnului, autorităţile au folosit tactica divide
et impera, încurajând gruparea cu tendinţe separatiste neoprotestante din sânul acestei
mişcări, condusă de compozitorul Nicolae Moldoveanu8.
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După 1964, autorităţile comuniste au renunţat la arestările în masă şi au început să
folosească altfel de metode de intimidare a „ostaşilor”, utilizate şi împotriva
neoprotestanţilor. Era vorba, în primul rând, de amenzi mari aplicate celor surprinşi că luau
parte la „adunări clandestine” pentru a se ruga în comun în case particulare sau în biserici, în
afara slujbelor1; de percheziţii, de confiscarea de Biblii, de cărţi şi de manuscrise cu caracter
religios, de discriminare la locul de muncă, de internarea în azile psihiatrice, de demascarea
în mod public, de campanii de presă declanşate împotriva Oastei Domnului. Astfel, în
articolul intitulat Procesul întunericului – mercenarii fanatismului, publicat la 3 februarie
1983 în „Scânteia Tineretului”, Oastea Domnului era înfierată ca „adunătură de mercenari ai
întunericului care nu mai au de mult nici obraz, nici caracter, nici ruşine şi nici ţară,
mercenari în slujba intereselor unor cercuri neofasciste, ultrareacţionare, care şi-au pierdut
deplin şi definitiv calitatea de om”2.
Printre cei internaţi în spitale de psihiatrie pentru credinţa lor se numără conducătorii
craioveni ai Oastei Domnului, Ion Berlin şi Traian Ionescu din Craiova, internaţi între 19711973 la Spitalul de Neuropsihiatrie din Podari3 şi preotul Dumitru Zamisnicu, din satul
Dorobanţi, judeţul Botoşani, fost deţinut politic în perioada 1958-1964, decedat la 15 mai
1974, la scurt timp după ce a reuşit să evadeze din azilul psihiatric Socola, Iaşi4.
Liderii Oastei Domnului, în frunte cu Traian Dorz, au protestat în numeroase rânduri
împotriva îngrădirii libertăţii religioase din România, cerând recunoaşterea oficială a
mişcării şi au solicitat autorităţilor bisericeşti să li se permită să se întrunească după slujbă şi
„să se recunoască mirenilor dreptul de a predica şi de a cânta în biserică imne religioase
proprii”5.
Numărul real al ostaşilor din perioada comunistă nu este cunoscut, estimările variind
în funcţie de autor. Conducătorul mişcării, Traian Dorz, afirmă că acest număr nu a putut fi
cunoscut niciodată, nici de către liderii mişcării, nici de autorităţile statului, nici de cele
bisericeşti. Acest lucru se datorează volatilităţii foarte mari a numărului adepţilor Oastei,
imposibilităţii ţinerii unei evidenţe centralizate de către Oastea Domnului, în condiţiile
persecuţiilor din această perioadă, şi a dorinţei unor preoţi care cunoşteau numărul
„ostaşilor” din parohiile lor de a-i proteja pe aceştia de cei care aveau de gând să le facă
rău6. Întrebat de cineva apropiat care ar fi numărul aproximativ al adepţilor Oastei, Traian
Dorz a afirmat că acesta se situează „undeva între câteva sute de mii şi un milion. Poate mai
mulţi, poate mai puţini”7.
Istoricul Dennis Deletant consideră că Oastea Domnului avea în timpul lui Nicolae
Ceauşescu aproximativ 150 000 de membri8, iar Sergiu Grossu estima că mişcarea
„cuprinde azi9 cel puţin 500 000 de membri activi”10, că „regrupează 5% din populaţia
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României”1 şi că „a împins spre Biserică şi trezire spirituală peste 300 de mii de suflete”2.
Iulian Diaconescu, inspectorul principal al Cultelor pentru jud. Dolj, menţionează existenţa,
în 1982, în acest judeţ, a 290 de „ostaşi”, răspândiţi în 14 localităţi3.
Securitatea şi Departamentul Cultelor au continuat şi în anii 1970-1980 să
urmărească cu multă atenţie activitatea „ostaşilor”, considerându-i periculoşi pentru
orânduirea socialistă, după cum o demonstrează documentele emise de inspectorul Cultelor
pe jud. Dolj, Iulian Diaconescu, care, într-o informare din 3 februarie 1972, susţinea că
Oastea Domnului „duce o activitate de abatere a credincioşilor de la viaţa culturală,
îndemnând membrii acestei grupări să nu-şi respecte obligaţiile sociale şi cetăţeneşti, să nu
se supună faţă de orânduirea de Stat”, şi că liderii ei locali „au dat indicaţii să renunţe la
orice activitate politică şi obştească, întrucât – au spus ei – tot ce fac pentru regimul socialist
ar fi în slujba diavolului” şi au „instigat la atitudini şi la acţiuni menite să răstoarne
orânduirea socialistă din ţara noastră prin război şi violenţă”4. Acelaşi inspector de Culte
propunea, ca metodă de combatere a activităţii religioase desfăşurate de membrii Oastei
Domnului, intensificarea propagandei ateiste, prin deplasarea de brigăzi de propagandă
ateistă-ştiinţifică în localităţile în care „ostaşii” erau mai activi.
În ceea ce priveşte atitudinea oficială a autorităţilor bisericeşti faţă de Oastea
Domnului, acestea o considerau a fi o „grupare anarhică” sau „separatistă”, ca şi pe
„stilişti”, fără a o trata însă ca pe o „sectă”, dat fiind că „nu profesează vreo învăţătură de
credinţă specifică, deosebită de cea a Bisericii Ortodoxe”5. Observând faptul că Oastea
Domnului continua să existe în mod neoficial, că în anii ’70-’80 îşi intensificase activitatea,
mai ales pe teritoriul Mitropoliilor Banatului şi Ardealului şi al Arhiepiscopiei Tomisului şi
Dunării de Jos, şi că o parte dintre „ostaşi” erau atraşi în ultima vreme de prozelitismul
neoprotestant, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a adoptat, în sesiunea din decembrie
1977, un plan de măsuri menite „să îi readucă treptat la disciplina de cult” pe adepţii Oastei
Domnului. Se dorea „menţinerea lor în Biserică şi evitarea trecerii lor la cultele
neoprotestante sau la secte”, considerându-se că „marea majoritate a aderenţilor sunt
credincioşi evlavioşi şi doritori de o viaţă duhovnicească mai intensă şi mai profundă,
întreţinută de o mai susţinută practicare a rugăciunii personale şi în comun, de citirea Sfintei
Scripturi şi de cântare”6.
La prima şedinţă a Sinodului Bisericii Ortodoxe Române de după Revoluţia din
1989, din 3-4 ianuarie 1990, s-a decis cooptarea Oastei Domnului pentru „intensificarea
activităţii misionare şi culturale a Bisericii”, iar la 28 septembrie 1990 s-a încuviinţat
înfiinţarea Asociaţiei Oastea Domnului, care a căpătat pentru prima dată statut juridic şi s-a
hotărât reabilitarea memoriei pr. Iosif Trifa, ridicându-se pedeapsa caterisirii întemeietorului
acestei mişcări7.
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Bucureşti, 2005; idem, „Asociaţii religioase”, în Octavian Roske (coord.), România 19451989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea. A-E, Institutul Naţional pentru Studiul
Totalitarismului, Bucureşti, 2011, pp. 122-125; Ana-Maria Rădulescu, Clerici ortodocşi în
închisorile comuniste. Judeţul Dolj. A-B, cuvânt înainte de IPS Irineu Popa, Arhiepiscop al
Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, Editura Aius PrintEd, Craiova, 2011; George Spiridon,
Represiunea religioasă a regimului comunist din România. Studiu de caz: mişcarea de
renaştere
spirituală
Oastea
Domnului
(referat),
la
http://www.scribd.com/doc/49459815/Represiunea-religioas%C4%83-in-Romaniacomunist%C4%83-Studiu-de-caz-Mi%C5%9Fcarea-de-rena%C5%9Fterespiritual%C4%83-Oastea-Domnului (accesat la 29.05.2012).

***
The Lord’s Army is a renewal movement within the Romanian Orthodox Church,
founded in 1923 by priest Iosif Trifa, which by 1938 had over 300 000 adherents. The
movement was severely persecuted by the communist regime, because its missionary
activity contravened the atheism that the romanian communists wanted to impose on the
society. On the 24th of october 1949 the Lord’s Army was abolished. Because it continued
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to work in the underground, hundreds of its most important members were repeatedly
arrested, as was the poet Traian Dorz, the movement’s spiritual leader. After the release in
1964 of all political prisoners, the communist authorities used different methods in order to
repress and control the Lord’s Army, similar to those used against the members of the
evangelical denominations: the application of financial penalties on those that were caught
praying in private houses, the forced commitment in psychiatric hospitals, the public
exposure, the set up of defamatory press campaigns. After the fall of communism in 1989,
the Lord’s Army was officially recognized as part of the Romanian Ortodox Church.
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PROTOPOPUL VICAR DE ALBA IULIA ALEXADRU
BABA - O VIAȚĂ ÎCHIATĂ SLUJIRII BISERICII
ORTODOXE ȘI EAMULUI ROMÂESC
COSTATI C.GOMBOȘ, ASTRA ELEA GOMBOȘ
A scrie despre protopopul vicar de Alba Iulia
Alexandru Baba, azi, este un semn de intrare în
normalitate și de a evidenția pentru urmași, modelul de
viață al unui slujitor al Bisericii Ortodoxe Române și a
unei puternice personalități împlicată activ în viața
politică și culturală a României interbelice. Ne facem și o
datorie de onoare față de memoria celui care a slujit, în
primii ani de pastorație, ca paroh în biserica din comuna
natală, Ciceu Giurgești, cu hramul,, Sfinții Arhangheli
Mihail și Gavriil”, după concursul obținut la 6/19
octombrie 1919, apreciat de protopopul Teodor Herman,
ca,, preot harnic și înțelept”.1
Despre protopopul Alexandru Baba s-au scris studii
și lucrări de specialitate, sunt multiple informații într-o
teză de licență și una de doctorat.2
I.SLUJITOR AL BISERICII ORTODOXE
Alexandru Baba s-a născut în comuna ȘieuMăgheruș ( județul Năsăud) la data de 14 august 1893, din părinți țărani, Dumitru Baba și
Raveca Husmezan3. Școala elementară o urmează în sat. Își continuă pregătirea la gimnaziul
grăniceresc din Năsăud, termină liceul, ca șef de promoție în anul 1913. În anul 1914 se
înscrie la Institutul Teologic ,,Andrei Șaguna” din Sibiu. Izbucnind primul război mondial
este trimis ca infirmier la Spitalul militar din Deva, apoi, la cel din Oradea. Termină
cursurile de teologie la Oradea unde în anul 1917 s-a refugiat și Institulul andreian din Sibiu.
La 1 iunie 1919 se căsătorește cu Valeria Pascu, fiica preotului ortodox român Mihail
Pascu din Simionești( Bistrița). La 25 decembrie 1918 este hirotonisit preot de către
episcopul Ioan Ignatie Papp al Aradului, locțiitorul scaunului de Mitropolit.5 La 26 ianuarie
/8 februarie 1920 părintele Alexandru Baba este instalat ca paroh în comuna Ciceu Giurgești
( județul Someș). Cu o voce frumoasă ( mama sa voia să-l trimită la Opera din Cluj n.n) de
bariton, cu o ținută aleasă, cu har pentru îndeplinirea misiunii sacre, bun gospodar al averii
bisericii( a găsit biserica într-o stare avansată de degradare, rămasă vacantă șase ani), a
reușit, în scurt timp să câștige aprecierea credincioșilor și a forurilor superioare ecleziaste, să
se bucure de respectul acestora.Biserica devine, sub îndrumarea sa, centrul vital al
locuitorilor. Intervine forurilor în drept pentru repararea clădirii bisericii, pentru aducerea de
noi clopote. Activitatea pastorală și gospodărească a preotului Alexandru Baba nu a rămas
neobservată și neapreciată. Astfel, la începutul anului 1925 a fost ales în Comitetul
Despărțământului Dej al Asociației Clerului Ortodox,, Andrei Șaguna” și membru al
Adunării și Consiliului protopopesc. La 19 noiembrie 1925 a predat parohia preotului
Nicolae Țăgean din Negrilești deoarece a fost hirotonisit la 28 octombrie 1925 ca protopop
de Alba Iulia, la doar 32 de ani.6 A fost instalat în ziua de 21 noiembrie 1925, după doar
cinci ani de pastorație, în biserica cu hramul,, Buna Vestire” din Alba Iulia, ctitorie a
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fostului protopop al Bălgradului, Nicolae Rațiu, cel care a fost duhovnic martirilor Horea și
Cloșca, la 28 februarie 1785 și ale cărui rămășițe pământene sunt în curtea bisericii.7
Ca protopop sarcinile pastorale și administrative i s-au înmulțit. În grija și răspunderea
sa se găseau zeci de preoți, biserici, case parohiale și edificii școlare.8În timpul pastorației
sale s-au reparat toate bisericile și casele parohiale din protopopiat, s-au zidit biserici la
Răcătău, Alba Iulia III Partoș și Ighiel și s-a obținut loc pentru biserică la Ighiel și s-au
edificat case parohiale la Țelna, Inuri, Păclișa, Tibru, Alba Iulia III Partoș, Meteș, Craiva și
Ighiel. În parohia centrală a restaurat biserica și a înzestrat-o cu inventarul util. A construit o
nouă casă parohială. În anii 1929-1931 a fost ales deputat ( din partea P.N.Ț) în Parlamentul
României, în care calitate a obținut terenuri agricole pentru toate parohiile din protopopiat.
De la 10 septembrie 1940 până la 1 aprilie 1945 a condus Vicariatul Alba Iulia9, fără a
beneficia de salariu, ci doar de o indemnizație de la Ministerul Cultelor, și aceasta doar
câteva luni. De aceea, în iunie 1942, Mitropolitul Nicolae Bălan l-a numit vicar și a propus
Ministerului recunoașterea lui în această funcție cu salariul corespunzător. Recunoașterea
Ministerului a venit abia la 15 iunie 1943.Reîncadrat ca protopop, episcopul Nicolae Colan
i-a acordat însă distincția de vicar pe viață, cu titlu onorific10. Decorat cu,, Steaua României
” în grad de Comandor ( 12 iulie 1929) și cu,, Răsplata Muncii pentru biserică”, clasa I.
La 31 mai 1948 a fost suspendat de regimul comunist, cu care a intrat în conflict și
condamnat la șapte luni de închisoare în Penitenciarul din Aiud, pentru,, delictul de deținere
de publicații interzise”. În adresa nr. 118/1948 a Prefecturii județului Alba, din 7 mai 1948
adresată Ministerului Cultelor, semnată de prefectul Ioan Ștefănescu se consemnează,
printre altele :,, Consiliul politic a hotărât să intervină pe lângă Dvs. cu rugămintea de a
dispune ca protopopul Baba Alexandru să fie desărcinat din funcțiunea de protopop, pe
motivele menționate mai sus iar în locul lui să fie numit ca protopop d. Moldovan Cornel,
preot din comuna Berghin, acest județ, care este un element foarte bun și verificat
democrat”.
După eliberare, a fost expulzat din Alba Iulia, averea confiscată, fiind nevoit să
păstorească, inițial, într-o parohie din județul Arad, apoi, la cea din Simionești ( Bistrița).
Aici va fi remarcat de episcopul Clujului, Teofil Herineanu, pentru realizările sale pe tărâm
pastoral. Va trece la cele veșnice, îndurerat, în ziua de 8 noiembrie 196711.
Acesta va rămâne, așa cum scria preotul Romul Joantă,, un exemplu grăitor de slujitor
identificat cu misiunea sa nobilă, o pildă vie de slujire dezinteresată a Bisericii și
Neamului”.
II. UN OM AL CETĂȚII, ENERGIC FACROR POLITIC ȘI CULTURAL
Numirea sa în funcția de protopop de Alba Iulia s-a făcut în vremuri grele. Era la
sfârșitul primului război mondial. La Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia, românii hotărâseră să
se unească cu Regatul român, să făurească România Mare, pe principii moderne,
democratice, europene. Era nevoie de legi noi, care să consolideze Țara întregită,
administrativ și economic, să se făurească acele obiective pe care regele Fredinand I și
guvernul liberal le promisese pe câmpul de luptă soldaților țărani. Era nevoie de oameni noi,
vrednici, hotărâți și fermi care să pună umărul la reconstrucția noii Românii. Într-un
asemenea context apare figura puternică a noului protopop de Alba Iulia, Alexandru Baba.
Personalitate energică, activă, a considerat că rolul său poate fi îndeplinit numai în condițiile
ralierii la Partidul Național Țărănesc, condus cu fermitate de Iuliu Maniu și Ion Mihalache.(
Tonul intrării clerului în politică îl dăduse Elie Miron Cristea, primul Patriarh al României
n.n). Va acționa în cadrul organizației de partid Alba, unde va fi ales în conducerea acesteia.
Așa cum se cunoaște, în aprilie 1928, Comitetul Central Executiv al P.N.Ț. a hotărât
retragerea deputaților și senatorilor săi din Parlament și întrunirea lor într-un for politic
propriu, precum și organizarea unei mari adunări naționale la Alba Iulia, pe 6 mai 1928.
Această adunare a fost pregătită minuțios în Transilvania și Banat12. De organizarea adunării
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s-a ocupat și protopopul Baba.La Alba Iulia au fost prezenți 677 de delegați, reprezentând
cele 71 de organizații județene ale P.N.Ț și peste 100.000 de simpatizanți13.Au luat cuvântul
: Iuliu Maniu, Ștefan Cicio- Pop,Ion Mihalache, Mihai Popovici, Aurel Dobrescu,
Pantelimon Halippa, precum și social –democrații Ioan Flueraș și Constantin Titel-Petrescu.
Mihalache a declarat că P.N.Ț era hotărât să lupte prin orice mijloace pentru doborârea,,
oligarhiei liberale” iar Pantelimon Halippa a afirmat,, Suntem gata să dăm sângele nostru”.14
Cei doi protopopi din Alba Iulia, Alexandru Baba ( ortodox) și Vasile Urzică ( grecocatolic) au luat de la manifestanții adunați în piața de jos a municipiului Alba Iulia, cu
degetele ridicate spre cer următorul jurământ:,, Jurăm pe bunul Dumnezeu să nu încetăm
lupta pentru răsturnarea acestui guvern ( liberal n.n.) numit printr-un decret stors mișelește
regelui Ferdinand pe patul de moarte, amânat de Înalta Regență și după moartea lui Ion
Brătianu. Jurăm că vom duce lupta în toate orașele și satele noastre fără odihnă și cu orice
jertfă. Ne vom ruga în biserici lui Dumnezeu ca să ne dea puterea de luptă împotriva
guvernului nelegiuit. Dumnezeu să-i bată pe cei ce strică România. Jurăm să creem o
Românie nouă, liberă, mamă ocrotitoare pentru toți fii țării”15. Pentru gestul lor ministrul
liberal al Cultelor, Ion Lapedatu prin ordinul nr. 22577 din 22 mai 1928 le-a sistat plata
salariilor stârnind mânia opoziției național-țărăniste16. Protopopul Alexandru Baba va
organiza de Sânziene 1929, în localul Liceului,, Mihai Viteazul” conferința preoților dinh
tractul protopopiatului Alba Iulia rostind,, o binevenită și vrednică cuvântare”17.
În perioada de puternică instabilitate politică dintre anii 1930-1940, protopopul
Alexandru Baba va activa cu fermitate pentru ca preoții din protopopiatul său să fie temeinic
ancorați în rezolvarea problemelor pastorale dar și în educația religioasă și morală a
enoriașilor. Va adopta o poziție neutră față de mișcarea legionară până la suprimarea
acesteia de către generalul Ion Antonescu în ianuarie 1941.
Se va implica puternic în sprijinirea valului de refugiați din Ardealul de Nord care vor
sosi în județul Alba începând cu septembrie 1940.Îi va încartirui și le va asigura hrănirea.”
Orașul Alba Iulia a devenit, ca multe altele din Ardealul rămas liber, teatrul tristului exod al
românilor din zona ocupată. Până la 4 iunie 1941, se stabiliseră pe teritoriul județului Alba
2.336 refugiați. În patru luni numărul lor s-a ridicat la 4.882. Mulți dintre aceștia erau
locuitori ai comunei Ciceu Giurgești din fostul județ Someș( 48 din aceștia își găsesc
adăpost la Alba Iulia, alții la Ploiești și București, bărbații au fost încorporați în armată și
trimiși pe frontul de răsărit.Arhiva Primăriei comunei Ciceu Giurgești, fond Notariat, dosar
5/1945, fila 9.), rude cu părintele protopop ( nepotul
după frate Ioan Baba, ajuns preot în comună și Flaviu Pop, slt.rez. căzut pe front în
luptele din Moldova în august 1044 n.n). Casa parohială devenise loc de adunare pentru
refugiați iar soția acestuia era în Comitetul de patronaj al refugiaților.Le va însoți pe Maria,
Mareșal Antonescu și Veturia Goga la vizitele făcute de acestea în Alba Iulia pentru a
constata condițiile în care trăiesc miile de refugiați.(Vezi și volumul omagial Alba Iulia2000, Alba Iulia, 1974, p.445-446).
Prin persoana sa Vicariatul din Alba Iulia va lua atitudine față de atrocitățile săvârșite
de ocupanții horthyști în Ardealul de Nord asupra clericilor ortodocși și a locuitorilor români
rămași în teritoriul cedat. Se va adresa generalului Ion Antonescu, la 25 septembrie 1940, cu
următoarea scrisoare:,, Domnule general, Consiliul Vicarial al părții din Episcopia Ortodoxă
a Clujului, rămasă în hotarele României, din prima ședință de constituire, trimite
expresiunea sinceră a devotamentului său față de Maiestatea Sa Regele Mihai I și față de
Conducătorul Statului, salvator al Neamului Românesc. Înfierează în același timp toate
crimele și barbariile regimului ungar împotriva preoților, intelectualilor și scumpului nostru
popor românesc din teritoriul cedat și înfățișând opiniei publice a lumii întregi fărădelegi ca
acelea ale arderii de viu a protopopului Aurel Muntean din Huedin, vă roagă respectuos, să
interveniți cu toată forța Țării pentru curmarea imediată a suferințelor fără de număr ale
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fraților noștri și pentru redobândirea vechilor granițe”. Președinte, protopop Alexandru
Baba.( Vezi Petre Țurlea, Români și unguri, 1940-2011, Ed. Karta-Graphic, Ploiești, 2011,
pag. 32).
În ceea ce privește poziția sa față de intrarea României în război împotriva U.R.S.S (
22 iunie 1941) care răpiseră Basarabia și Bucovina de nord, în teza sa de doctorat,
arhidiaconul Alin Albu consideră că Alexandru Baba se va plasa pe o poziție similară
celorlalți ierarhi români care considerau că,,ostașii noștri luptând contra bolșevicilor, au
imprimat acestui război și caracterul unui război sfânt, războiul pentru Sfânta Cruce”.De
altfel, în conferința de primăvară a preoțimii protopopiatului Alba Iulia, întrunită în parohia
Alba Iulia II Maieri, la 3 martie 1942, acesta îndemna:,, să luptăm contra bolșevismului și
comunismului arătând poporului cine-i Rusia și faptele lor mârșave”18. În raportul general
despre situația protopopiatului Alba Iulia prezentat la 30 aprilie 1942 în Adunarea
protopopească, Alexandru Baba vede angajarea în război ca o luptă,, pentru apărarea
Bisericii, Crucii, Altarelor și credinței străbune(…) pentru ca să putem birui puterea
întunericului bolșevismului”. După un an, în raportul general prezentat la 15 aprilie 1943 în
Adunarea protopopească, își repreciza poziția:,, anul 1942 a fost un an de jertfe aduse de fiii
patriei noastre pe Altarul Sfânt al Neamului și pentru reîntronarea lui Hristos și a Crucii Sale
în lume(…) căci ostașii noștri au dus flamura credinței și biruinței Crucii împotriva
întunericului bolșevismului până în îndepărtatele câmpii ale Rusiei comuniste”,, în aceste
vremuri istorice, când lupta pentru cruce este dusă cu atâta înverșunare împotriva
dușmanului sălbatic din Răsărit”.(Alin Albu, Op.cit.).Tot în primăvara anului 1943, în
raportul despre activitatea Vicariatului, protopopul Alexandru Baba, referindu-se la
împrejurările dificile prin care trecea țara, afirma că,, războiul era purtat în numele sfintei
cruci față de dușmanul cel mai crud al nostru și al lumii întregi: bolșevismul”.Pierderile
armatei române pe frontul de la Stalingrad au fost uriașe.Divizia 20 Infanterie cu garnizoana
în Alba Iulia, a plecat spre Stalingrad în toamna anului 1942 cu cinci trenuri cu vagoane de
clasă, platforme și de marfă, cu oameni, tehnică de luptă, cai, echipament și hrană. S-a întors
la Alba Iulia, la 16 aprilie 1943, doar cu 54 ofițeri, 39 subofițeri, 1.470 trupă, 119 cai, 38
trăsuri, 1.283 arme, cinci puști mitralieră și șase tunuri.(Vezi Constantin C.Gomboș, Istorie
suferință și speranță, Ed. Eurostampa, Timișoara, 2010, pag. 42-43).
Sub îndrumarea sa vor fi colectate și trimise pe front ajutoare, vor fi îngrijiți răniții din
spitalele aflate în Alba Iulia și județ. Va participa direct la slujbele de înmormântare ale
celor căzuți pe câmpul de luptă. Așa cum va participa și în Cimitirul Eroilor,, Ferdinand I, ”
din Alba Iulia la ceremonia de înhumare, în septembrie 1944, a slt.erou Mihu P.Sadoveanu,
(căzut în luptele de la Aiud), în prezența familiei acestuia.
Se va opune rechizițiilor oneroase ale reprezentanților Armatei Roșii, sosită ca,,
eliberatoare” în Transilvania. Răspunzând ordinului nr.4143 din 19 octombrie 1944, prin
care conducerea vicarială solicita date referitoare la bunurile predate Armatei Sovietice,
protopopul Alexandru Baba raporta rechiziționarea unor bunuri din cinci parohii ale
protopopiatului Alba Iulia: Alba Iulia II Partoș, Bucerdea Vinoasă, Ighiu, Meteș și
Săsăcsău.,, Azi putem adăuga cazul Mereteu, recuperat din relatările celor care în 1944 erau
copii și își amintesc groaza semănată de soldații ruși care au făcut multe pagube materiale,
confiscând alcool și animale”. Pe lângă cele șase parohii ale protopopiatului care au suferit
pagube din partea Armatei Roșii, se adaugă cazul mânăstirii,, Sf. Ioan Botezătorul” din Alba
Iulia, care a fost devastată între 24-26 septembrie 1944 de către o M.U sovietică, stabilită pe
teritoriul mănăstirii cu cca. 300 cai. Soldații au jefuit așezământul și via acestuia, producând
pagube însemnate, au spart ușa capelei, din care,, au luat tot ce au găsit de preț” iar din cele
două chilii au luat haine și alimente, deposedându-i pe ieromonahul Iuliu Ilea și pe călugărul
Gheorghe Giurgiu chiar și de veșmintele de pe ei. Animalele mănăstirii ( oile și păsările) au
fost tăiate iar stupii distruși”.Cazul a fost reclamat de protopopul Alexandru Baba
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autorităților de ocupație.( Alin Albu, Un episod necunoscut din trecutul mânăstirii,, Sf. Ioan
Botezătorul ” din Alba Iulia: anii celei de a doua conflagrații mondiale, în Altarul
Reîntregirii, anul XVI, nr. 2, mai-august, 2011, p. 293-315).
Va lua parte la,, Marea adunare cetățenească de la Alba Iulia” (membrii Asociației,,
Astra” locală, Societatea refugiaților și expulzaților din Ardealul de nord, organizația
județeană a P.N.Ț ) ținută în 3 septembrie 1944, sub președinția dr.Ioan Pop, conducătorul
organizației județene a P.N.Ț Alba, unde va lua cuvântul din partea bisericii ortodoxe,
aducând un elogiu oamenilor de Stat care au îndrumat,, pe calea cea bună”, evocând figura
regelui Mihai și cea a lui Iuliu Maniu și a condamnat,, dictatura fără precedent”, ” lanțul
unei alianțe prevestitoare de cumplită și grea robie”(dictatura comunistă,instaurată cu
ajutorul Armatei Roșii n.n).A precizat rolul Bisericii Ortodoxe în îndeplinirea,, chemării
poporului român”. Atitudinea sa n-a convenit noilor autorități comuniste și, ca urmare, a fost
supus analizei comisiei de,, epurare” a personalului. Va fi arestat și trimis în Penitenciarul
Alba Iulia, apoi, la cel din Aiud.
Afirmam, la începutul acestui capitol că protopopul Alexandru Baba a fost un factor
activ în culturalizarea maselor și menținerea conștiinței românești. Despărțământul Alba
Iulia al Asociației,, Astra” a beneficiat de concursul vicarului și al clerului din protopopiatul
Alba Iulia( de fapt, Alexandru Baba a și fost cooptat în conducerea,, Astrei ” locale imediat
după instalarea sa ca protopop în anul 1925)19. A susținut prelegeri în cadrul conferințelor,,
Astrei”, a participat la aniversări și comemorări patronate de asociație ori în programele
culturale ale acesteia, desfășurarea de activități educative în cadrul,, școlii țărănești” și
altele. Enumerăm câteva: participarea la primirea, alături de oficialitățile locale a
mareșalului
Josef Pilsudski, întemeietorul Poloniei moderne, care a vizitat Alba Iulia la 27-28
septembrie 1928 primit de g-lul Paul Angelescu și prefectul Dănilă Papp, la invitația
episcopului catolic de Alba Iulia;participarea la organizarea manifestărilor Serbărilor Marii
Uniri de la Alba Iulia -20 mai 1929; organizarea adunării antirevizionistă de la Alba Iulia
din 21 mai 1933 ;oficierea serviciului religios alături de preotul unit Petre Gruia la sfințirea
vaporului,, Alba Iulia”, în portul Constanța, la 6 septembrie 193320;inaugurarea, la 14
octombrie 1937, în prezența regelui Carol al II lea a Monumentului dedicat eroilor martiri
Horea, Cloșca și Crișan ; organizarea serbărilor dedicate zilei de i decembrie 1918 și a celei
din 24 ianuarie 1859, a manifestărilor dedicate memoriei lui Avram Iancu ; participarea la
adunarea din sala teatrului,, I.L.Caragiale ” din Alba Iulia ( pe frontispiciul acesteia era
trecut un citat al savantului Nicolae Iorga care preciza că:,, Fără steag de cultură un popor e
o gloată, nu e oaste!”) la ieșirea la pensie a învățătorilor, foști membrii ai Asociațiunii,,
Astra” unde în cuvântul său a rostit următoarele :,, Când vedem întruniți la această masă
ospitalieră pe cei ce sunt lumina satelor noastre îmi vine să Vă chem cu cuvintele Scripturii :
Apostoli de la margini! Vă chem aici. Vă chem aici la această sărbătoare pentru că voi
apostolii de la margini ați ținut trează ființa neamului când dușmanul a căutat să pună
piciorul pe grumazul Neamului, voi ați fost cei dintâi, care ați reacționat și l-ați apărat.Cinste
vouă !”( Școala Albei, anul VI, nr.2, Alba Iulia, februarie 1939);
sfințirea troiței din fața cazărmii R 39 Art. din Alba Iulia( 5 sept.1943) ridicat în
memoria eroilor căzuți pe câmpul de luptă ; comemorarea la 3 febr. 1943, a șapte ani de la
repausarea episcopului Nicolae Ivan; aniversarea episcopului Nicolae Colan ( 28 nov.1943)
și a protopopului Mircea Fodorean din Alba Iulia. La Alba Iulia s-a organizat cu prilejul
aniversării episcopului Nicolae Ivan un Te Deum la biserica centrală, cu un,, cuvânt festiv”
rostit de protopopul Alexandru Baba, urmat de un festival religios la teatrul din localitate
unde a cântat și corul, Buna Vestire” având ca solist pe protopopul Baba; protestul, alături
de prof. Eugen Hulea ( președintele Desp.” Astra” Alba Iulia, protopopul unit Elie Magda,
conducătorii Asociației profesorilor secundari, Asociația foștilor voluntari, Uniunii foștilor
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luptători, etc), la adunarea de protest din 19 martie 1944, față de maltratările din partea
ocupanților horthyști față de personalități ale românilor din Clujul ocupat( Emil Hossu,
Gavril Iagăr, Miron Pop, Emil Hațegan, Ioan Hodoș, Iacob Moldoveanu ș.a.
Noile autorități vor avea grijă să aresteze, în vederea suprimării, elita intelectuală
română, din care a făcut parte și protopopul Alexandru Baba.
Se va stinge încet, nemulțumit de noua stare în care ajunsese Țara sub dominația
comunistă, dar va sluji, până la sfârșitul vieții, Biserica Ortodoxă Română, cu har,demnitate
și abnegație.

_______
Note:
1.Prof. Augustin Pădurean, pr.drd. Dănuț Liviu Hognogi: Poartă spre cer, Ed.,, Renașterea”,
Cluj-Napoca, 2005, p.31.
2. Nominalizăm câteva: preotul Romul Joantă, Protopopul Alexandru Baba, în Îndrumătorul
pastoral, Alba Iulia, II, 1978. Augustin Pădurean, Constantin Rusu, Ciceu Giurgești, o
istorie multiseculară, Ed. Arcade, Centrul județean pentru cultură Bistrița-Năsăud, 2004,
Preot asist. univ. drd. Alin Albu, Preoți ortodocși din Arhiepiscopia de Alba Iulia, care au
suferit detenție în închisorile comuniste, în Revista Teologică, serie nouă, anul XV, ( 87),
nr.1, ian.-mart. 2008, Vasile Manea, Preoți ortodocși în închisorile comuniste, Ed. Patmos,
2001, teza de licență la Universitatea,, 1 Decembrie 1918”Alba Iulia, Facultatea de istorie și
filologie,, Monografia istorică a protopopiatului ortodox român din Alba Iulia( 1918-1940),
autor Mirela Lavinia Iancău, conducător științific, lector univ. drd. Valer Moga, Alba Iulia,
2001 și cea de doctorat a arhidiaconului Alin Albu,, Protopopiatul ortodox Alba Iulia între
anii 1940-1945” susținută la Universitatea,, Babeș-Bolyai”, Facultatea de Teologie
ortodoxă, conducător științific, pr.prof. univ.dr. Alexandru Moraru, Cluj-Napoca, 2011(
aflată sub tipar). Informații prețioase au fost obținute și din arhiva familială a nepoatei
protopopului Baba, Ileana Ghemeș din Alba Iulia și din partea doamnei Aurelia Baba, din
comuna CICEU Giurgești
( Bistița Năsăud), soția părintelui Ioan Baba, nepotul de frate al protopopului. Tuturor,
autorii le mulțumesc pentru informațiile furnizate.
3. Prof. Augustin Pădurean, pr.drd. Dănuț Liviu Hognogi, Op. cit. pag.31.
4. Romul Joantă, Protopopul Alexandru Baba, în Îndrumătorul Pastoral,Alba Iulia, II, 1978,
pag. 174.
5. Augustin Pădurean, Constantin Rusu, Ciceu –Giurgești-o istorie multiseculară, Ed.
Arcade, Bistrița, 2004, pag.97-98
6.,, Renașterea”, an II, nr. 40 din 4 octombrie 1925.
7. Alexandru Baba îi va dedica acestuia un studiu în revista,, Apulum”, nr.1, 1939, Alba
Iulia și va avea în grijă locul de veci al acestuia aflat în curtea bisericii cu hramul,, Buna
Vestire”.
8. Mirela Lavinia Ilcău, teză de licență, op.cit. pag.36. La venirea protopopului Baba la
conducerea protopopiatului Alba, acesta era format din 21 de parohii și o filie, în care își
desfășurau activitatea 14 preoți parohi, șapte administratori parohiali și un capelan.
Protopopiatul avea un număr de 4.211 familii și 19.010 locuitori. În anul 1945, după
informațiile furnizate de d-l Alin Albu, în protopopiat existau 22 parohii și o filie. Un
protopop, 15 preoți parohi și șapte administratori parohiali. Existau 5.124 familii cu 21.245
ortodocși.Autorul consideră că Vicariatul Ortodox Român Alba Iulia a funcționat în timpul
celui de al doilea război mondial în calitate de organism provizoriu de conducere a
parohiilor din jumătatea sudică a Eparhiei Cluj, rămasă fără ierarh în urma Dictatului de la
Viena
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( 30 august 1940), care a rupt Transilvania în două ( din punct de vedere politic și
administrativ) dar și episcopia clujeană. Astfel, 8 protopopiate cu 184 parohii au rămas în
teritoriul cedat Ungariei horthyste sub păstoria episcopului Nicolae Colan iar celelalte
protopopiate ( 7 întregi și 3 dezmembrate) cu 201- 209 parohii, în România.
( în cuprinsul județelor Alba, Cluj, Turda, Mureș, Târnava Mică, și Hunedoara) pentru
aceasta din urmă constituindu-se Vicariatul de la Alba Iulia. Acest organism administrativ
bisericesc nou, condus de protopopul de Alba Iulia, Alexandru Baba, a avut o existență de
patru ani și șapte luni( 6 sept.1940-1 apr.1945).
9. În adresa nr. 6319/1945 emisă de Episcopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și
Clujului, semnată de episcopul Nicolae Colan se precizează:,, Prea CUCERNICE PĂRINTE
PROTOPOAPE, În toamna anului de cruntă încercare 1940, când prin nedreptul dictat de la
Viena Ardealul nostru drag a fost tăiat în două, Te-am numit vicar și Te-am însărcinat să
gospodărești, cu ajutorul unui Consiliu, partea rămasă în România a Eparhiei noastre, până
la îndreptarea vremilor. După patru ani de despărțenie Domnul s-a milostivit și ne-a adunat
din nou în cuprinsul aceleiași Eparhii și între hotarele aceleași Patrii. De aceea, în semnul
mulțumirii Noastre pentru credința și râvna cu care Ți-ai împlinit însărcinarea, ca și spre a
împlini îndemnul Sfântului Apostol Pavel care zice că,, preoții cari își țin bine dregătoria de
îndoită cinste să se învrednicească”/ I, Tim, 5,17/, Te cinstim cu dreptul de a purta toată
viața titlul onorific de VICAR AL ALBA IULIEI. Dată la reședința Noastră episcopească
din Cluj, la praznicul Crăciunului din anul 1945. Cu arhierești binecuvântări,
Episcop,Nicolae Colan”.
10. Ibidem
11.Alin Albu, Preoți ortodocși din Arhiepiscopia de la Alba Iulia care au suferit detenție în
închisorile communiste, în Revista Teologică, Serie nouă, anul XV, NR.1, 2005, P.17-19
12. Vasile Rămneanțu,Coriolan Băran.O viață pentru Banat, Ed. Mirton, Timișoara, 2011,
p.44.
13.Ibidem.
14.,, Dreptatea”, II, nr.169 din 9 mai 1928.
15. Ibidem
16. Alba Iulia, X, nr.24, din 3 iunie 1928. În articolul,, Lăpădatu se lapădă de protopopii
cetății încoronării” se scrie:
,, Bravii protopopi ai ambelor biserici românești din cetatea Încoronării ( 15.oct.1922 n.n) șți
a făuritoarei Românii Mari, Alexandru Baba și Vasile Urzică au luptat mereu în fruntea
credincioșilor ce păstoresc, conform tradiției ce au moștenit de la înaintașii lor, vrednicii
preoți ai Ardealului, cari prin jertfele, abnegațiunea și lupta lor curajoasă au plămădit
această Românie Mare (…)( se amintește de tăierea salariilor celor doi pentru,, frumosul
jurământ” luat celor peste 200 de mii de reprezentanți ai națiunii române). Se va continua :,,
Și d-l Lepădatu a și sistat salariile probabil pentru că în jurământ era și fraza,, Dumnezeu săi bată pe cei ce strică România ! Nu i-a convenit poate fraza, fiindcă au cerut lui Dumnezeu
să-i bată pe toți acei lăpădați, care lăpădându-se de neamul românesc și s-au pus alături de
ciocoii Fanarului stăpânitor găetănitului București pentru a strica această Românie(..)
Autorul consideră că cei doi protopopi nu pot fi intimidați și nici,, constrânși” să se lepede
de frumosul drum care duce la fericirea poporului român”.
17. Alba Iulia, XI, nr. 30/28 iunie 1929
18. Arhidiacon Alin Albu, Teză de doctorat, Op.cit. p. 123.
19. Valer Moga, Astra și societatea 1918-1930, Ed. Presa Universitară clujeană, ClujNapoca, 2003. Vezi și Valer Moga, Despărțământul Alba Iulia al Astrei ( 1918-1948), Ed.
Altip, Alba Iulia, 2001, Valer Moga, Serbările Unirii, Alba Iulia, 20 mai 1929, în Apulum,
XXII, 1985, pag.272.
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20.,, Ordinea”, anul II, nr. 244, București, 7 sept. 1933. Vezi și Constantin C.Gomboș,, Alba
Iulia” –destinul unui cargou românesc, în Dacoromania nr. 11, Alba Iulia, 30 nov. 2002. În
articolul din ziarul,, Ordinea” se arată:,, Eri a avut loc la bordul vaporului ”Alba Iulia”
ceremonia sfințirei vasului și perdării pavilionului de onoare al orașului Alba Iulia în
prezența autorităților locale( a participat și amiralul Coandă n.n) și delegații din orașul și
județul Alba, în frunte cu dr. Ștefan Pop, prefectul județului, dr. Bogdan Dumitru, primarul
orașului, senatorul David, întregul consiliu comunal și 200 de săteni. Serviciul religios a fost
oficiat de preotul ortodox Alexandru Baba și cel greco-catolic, Petre Gruia”. Cargoul fusese
cumpărat prin contribuția locuitoriloe județului Alba, avea 2850 C.P cu un deplasament de
12.ooo tone. Ducea 250 călători cu o viteză medie de 11,5 noduri/oră. Putea transporta
6.6000 tone de cereale, 425 vagoane cu lemne pentru construcții sau 4.600 tone mărfuri
generale. A participat la evacuarea trupelor române din Crimeea în al doile război mondial.
A fost bombardat de aviația sovietică dar a ajuns în derivă în apele teritoriale române și
salvat. În septembrie 1944 a fost luat drept captură de război de către Forțele maritime
sovietice din Marea Neagră.
***
SUMMARY
The authors intended to make a radiography of the devoted of the Romanian Orthodox
curch, who was granted even the rank of vicar erchbishop of Alba Iulia: he has raised the
religious service, of the good hausehold of the archbishopʼ district. He had grace and
charisma. He enjoyed the appreciation of the believers. He was an active member in the
leadership of the,, Astra” Associațion in Alba Country, contributing at the woer of spiritual
and cultural elevation of the people in the county. He was a member of the leadership of the
defense National Peasantsʼ Party of Alba County, Romania ʼ senator, an active fighter in the
defense of the ancient orthodox faith. The communist regime had arrested him an sent him
to the jails of Alba Iulia and Aiud. After being released, he was arrested at home. He
remained as a role model in serving the church.
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VIAŢA RELIGIOASĂ A DOROHOIULUI PÂĂ LA
ÎCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA
Prof. Dr. Vasile Adăscăliţei (Dorohoi)
1. Creştinismul la est de Carpaţi de la origini până în secolul al XIV-lea
Răspândindu-se şi în estul Carpaţilor, în zona dintre Siret şi Nistru, tot sub forma
„creştinismului popular”, aşadar pe o cale „neoficială”, populară1, în veacurile VII-IX,
asistăm la sfârşitul creştinismului antic şi debutul celui medieval în spaţiul românesc.
Puternica afirmare şi penetraţie a spiritualităţii bizantine în Europa centrală şi
Orientală, în a doua jumătate a secolului al IX-lea, a avut urmări extrem de importante:
păgânismul ancestral a fost înlăturat, popoare întregi fiind câştigate pentru credinţa creştină;
structurile eparhiale, reţeaua episcopală şi fenomenul urban au renăscut; influenţa bisericii
răsăritene s-a întărit în Balcani; valorile civilizaţiei bizantine s-au răspândit cu mai multă
intensitate; în sfârşit prin opera evanghelică şi culturală realizată de Constantin Chiril şi
Metodin şi de discipolii lor s-a depăşit concepţia oficială a Bisericii, după care serviciul
divin trebuia să se celebreze numai în latină, greacă şi ebraică („erezia celor trei limbi”),
slava devenind limbă liturgică şi de cultură2.
Astfel, la sfârşitul mileniului I şi în pragul celui de-al doilea, o mare parte a Europei
Sud-estice şi Orientale devenise un bastion al creştinismului de sorginte bizantină şi de
expresie lingvistică slavonă3.
Primele texte care folosesc alfabetul chirilic apar la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul celui următor pentru a cuprinde apoi treptat tot spaţiul românesc. Până la triumful
limbii naţionale în secolele XVI –XVII, limba slavă avea să rămână mijlocul de comunicare
oficial şi de creaţie culturală în scris a păturii culte româneşti4.
Împreună cu evoluţiile interne, specifice societăţii autohtone – asimilarea gepizilor şi
a slavilor, încheierea etnogenezei, formarea structurilor prestatale – aceste fenomene au
marcat sfârşitul creştinismului antic şi debutul celui medieval în spaţiul românesc5.
Dacă până în secolul al V-lea mărturiile arheologice privind creştinismul la est de
Carpaţi sunt puţin numeroase, secolele următoare, VI-VIII, oferă în urma cercetărilor
arheologice, vase de lut întregi sau fragmentare care au incizat în diferite tipuri semnul
crucii. Majoritatea acestor semne cruciforme sunt incizate pe vase înainte de arderea lor,
ceea ce dovedeşte că nu sunt semne întâmplătoare de olar sau simple ornamente, ci au o
evidentă destinaţie religioasă6.
Pe teritoriul judeţului Botoşani mărturii arheologice privind creştinismul la est de
Carpaţi, cunoscute pentru secolele VI-VIII, au fost descoperite la Cucorăni şi Lozna1

Nelu Zugravu, Geneza creştinismului popular al românilor, Bucureşti, 1997, p.15 – studiu apărut sub egida
Ministerului Educaţiei, Institutul român de tracologie, Bibliotheca Thracologică, XVIII.
2
Despre problema lingvistică în liturgia epocii, v. J.Dujcev, L activite de Constantin philosophe – Cyrille en
Moravie în Byzantinoslavica, 24, 1963, pp.221-223; D.Obolensky, Cyrille et Methode et la Cristianesimo nell
Europa dell Alto Medievo, Spoleto, 1967, pp.592-602.
3
Nelu Zugravu, op.cit., p.449.
4
Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României,
Editura Corint, p 340
5
Nelu Zugravu, op.cit. p.450.
6
Dan Gh. Teodor, Creştinismul la est de Carpaţi de la origini până în secolul al XIV lea, edit. Mitropoliei
Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1991, p.82.
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Străteni1. Un obiect fragmentar din os, descoperit în aşezarea de la Lozna-Străteni (sec.VIIVIII) are incizat în partea sa superioară o cruce cu un braţ terminat în val, iar sub ea o alta,
mărginită de patru puncte2.
În preajma secolelor XII-XIV, în ciuda unor evenimente politice potrivnice,
vestigiile de certă factură creştină se înmulţesc vizibil şi prin factura lor răsăriteană,
bizantină, dovedesc fără îndoială, în contextul unor numeroase schimbări de ordin socialeconomic, cultural şi politic, triumful definitiv al ortodoxismului în această parte a Europei.
Semnificative în acest sens sunt anumite vestigii creştine şi în primul rând numărul
considerabil al crucilor duble relicvar (engolpioane).
Astfel de cruci engolpioane, produse în atelierele specializate din unele oraşe vechi
ruseşti (Kiev, Chersones) sunt cunoscute la Fundu Herţii3, Brăeşti, Ibăneşti, Ghireni,
Miorcani, Botoşani şi Vorniceni4.
O importanţă aparte pentru perioada secolelor XII-XIV o prezintă descoperirea certă
în zonă a primului lăcaş de cult creştin, la Vorniceni, unde pe locul unei vechi biserici din
siliştea satului, s-a descoperit şi engolpionul datând din secolele XII-XIII5.
Cele mai simple lăcaşuri de cult erau de dimensiuni reduse, pe temelii de piatră, cu o
singură încăpere, construite din lemn, încheiate după sisteme străvechi, folosite de altfel
pentru toate edificiile de cult ridicate de-a lungul veacurilor în Moldova, sistem menţinut şi
mai târziu, după secolul al XIV-lea.
Numărul crescând şi valoarea vestigiilor de factură sau influenţă creştină, marchează
triumful definitiv al creştinismului în regiunile de la est de Carpaţi, dar paralel cu acest
fenomen se face tot mai simţită şi tendinţa comunităţilor ortodoxe româneşti de a-şi crea
instanţe bisericeşti superioare sub protecţia unor organisme politice tot mai puternice şi mai
temeinic organizate. Susţinută de forurile politice centralizate la nivel statal, organizarea
vieţii creştine în Moldova s-a putut realiza pe deplin prin crearea unei instanţe ecleziastice
superioare în anul 1388 când ia fiinţă Mitropolia Moldovei, iar creştinismul intră într-o nouă
etapă, cea a creştinismului statal6 care păstrează însă numeroase şi valoroase elemente ale
creştinismului popular.
2. Viaţa religioasă a Dorohoiului de la Petru Muşat la 1821
Puternic sprijinită de domnia centralizatoare, din a doua jumătate a secolului al XIVlea, biserica din Moldova şi-a întărit considerabil poziţia şi influenţa favorizată şi de
integrarea ei în spaţiul controlat de patriarhia de la Constantinopol în aria de organizare
bisericească bizantino-slavă. Preţuind la justa sa valoare concursul bisericii, domnia a
desfăşurat îndeosebi în etapele de stabilitate politică o intensă activitate de sprijinire a
puterii spirituale care-i conferea legitimitate şi sprijin care s-a manifestat prin întărirea
lăcaşurilor bisericeşti şi mănăstireşti, prin înzestrarea lor cu domenii, cărţi şi obiecte de cult.
Prin ctitoriile lui Bogdan-Vodă, cel care a ridicat la Rădăuţi prima biserică de piatră din
Moldova, ale lui Petru-Muşat şi Alexandru cel Bun, viaţa spirituală din zonă în tradiţia
bizantino-slavă s-a consolidat iar mănăstirile de la Neamţ şi Bistriţa aveau să se bucure,
fiind cele mai importante centre culturale ale ţării unde s-a impus monarhismul de tip athonit
întemeiat pe o asceză riguroasă, o largă autonomie faţă de puterea politică şi de ierarhia
bisericească, regim consacrat prin actele de danie emise de ctitori7.
1

Ibidem, p.83.
Ibidem, p.84.
3
V.Spinei, Aspecte economice şi sociale ale evoluţiei comunităţilor locale în spaţiul est-carpatic în secolele XXIII, în Hierasus Anuar – 1979, p.109, nota 208,
4
D.Gh.Teodor, op.cit., pp.100-101.
5
Idem10
6
Nelu Zugravu, op.cit., p.504.
7
Mihi Bărbulescu şi colab., op.cit., p…..
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Ştefan cel Mare şi-a consolidat opera politică printr-o excepţională activitate în sfera
spirituală şi culturală. Manifestarea cea mai de seamă a acestei activităţi s-a concretizat în
numeroase biserici şi mănăstiri înălţate de Ştefan pe tot cuprinsul ţării. Biserica de piatră
începe acum să ia tot mai mult locul vechilor construcţii din lemn, iar Moldova se îmbracă
cu o mantie de opere arhitectonice, îmbinare a simţului măsurii şi a echilibrului cu un rafinat
gust artistic ce împletesc original elemente ale tradiţiei arhitectonice bizantine şi apusene.
După 1486, Ştefan va lăsa urmaşilor moştenire pe lângă comoara Păcii şi un
nepreţuit tezaur artistic1 care se înfăţişează şi astăzi omului modern drept „marea sa
rugăciune pentru sacralizarea spaţiului moldovenesc”2.
Primele biserici ridicate la sate la sfârşitul războaielor cu turcii la Pătrăuţi (1487) şi
Sf.Ilie (1488) se leagă de pomenirea unor victorii şi de răsplata domnului faţă de credinţa
locuitorilor din aşezările respective pe câmpul de luptă.
Următoarele ctitorii, Bacău (1491), Hârlău (1492), Iaşii (1492-1493), Dorohoiul,
Huşii(1495) şi Popăuţi (1496), sunt motivate de prezenţa unor curţi domneşti şi a unei
populaţii pe care se bizuia domnitorul, de poziţia strategică, de rolul economic şi politic al
respectivelor aşezări3.
2.1 Lăcaşe de cult
2.1.1. Biserica domnească Sf.6icolae din Dorohoi
După cele patru biserici din anii 1487-1488, din preajma Sucevei şi Rădăuţilor
urmează grupul bisericilor mai mari de la oraşe destinate curţii domneşti, târgoveţilor şi
ţăranilor din împrejurimi, bisericile din Vaslui, Bacău, Hârlău, Iaşi, Dorohoi şi Popăuţi.
Biserica domnească Sf.Nicolae din Dorohoi, aflată astăzi în partea de sud-est a
oraşului, pe strada Ştefan cel Mare, a fost ridicată, după cum au stabilit cercetările
arheologice recente, pe fundaţiile unei biserici anterioare, probabil o biserică de lemn cu
fundaţie de piatră. Zidul de vest al bisericii ridicate în anul 1495 se foloseşte de fundaţia
bisericii anterioare, zonă unde au fost descoperite fragmente ceramice dintr-un vas parţial
întregibil aflate sub nivelul de construcţie al primei biserici, fragmente ce provin de la un
vas cenuşiu cu caneluri orizontale puţin adânci. Toate elementele (pastă, culoare, ornament
şi profil), dar şi alte fragmente ceramice descoperite recent în jurul bisericii asigură datarea
vasului în discuţie în perioada de sfârşit a domniei lui Alexandru cel Bun, mai exact în al
treilea deceniu al secolului al XV-lea, biserica amintită, prima din Dorohoi, datând din jurul
anului 14304. Biserica domnească Sf.Nicolae din Dorohoi a fost construită în perioada de
apogeu a artei moldoveneşti din a doua jumătate a secolului al XV-lea şi în prima jumătate a
secolului al XVI-lea, deci în perioada când s-au desăvârşit în Italia, Franţa, Spania,
Portugalia, Anglia şi Germania cele mai frumoase opere ale Renaşterii. Acest paralelism
demonstrează contactele permanente între apusul şi răsăritul Europei, influenţe care au reuşit
să interfereze în ambele sensuri5. Biserica Sf.Nicolae din Dorohoi, ridicată în anul 1495, era
destinată târgului unde exista o curte domnească încă din anul 1408. Răspunzând şi unor
necesităţi reale, această ctitorie, alături de altele din aceeaşi perioadă exprimă, fără îndoială,
o anumită atenţie pe care domnul a acordat-o vieţii urbane în general6. O asemenea
1

Ştefan Andreescu, Cronica lui Ştefan cel Mare, p.252.
Maria Magdalena Szekely, Ştefan S.Gorovei, Semne şi minuni pentru Ştefan voievod, p.85.
3
Petru Comarnescu, Îndreptar artistic al monumentelor din nordul Moldovei, Casa regională a creaţiei
populare Suceava, 1961, p.84.
4
v. Mircea D.Matei, Cercetări arheologice la biserica lui Ştefan cel Mare, Sf.6icolae din Dorohoi(1) şi (2) în
Forum Cultural, Botoşani, 2004, anul IV, nr.3, pp.5-7, anul IV, nr.2, pp.9-13.Cercetările au fost efectuate în
anii 1996-1997.
5
Paul Henry, Monumentele din Moldova de 6ord. De la origini până la sfârşitul sec.al XVI lea, edit
Meridiane, Bucureşti, 1984, p.75. Lucrarea apare pentru prima dată la Paris în 1903.
6
Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena, Szekely, Principes omni laude maior O istorie a lui Ştefan cel Mare,
Putna 2005, p.228..
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impresionantă construcţie chiar într-o perioadă de prosperitate economică impunea din
partea domniei un efort financiar şi uman considerabil. Din pisaniile păstrate la bisericile
ridicate în acea perioadă se vede că zidirea se isprăvea în câteva luni, din primăvară până în
toamnă1. La ridicarea bisericii domneşti din Dorohoi au participat târgoveţii, dregătorii
domneşti, oştenii, boierii, dar şi ţăranii din împrejurimi.
Istoricii au sesizat că, în majoritatea cazurilor, construcţia bisericilor coincide cu câte
o perioadă de absenţă a documentelor emise de cancelaria domnească ceea ce înseamnă că,
de regulă, domnul Moldovei supraveghea personal în bună măsură şantierele respective2. În
toamna anului 1495 au fost sfinţite bisericile de la Dorohoi, cu hramul Sfântului Nicolae, şi
Huşi, cu hramul sfinţilor apostoli Petru şi Pavel, cea dintâi pe 18 octombrie, cea de-a doua
pe 30 noiembrie3.
Biserica domnească din Dorohoi face parte din a doua categorie de biserici
ştefaniene, biserici cu plan trilobat, cu turlă pe naos şi acoperiş fragmentat4.

În prima categorie sunt încadrate bisericile cu plan dreptunghiular, cu bolţi
semicilindrice, sub un singur acoperiş, având drept model de început planul celei mai vechi
biserici moldoveneşti, pe care o cunoaştem, biserica Sfântul Nicolae din Rădăuţi, vechea
ctitorie a lui Bogdan I (1359-1365). Din această categorie fac parte bisericile de la Bălineşti
(1493), zidită de logofătul Tăutu, biserica de la Volovăţ (1500-1502) şi biserica de la curtea
hatmanului Şendrea din Dolheştii Mari5.
1

Un document de mai târziu din domnia lui Vasile Vodă Lupu arată cu câtă chibzuinţă se lucra. Toate cele
necesare se adunau şi se pregăteau din vara anului anterior astfel încât „în primăvară de va agiuta Dumnezeu să
fie lucrul gata numai să înceapă a lucra”. DRH, A. XXIII, p.230, nr.194. este mai presus de orice îndoială că
tot aşa lucrau şi ispravnicii lui Ştefan cel Mare.
2
Ştefan Gorovei, Maria Magdalena Szekely, op.cit., p.253.
3
Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1958, p.114, nr.11,
p124, nr.12.. Deşi între cele două pisanii diferenţa este de doar o lună anul mergător menţionat este diferit, al
39 –lea la Dorohoi dar al 38-lea la Huşi ! Corectă este cea dintâi, explicaţia pentru această nepotrivire nefiind
alta decât neatenţia lapicidului subl.ns.
4
Grigore Ionescu – Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, edit. Academiei R.S.R.,
Bucureşti, 1982, p.218.
5
Ibidem, p.220.
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În a doua categorie sunt incluse 11 biserici, care prelucrează şi îmbogăţesc formele
de plan şi elementele structurale ale bisericii Sfânta Treime din Siret. Deşi dau impresia că
au volume constructive relativ mari, aceste biserici sunt totuşi de dimensiuni mici; măsurate
în exterior lungimile variază între 17 şi 25 m, lăţimile între 6,50 şi 10 m., iar înălţimile
socotite până în vârful acoperişului turlelor între 17 şi 25 m. Păstrându-se de regulă între
lungime şi înălţime o proporţie constantă.
Această a doua categorie cunoaşte două variante. O primă variantă o constituie
grupul celor patru biserici din satele Pătrăuţi, Milişăuţi, Sfântul Ilie (lângă Suceava) şi
biserica de la Voroneţ, construite între anii 1487-1488. Sunt biserici cu plan trilobat, la care
elementul foarte original, creaţie specifică a meşterilor epocii lui Ştefan cel Mare îl
constituie sistemul de boltire care imprimă naosului un aspect măreţ şi în acelaşi timp
pitoresc.
A doua variantă include cinci dintre cele şase biserici de oraş ce s-au păstrat: Sf.
Ioan din Vaslui, zidită în 1490, cu bolţile refăcute în 1820, apoi restaurată de Comisiunea
monumentelor istorice între 1922 şi 1925; biserica Adormirea Maicii Domnului (Precista)
din Bacău (1490); Sf. Nicolae domnesc din Iaşi, zidită între 1491-1492; biserica Sf. Nicolae
din Dorohoi(1495) şi biserica Sf. Nicolae din Botoşani(1496).
Trăsătura caracteristică bisericilor din această a doua variantă a tipului trilobat
constă în configuraţia deosebită a pronaosului care din nevoia de a mări spaţiul destinat
credincioşilor, a căpătat o dezvoltare mai mare faţă de naos, fie în sensul lărgimii, fie în
acela al lungimii1.
Faţada bisericii domneşti din Dorohoi este din materiale aparente, piatră de talie la
părţile principale şi ieşinde, piatră brută şi cărămidă, uneori smălţuită la celelalte, iar
ornamentaţia de detaliu tot aparentă este alcătuită din discuri smălţuite2.
Biserica Sf.Nicolae din Dorohoi se compune dintr-un naos cu altar semicircular cu
anexele sale, prescomidia şi diaconicul. O uşă îngustă, fără chenar, separă naosul de
pronaos. În afară, pronaosul e mai lat ca naosul. Turla e circulară şi în exterior. Are 12 firide
lungite din care cele patru din axele principale sunt cu ferestre; e aşezată pe două socluri, cel
inferior e un octogon neregulat, iar cel superior înfăţişează o stea cu opt vârfuri; sunt
împodobite cu câte trei ocniţe pe fiecare latură3. Imediat deasupra soclului vin trei rânduri de
cărămizi aparente, smălţuite galben – ocru, verde închis, albastru închis. Deasupra uşii, la
jumătatea înălţimii ferestrelor absidelor vine a doua fâşie de cărămidă din 3 rânduri. Mai
sus, o a treia, este urmată de două rânduri de ocniţe, la rândul inferior mai mari, iar mai mici
la rândul superior, două ocniţe mai mici corespunzând cu una mare.
La abside, de la soclu până la rândul de ocniţe se înalţă arcade oarbe, ca nişte firide
lungite. Deasupra rândului superior de ocniţe, sub streaşină, se află trei rânduri de discuri
smălţuite, împodobite cu motive geometrice sau cu figuri de oameni şi animale, unele
fantastice (zimbrul-stemă, leul, zgripţorul înaripat, balauri încolăciţi, sirene cu două cozi
etc.). Decorul acesta policrom dă viaţă faţadelor dinamizate de altfel şi de jocurile ritmice
ale firidelor şi ocniţelor vădind şi aici vechea predilecţie a poporului nostru pentru culoare4.
Culorile întrebuinţate sunt galben, bistru deschis şi închis, galben-ocru de diverse
nuanţe, verde de trei patru feluri, verde-gălbui.

1

Ibidem, p.222.
P.Comarnescu, op. cit. pp.100-101.
3
Constantin Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, edit. Cartea Românească, Bucureşti, 1935, p.36.
4
P.Comarnescu, op.cit. p.101.
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Ideea împodobirii faţadelor cu cărămizi şi discuri smălţuite, prezentă la bisericile lui
Ştefan cel Mare, a venit probabil, ca şi alte elemente artistice, din ţinuturile ruseşti ale
Galiţiei unde a existat o asemenea ornamentaţie1
Cărămizile întrebuinţate sunt destul de groase cu rosturile relativ subţiri. În medie o
cărămidă şi cu rostul vecin au şapte centimetri.
Uşa de la intrare e în arc frânt (ogivală), iar deasupra uşii este o ocniţă. Ferestrele
pronaosului, una spre nord şi una spre vest, sunt şi ele ogivale şi au frumoase muluri
întretăiate. Pisania, de formă dreptunghiulară (1,25 m /0,60 m), se află deasupra şi în dreapta
uşii cu următorul conţinut:
„Blagocestivul şi de Hristos iubitorul io Ştefan Voevod, cu mila lui Dumnezeu, Domn al
ţărei moldoveneşti, fiul lui Bogdan Voevod, a ziditu acest hram în numele sfântului nostru
părinte arhierarhului şi făcătorului de minuni Nicolae, şi s-a sfârşit la anul (7003 =1495)
luna Octombrie 18 şi-a Domniei lui anul al trei zeci şi nouălea curgător”2.
Ferestrele turlei au chenarul dreptunghiular, iar celelalte ferestre sunt în stil gotic, o
inovaţie frecvent folosită în Transilvania 3.
Pictura rămasă numai în naos, este foarte interesantă şi este foarte probabil cea de la
început, cu toate că a fost retuşată şi chiar în unele părţi refăcută. Capetele unora dintre sfinţi
au fost scoase, pe urmă s-a refăcut tencuiala şi zugrăveala la o epocă mai târzie.
La biserica Sf. Nicolae din Dorohoi au rămas o serie de fresce din ciclul patimilor,
deosebit de valoroase din punct de vedere artistic. Aici, există în naos una dintre cele mai
iscusite Răstigniri, pictate într-un larg şi strălucit spirit monumental.
Datarea ansamblului de fresce de la Dorohoi ridică discuţii ca şi la Hîrlău. Paul
Henry datează această pictură în prima jumătate a secolului al XVI-lea4, pe când V.
Vătăşianu înclină a o socoti opera acelor zugravi trimişi pe la 1500 de către veneţieni ţarului
de la Moscova, la cererea sa, şi opriţi în drum de către Ştefan cel Mare5. Astfel s-ar explica
certele înrâuriri apusene de la Dorohoi, care totuşi respectă spiritul artei moldoveneşti, fiind
vorba de pictori cretano-veneţieni. Ipoteza aceasta ar avea temei dacă s-ar dovedi că tabloul
votiv, în care apare şi Rareş, alături de Ştefan cel Mare, Bogdan şi Ştefăniţă, ar fi fost
repictat cu adaosuri şi modificări peste un prim tablou votiv din vremea lui Ştefan cel Mare.
Se pare că, într-adevăr, tabloul votiv, ce se vede în prezent, nu e cel iniţial6.
În Moldova şi Ţara Românească aceste portrete votive sunt iniţial o moştenire
slavo-bizantină căreia i se adaugă o influenţă apuseană7.
Figura lui Ştefan cel Mare, singur sau alături de soţia şi copiii săi, o întâlnim în acea
epocă în pictura murală în broderie, în miniatură, și chiar în sculptură.
Şi în tabloul votiv de la Dorohoi, Ştefan cel Mare nu este puternic individualizat,
motiv pentru care nu se pot face observaţii cu privire la evoluţia înfăţişării sale pe parcursul
ultimelor trei decenii de domnie. Artistul a avut însă grijă deosebită să nu-l lipsească de unul
dintre atributele specifice unui deţinător al puterii – coroana, identificând prin aceasta
esenţialul, și aceasta pentru că artiştii medievali nu erau preocupaţi de perceperea
individualităţii fizice a individului, privirea lor fiind îndreptată spre “esenţa celei mai
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Istoria artei ruse, vol.I, studiul “Arta principatelor vestruse” de N.N.Voronin şi V.N.Lazarev, ediţie
menţionată, pp.188-193.
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Comunicat de Părintele D.Furtună.
3
Paul Henry, op.cit.p.122.
4
Ibidem, pp.160-165. Autorul constată şi orânduirea neobişnuită a tabloului votiv p.164, fără a-şi pune
problema că numai tabloul votiv ar fi din vremea lui Petru Rareş iar restul de pe vremea lui Ştefan cel Mare.
5
Virgil Vătăşianu, op.cit, p.122.
6
P.Comarnescu, op.cit., p.226.
7
Academia RSR, Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare, edit. Academiei RSR, Bucureşti, 1964.
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proprii, celei mai lăuntrice a omului” care “se articula în predestinarea lui pentru o slujbă, o
funcţie”1.
În fresca de la Dorohoi, în miniatura “Tetraevanghelului” de la Humor se mai distinge
şi astăzii culoarea roşie a încălţărilor lui Ştefan. Roşu exprima în cel mai înalt grad ideea de
majestate, de putere, această culoare regăsindu-se frecvent în veşmintele şi stemele
suveranilor din Europa medievală2.
Stofele din care îi sunt confecţionate veşmintele domneşti sunt asemănătoare cu
ţesăturile păstrate în tezaurul Mănăstirii Putna3 sau la Muzeul Brukenthal din Sibiu4.
Biserica, prima în ordine cronologică construită după Voroneţ5, păstrează în tabloul
votiv, singurul tablou al lui Ştefan cel Tânăr (1517-1527) în timpul căruia a fost pictată
biserica. „Un Ştefan cel Tânăr e numai la Sf.Nicolae din Dorohoi”, afirma N.Iorga6.
Catapeteasma aflată astăzi în biserică s-a făcut, după cum arată o inscripţie puţin
descifrabilă prin silinţa şi cheltuiala preoţilor, în martie 1795.
La începutul secolului al XIX-lea, în 1819, în biserică se mai aflau un rând de
veşminte preoţeşti şi unul diaconesc dăruite bisericii Sf. Nicolae din Dorohoi de Ioan
Dimitrie (Arbore) la 30 mai 1819, pentru pomenirea părinţilor săi „Dositei-monah şi
Elisabeta-monahia”. Din inscripţia grecească de pe veşminte aflăm că ele au fost
confecţionate în capitala Rusiei, Moscova, cea care îşi dorea să devină „Noua Romă”.
Clopotniţa fusese ridicată pe doi stâlpi de zid, în partea de sud-vest a bisericii. În
perioada invaziilor din secolele XVI-XVII clopotele au fost coborâte şi îngropate “în partea
dinspre răsărit”, nefiind însă niciodată găsite.
Fiind biserică domnească, ctitorul a înzestrat biserica cu podoabe şi pământuri
întinse în jurul Dorohoiului. Moşia bisericii se întindea în nord până la Lişna-Cracalia, la est
se învecina cu moşia Dămăcheni, la sud cu Leorda-Siret şi în vest hotarele moşiei ajungeau
la Dersca şi Hilişeu7.
Dintre podoabele ctitoreşti s-a păstrat până la mijlocul secolului al XIX-lea o
Evanghelie scrisă pe pergament, legată în argint în care se păstra copia, iar după alţii chiar
originalul Hrisovului de la domnitorul fondator pentru moşia târgului Evanghelie care s-a
furat cu alte lucruri de la biserica domnească în 18508.
Construită în secolul arhitecturii, cum a mai fost denumit secolul lui Ştefan, şi
pictată în a doua jumătate a epocii ştefaniene (1522-1525), în „secolul picturii” cu un destin
unic biserica domnească Sf. Nicolae din Dorohoi, asigură o continuitate de dinastie moldavă
şi de consolidare a artei româneşti.
2.1.2. Biserica “Adormirea veche”
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Aaron J.Gurjwi Fsch, Individul în Evul Mediu european, p.20.
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Biserica”Adormirea veche”, cunoscută de la mijlocul secolului al XIX-lea, şi sub
denumirea de bisericuţa de lemn sau Vârcolici se află pe strada Grigore Ghica Vv,
învecinându-se spre sud cu actualul Colegiu Național „Grigore Ghica Vv”.
Biserica, cu o temelie de piatră care se ridică deasupra pământului mai sus de un
metru este construită în întregime din bârne de stejar.
Pisania, săpată în lemn pe uşorii uşii de la intrare are următorul conţinut: ”Această
sfântă biserică sau înălţat întru cinstea şi lauda Adormirei precistei de Dumnezeu născătoare
şi pururi fecioara Maria în zilele lui Constantin Moruz V.V. leat 7287 luna aprilie 12”.
Biserica a fost ridicată de târgoveţii locali, la sfârşitul secolului al XVIII-lea în
1779, fiind al doilea locaş de cult creştin din Dorohoi, după biserica domnească Sf. Nicolae.
Privită din exterior biserica are formă de corabie, cu pante repezi la acoperiş şi având la
exterior sculptat în bârnă de stejar un odgon de corabie care simbolizează speranţa creştină.
Catapeteasma care se păstrează şi azi în bună stare a fost pictată de pictorul Ananii
de la Suceava, sfinţindu-se la 20 ianuarie 1794.
Din inscripţia în slavonă aflăm că :”Această sfântă catapeteazmă s-a făcut prin
osârdia lui Tănasă Soltuzi i Onofrei Brai, i Constantin, i Ioan Popovici, i Vasile Diaconu, i
preot Atanasă Chirilă la leat 1794, Ianuar 20. Zugrav a fost Ananii de la Suceava.” Sub
catapeteasma actuală s-au găsit resturile unei catapetesme mai vechi, probabil cea folosită la
sfinţirea bisericii în 1779.
Cele două clopote au fost făcute prin osteneala şi din daniile târgoveţilor purtând şi
inscripţiile doveditoare. Clopotul mijlociu are următoarea inscripţie: ”Dorohoi, Adormirea
preasfintei de Dumnezeu Născătoare 1825”, iar clopotul mare în folosinţă şi astăzi
menţionează şi numele preoţilor: ”Acest clopot s-a făcut prin osteneala Iconomului Dimitrie
şi a poporenilor în 1839, Teodor şi Grigore preot şi altor miluitori, hramul Adormirea maicii
Domnului ”.
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Din cele mai vechi timpuri cele două biserici au aparţinut de Episcopia Rădăuţi, iar
protopopiatul de zonă fiind la biserica domnească din Dorohoi. Primul protopop al Ţinutului
Dorohoi, protopopul Draghie, îşi avea reşedinţa la Pomârla.
În secolele XVIII-XIX cele două biserici din Dorohoi se întreţin din dările ce le
strângeau de la târgoveţi din închirierea sau arendarea unor case şi a unor pământuri, dar şi
din donaţiile locuitorilor. Viaţa religioasă se desfăşura în jurul celor două biserici şi a
slujitorilor ei, aşezăminte care rămân singurele instituţii culturale ale târgului Dorohoi
respectate de contemporani, cu un cler evlavios şi supus autorităţii lumeşti. În acele vremuri
tulburi, ”biserica şi neamul” formează o doime nedespărţită. Bisericile comemorau gloria
ţării, iar mănăstirile întreţineau cultul limbii.
***
On the Botosani county territory, in Cucorani and Lozna-Strateni villages
archeological testimonies were discovered regarding eastern Carpathian Christianity since
VI-VIIIth centuries. For the XII-XIVth centuries, the most important appear to be the certain
discovery of the first Christian place of worship at Vorniceni village where a double cross,
from one old church in the center of the village, has been discovered also in the same period.
At Dorohoi,”St. Nicholas” royal church made by Stephen the Great in the year 1495,
was built most probably on the foundation of an old wooden church.
The second church, The Death of Old, was built in 1779 by local townsmen. Until
the beginning of the XIXth century, the religious life of Dorohoi city has been developing
around those two churches and their followers, these being the most most important cultural
surroundings in the town.
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VASILE ETEA ŞI BISERICA STRĂBUĂ
Pr. prof. dr. Florin Bengean (Târgu-Mureş)
Viaţa cărturarului Vasile etea a fost în întregime închinată studiului şi muncii
intelectuale. A avut un suflet pur, curat, plin de dragoste pentru cei din jurul său. A dat
dovadă de dragoste de ţară, militând tot timpul în interesul naţiunii româneşti, făcând acest
lucru mai ales prin ceea ce a scris. Şi a scris mult şi a avut un deosebit succes. A dat dovadă
de dragoste faţă de părinţi. Şi-a iubit părinţii ca pe lumina ochilor săi, cum de altfel l-au iubit
şi părinţii pe el. Şi-a iubit satul şi pe toţi consătenii săi, şi-a iubit familia mai mult ca orice.
A avut foarte mulţi prieteni, pretutindeni a fost înconjurat de prieteni. A ştiut să-şi facă
prieteni, prin comportamentul său, prin maniera sa de a fi, s-a impus ca un model de om, a
ştiut să se facă respectat, respectându-i pe ceilalţi, a iubit pe cei din jur, ca să fie la rândul
său iubit de aceştia, ca să fie apreciat, a muncit serios pentru a se realiza pe plan intelectual
şi a făcut-o cu un deosebit succes. Referindu-ne, aşa retrospectiv, la opera lui Vasile Netea,
putem spune că acest cărturar a lăsat posterităţii o operă monumentală, o operă
impresionantă atât prin dimensiunile sale cât şi prin profunzimea temelor pe care le
abordează.
Vasile Netea, cărturarul nostru de pe Valea Mureşului a fost un om spiritual. A fost un
cărturar apropiat de cele sfinte, apropiat de oamenii Bisericii, de marii ierarhi ai acesteia, s-a
referit prin scrisul său la literatura religioasă, atribuindu-i acesteia rolul primordial în
acţiunea de culturalizare a poporului român. Netea se apleacă cu pioşenie asupra marilor
personalităţi din viaţa Bisericii Române, creatori de limbă şi cultură românească şi luptători
pentru idealul naţional al românilor. În istoria culturii vechi româneşti, şi anume în perioada
ei de plămădire, au ostenit cu râvnă vrednică de pomenire un şir lung de clerici luminaţi,
iubitori de ţară, adevăraţi pionieri în vremuri de alegere a luminii de întuneric, ctitori de
limbă, de cultură şi de unitate românească. Numele lor a fost căutat cu pasiune şi migală, a
fost descifrat de cercetători pe frontispicii sau pe margini de manuscrise şi de cărţi şi a intrat
de mult în patrimoniul naţional. A-i aminti iară şi iar, e ca o rugăciune senină de laudă şi de
mulţumire, ca o cântare Patriei, în care ei sunt refrenul ce revine în ritm de respiraţie în
eternitate. Printre aceşti cercetători care se apleacă asupra activităţii Bisericii şi a membrilor
ei, se află la loc de cinste şi Vasile Netea. Prin scrisul său, Netea scoate în evidenţă marile
realizări ale Bisericii, de-a lungul timpului.
În preocupările cărturarului Vasile Netea se regăseşte şi folclorul nostru românesc, ba
mai mult Netea scrie destul de mult şi extrem de elogios despre acest fenomen al
folclorismului mureşean, evidenţiind pe reprezentanţii săi de seamă, de aici noi putând
desprinde concluzia că între Vasile Netea şi satul românesc, folclorul românesc şi tot ceea ce
exprimă spirit şi trăire românească, a existat o legătură care niciodată nu s-a redus la puţin,
ci tot timpul a fost trainică, ceea ce denotă faptul că acest cărturar din Deda Mureşului, şi el
provenind din părinţi ţărani, a fost extrem de legat de pământul strămoşesc, românesc, de
datinile, tradiţiile, obiceiurile acestui neam care i-au încântat sufletul în toată viaţa sa, un loc
important ocupând în sufletul lui Vasile Netea, Valea Mureşului Superior, de unde s-a
ridicat şi a urcat, pe piscurile societăţii româneşti, dar nici o clipă nu a uitat de unde a plecat,
totdeauna şi-a întors privirea cu dragoste în urmă, spre cei care i-au fost atât de dragi,
părinţii, prietenii, cunoscuţii, rudele, el însuşi fiind foarte bucuros că s-a născut român,
creştin ortodox, pe aceste mirifice meleaguri mureşene care au primit binecuvântarea lui
Dumnezeu, fiind ocrotite de-a lungul timpului.
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Între preocupările de căpătâi ale lui Vasile Netea se numără şi una de maximă
importanţă: învăţământul românesc. Vasile Netea îşi dă seama din plin de importanţa
procesului de învăţământ. De învăţământ depinde viitorul ţării. Învăţătorii erau cei care
aveau rolul principal în formarea oamenilor. De modul în care sunt formaţi aceşti oameni
depinde felul în care ei vor acţiona mai departe în societatea românească şi implicit de acest
lucru depinde şi viitorul ţării. În cadrul acestui proces de învăţământ, Vasile Netea surprinde
rolul pe care l-a avut şi îl are cartea ca manifestare şi mărturie permanentă a culturii şi a
unităţii naţionale româneşti. Timp de secole, pentru toţi călătorii care au străbătut pământul
românesc, mărturia cea mai la îndemână --- şi totodată cea mai sigură --- pentru a constata şi
înregistra romanitatea poporului român, a fost limba sa vorbită, aceeaşi pe ambele versante
ale Carpaţilor. Se desprinde cu certitudine o implicare profundă a cărturarului Vasile Netea
în învăţământul românesc, atât prin modul său de a activa (a îndeplinit onorantele funcţii de
învăţător şi profesor), cât şi prin maniera de a scrie, referindu-se în scrisul său la toate marile
realizări şi marile personalităţi ale învăţătorimii. Vasile Netea, prin tot ceea ce a făcut,
conştientizând din plin misiunea sa şi rolul pe care îl are dascălul în societate, a acţionat cu
toată puterea sa intelectuală în sprijinul ideii de culturalizare a poporului român.
Vasile Netea, prin vasta sa operă, vorbeşte despre întreaga istorie a poporului român,
analizând toate epocile istoriei noastre, începând de la rolul pe care l-au jucat pe acest
teritoriu strămoşii noştri dacii, continuând firul istoriei până în ziua în care a trăit, fiind tot
timpul extrem de documentat şi de pregătit, aşa cum stă în firea unui adevărat cărturar şi
istoric. Vasile Netea, în formaţia sa de istoric, se ocupă de evenimentele majore ale istoriei
noastre, în mod accentuat de cele mai importante, evocând şi rolul pe care l-au jucat la
momentul respectiv personalităţile vremii. Evocă revoluţia de la 1848-1849, care prin
rezultatele sale a scris o frumoasă pagină în istoria poporului român, croind acestui neam un
drum extrem de luminos în perioada care a urmat. Istoricul din Deda Mureşului evocă şi
războiul de independenţă din 1877, unde poporul român, luptând până la sacrificiu, a obţinut
ceea ce de mult şi-a dorit: independenţa de stat, fapt care a însemnat enorm în realizarea
marelui ideal al românilor, fiind un pas mai mult decât hotărâtor în această privinţă. Netea,
prin scrisul său, evocă Memorandumul, de asemenea prezintă şi evenimentele primului
război mondial, pentru ca toate acestea să ducă la realizarea Unirii celei Mari, a unirii
tuturor românilor într-un singur stat liber şi independent, eveniment care se regăseşte foarte
pe larg în opera cărturarului Vasile Netea, acesta prezentând cu de-amănuntul toate
aspectele importante legate de Unirea cea Mare. Cărturarul Vasile Netea este unul dintre cei
mai mari istorici ai unităţii naţionale a poporului român.
Cărturarul Vasile Netea include în paginile sale numeroase elogii aduse
personalităţilor importante ale culturii şi ale istoriei poporului român. Evocă activitatea unor
personalităţi care şi-au adus o contribuţie importantă la realizarea marilor momente fericite
ale istoriei. De asemenea, vorbeşte în cuvinte elogioase şi despre unele personalităţi pe care
le-a cunoscut şi cu care a avut relaţii de prietenie, evocă personalitatea unor oameni născuţi
ca şi el pe Valea Mureşului, analizează, făcând precizări elogioase, scrisul acestor oameni.
Panoplia de mari personalităţi ale vieţii culturale, istorice şi sociale, pe care Vasile Netea le
elogiază în mod deosebit este foarte vastă. Netea surprinde rolul important pe care aceste
personalităţi l-au jucat în angrenajul vieţii româneşti pe toate planurile şi observăm că aceste
persoane sunt de primă mărime care au avut un rol hotărâtor la scrierea istoriei noastre,
Vasile Netea acordând fiecăruia meritul care i se cuvine, scriind cuvinte extrem de frumoase
la adresa tuturora, pe unii chiar cunoscându-i, fiind contemporani.
Din tot ceea ce a scris cărturarul Vasile Netea, se distinge clar patriotismul său,
numărându-se printre cei care au militat şi luptat pe toate căile pentru libertatea poporului
român, pentru integritatea teritorială a României, din activitatea sa reiese clar dorinţa de
linişte şi pace care trebuie să domnească între toţi românii. Vasile Netea se dovedeşte a fi un
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patriot desăvârşit, acest lucru rezultând mai ales din scrierile sale. Într-un mod original
prezintă Vasile Netea ideea unităţii naţionale, idee care este prezentă în fiecare moment al
istoriei, tot timpul militându-se pentru realizarea acestui mare ideal al tuturor românilor de
pretutindeni. Marea Unire --- spune Vasile Netea --- nu a fost rezultatul unei conjuncturi,
după cum nu a fost opera unui singur partid politic, a unei singure clase sau pături sociale, ci
a fost scopul întregii naţiuni române: pentru acest ideal au acţionat toate forţele poporului
român. Deşi scrise şi rostite în împrejurări diferite, lucrările şi studiile lui Netea sunt strâns
legate între ele prin firul roşu care le străbate de la un capăt la altul: ideea originii comune a
tuturor românilor locuitori în Ţara Românească, Moldova şi Transilvania, a continuităţii lor
neântrerupte. Această idee a fost timp de secole ideea fundamentală a tuturor cărturarilor şi
luptătorilor patrioţi din toate ţările româneşti, ea fiind mărturisită pretutindeni.
Se cuvine să mai amintim şi faptul că sectorul publicistic al activităţii lui Vasile Netea
este unul bogat şi variat. Netea a întreprins şi în acest domeniu o activitate titanică, scriind
un număr impresionant de articole de revistă. Stilul său este unul propriu, original. Opera
aceasta de publicist a lui Vasile Netea se întinde pe o perioadă de timp foarte îndelungată,
începând din frageda tinereţe şi mergând până în momentul în care firul vieţii sale s-a
întrerupt. În activitatea publicistică Netea dă dovadă de clarviziune şi precizie. Este foarte
documentat de fiecare dată. Cărturarul Vasile Netea a cultivat, de asemenea şi interviul.
Interviul, de al cărui farmec a fost captivat încă din adolescenţă Vasile Netea, constituie una
din cele mai spontane şi mai directe şi totodată una din cele mai utilizate forme de
mărturisire publică a unui scriitor, de informare asupra existenţei, activităţii şi proiectelor
sale.
Cărturarul Vasile Netea a fost şi un ilustru reprezentant al Astrei atât prin scrisul său
cât şi prin ceea ce a întreprins şi prin acţiunile la care a luat parte. Vasile Netea scria despre
Astra, că fără aceasta (Astra), fără adunările ei generale, fără despărţămintele şi fără
cercurile ei culturale, fără publicaţiile şi fără bibliotecile ei, fără oamenii ei sdraveni,
entuziaşti, buni români şi buni creştini şi tot pe atât de străluciţi cărturari şi luptători
naţionali, greu ne-am putea îndeplini întreg progresul cultural al neamului românesc din
Transilvania, care, sub raportul educării şi instruirii maselor populare, sta adeseori mai bine
decât înşişi fraţii din ţara liberă. Activitatea şi rezultatele culturale ale Astrei constituie cea
mai frumoasă şi cea mai trainică biruinţă a strădaniilor intelectualilor ardeleni de a ridica
nivelul satelor noastre şi a le îndrepta cu hotărâre şi devotament pe căile culturii şi ale
civilizaţiei. De fapt Vasile Netea are studii întregi, în care elogiază acţiunile Astrei, al cărui
membru marcant a fost şi în cadrul căreia a desfăşurat o intensă şi prestigioasă activitate
culturală.
Remarcând că opera cărturarului din Deda Mureşului, Vasile Netea, este de
dimensiuni impresionante, dar în acelaşi timp şi de o calitate şi profunzime deosebite,
afirmăm că Vasile Netea acoperă prin scrisul său domenii foarte importante ale culturii
româneşti. Prin tot ceea ce a scris şi prin conferinţele pe care le-a susţinut, Netea s-a dovedit
a fi un scriitor foarte profund, dând dovadă de o seriozitate ireproşabilă de-a lungul întregii
sale cariere. A susţinut şi foarte multe conferinţe, remarcându-se ca un adevărat orator, lucru
semnalat îndeosebi de cei care l-au ascultat. Netea a vorbit şi a scris enorm. Se impune ca un
adevărat cărturar al poporului român. Prin tot ceea ce a făcut, Vasile Netea a scris o pagină
de aur, a însemnat şi înseamnă pentru istoriografia românească un reper demn de urmat.
Referindu-ne în mod special la preocupările lui Vasile Netea faţă de Biserica străbună,
afirmăm faptul că Biserica a avut şi are şi în prezent un rol religios-moral sau duhovnicesc,
anume de a sădi în sufletele credincioşilor credinţa în Dumnezeu şi dragostea faţă de
aproapele, îndemnându-i să fie întru toate următori ai învăţăturilor Mântuitorului. Prin
învăţătura şi prin slujitorii ei, Biserica a întărit şi a mângâiat sufleteşte pe strămoşii noştri, a
făcut din ei buni creştini, oameni evlavioşi, religioşi, cu frică de Dumnezeu şi cu dragoste
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faţă de semeni. Istoria poporului român se împleteşte cu istoria Bisericii Ortodoxe Române,
iar slujitorii Bisericii au participat activ pe toate laturile desfăşurării istoriei. Chiar istoricii
laici afirmă prin scrisul lor rolul important al Bisericii noastre de-a lungul timpului. Marele
istoric, Vasile Netea care descinde dintr-o veche familie ţărănească ortodoxă de pe Valea
superioară a Mureşului, din comuna Deda, dovedeşte prin activitatea sa că este un
ambasador foarte puternic al locuitorilor comunei Deda, dar şi al întregii Văi superioare a
Mureşului.
Încă de când era mic copil şi apoi a devenit istoric Vasile Netea a fost extrem de legat
de Biserica strămoşească. Mergea la Biserică cu deosebită plăcere. Îi plăcea în mod deosebit
să meargă la mănăstirea Sf. Ilie din Topliţa, ctitoria patriarhului Miron Cristea, unde cu
prilejul hramului, pe 20 iulie, în fiecare an se adună mulţime multă de oameni din toate
colţurile ţării. Vasile Netea a întreţinut relaţii de prietenie şi cu mitropolitul Nicolae Mladin.
A fost apropiat şi de episcopul Vasile Coman al Oradiei. A întreţinut legături şi cu Sibiul, ca
centru teologic bisericesc. A susţinut conferinţe la Sibiu pentru studenţii teologi şi nu numai.
Cu episcopul Emilian Birdaş al Alba Iuliei a fost foarte apropiat. Făceau împreună vizite la
Topliţa, la mănăstirea Râmeţ. Vasile Netea a întreţinut relaţii strânse şi cu Biserica grecocatolică. A întreţinut legături de prietenie şi cu episcopul greco-catolic Suciu, de la Oradea.
A fost apropiat şi cu mitropolitul Banatului Nicolae Corneanul, care îi trimite diferite cărţi,
cu mitropolitul Ardealului, Dr. Antonie Plămădeală, şi cu alţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe.
Din multele sale preocupări, se cuvine să reţinem cu precădere rolul important pe care
Vasile Netea îl acordă Bisericii în acţiunea de culturalizare a poporului român1. Se ştie
foarte bine că Biserica este cea dintâi instituţie care are un merit deosebit în această privinţă.
Încă din vremuri îndepărtate, mănăstirile au fost cele dintâi focare de cultură, unde călugării
copiau diferite manuscrise de pe urma cărora aveau folos toţi românii. Apoi, în timpuri nu
prea îndepărtate, cei mai luminaţi oameni erau preotul şi învăţătorul. Toate aceste aspecte le
surprinde profesorul Vasile Netea în opera sa, ba mai mult, vine cu prezentări concrete
despre anumiţi ierarhi cărturari, pe care i-a avut Biserica, îndeobşte Biserica Ortodoxă
Română.
Referitor la secolul al XVI-lea, Vasile Netea prezintă tipăriturile din Transilvania, în
special cele ale diaconului Coresi, care a desfăşurat la Braşov o activitate multilaterală şi
complexă de aproape un sfert de veac, beneficiind aici de un teren prielnic şi de ajutor din
partea judelui Braşovului, Hans Benkner, şi apoi a lui Forro Miklos. În această perioadă,
Coresi a tipărit: „Tetraevenghelul”, „Apostolul”, „Întrebare creştinească”, „Pravila Sfinţilor
Părinţi”, „Tâlcul Evangheliilor”, „Molitfelnicul”, pentru ca apoi pe cont propriu să mai
editeze „Sbornicul”, „Octoihul Mare,” „Psaltirea”, „Liturghierul” şi „Tetraevanghelul”.
Concomitent cu aceste cărţi slavone, Coresi a tipărit şi câteva cărţi româneşti: „Psaltirea” şi
„Liturghierul”, în 1570, şi „Evanghelia cu învăţătură”, din 1580-1581. Marele merit al lui
Coresi este acela că a fost primul cărturar care a luptat în mod conştient pentru introducerea
limbii române în Biserică, pentru răspândirea ştiinţei de carte româneşti. Prin tipăriturile
româneşti ale lui Coresi, s-a făcut şi mai mult simţită unitatea de limbă, de credinţă, şi de
origine a românilor de pretutindeni. Un alt cărturar al secolului al XVI-lea, elogiat de Netea,
a fost Filip Moldoveanul, care a activat în Transilvania, mai precis la Sibiu. Acesta a tipărit
în 1544 un „Catehism românesc”, în 1546 „Tetraevenghelul slavon”, pentru ca în 1551-1553
să tipărească „Tetraevanghelul slavo-român”, prima tipăritură în limba română cunoscută
până azi. Putem constata astfel că Filip Moldoveanul a fost un om cu o înaltă cultură pentru
timpul său. El fost primul tipograf şi grăitor de neam român care a pus bazele primei
tipografii româneşti.

1

Pr. Florin Bengean, Vasile 6etea cărturarul din Deda Mureşului, Editura Lira, Târgu Mureş, 2004, p. 48.
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Secolul al XVII-lea este reflectat pe larg în opera istoricului Vasile Netea, şi aceasta
pe bună dreptate, pentru că Biserica Ortodoxă Română cunoaşte perioada ei de apogeu prin
marii ei ierarhi-cărturari, prin numeroasele lăcaşuri de închinare ridicate acum, prin
tipografiile înfiinţate în diferite centre bisericeşti.
Profesorul Vasile Netea vorbeşte cu elogiu deosebit de opera monumentală a
sfântului mitropolit Varlaam al Moldovei, şi „Cazania” de la 1643, care cuprinde foarte
multe învăţături pentru tot poporul. În Revue Roumaine d’Histoire, Vasile Netea are un
articol intitulat „Difuzarea Cazaniei lui Varlaam în Transilvania”, în care vorbeşte despre
larga circulaţie a Cazaniei lui Varlaam, care era foarte căutată pe atunci, ba chiar se
înregistrează un proces între două sate pentru deţinerea acestei cărţi. Pentru folosul tuturor
românilor, Varlaam a mai tipărit: „Şapte Taine”, „Răspuns la Catehismul Calvinesc”,
„Paraclisul Născătoarei de Dumnezeu”, „Pravila lui Vasile Lupu”.
Un alt mare ierarh elogiat de Vasile Netea este sfântul mitropolit moldovean
Dosoftei, care s-a impus prin lucrarea sa „Psaltirea în versuri”. Netea scrie un articol
aniversar, la împlinirea a trei sute de ani de la tipărirea Psaltirii. Se desprinde constatarea că
Dosoftei a fost un poet foarte talentat, care a reuşit să dea în româneşte o operă complexă şi
originală, inspirându-se din izvoare felurite mai ales din poezia populară. Psaltirea în
versuri este o lucrare originală, o operă naţională românească, în care ierarhul poet a
prezentat ţara şi realităţile ei, poporul cu viaţa şi năzuinţele lui.
Un reprezentant de la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea
este sfântul mitropolit Antim Ivireanul, pe care Vasile Netea îl elogiază. Antim Ivireanul,
cu toate că nu era român, s-a pus cu trup şi suflet în slujba Bisericii şi a poporului român.
Este foarte greu de inventariat activitatea tipografică a lui Antim, de la Bucureşti, Snagov,
Râmnic, Târgovişte el tipăreşte un număr foarte mare de cărţi (chiar şi pentru străini). Din
activitatea sa editorială, Vasile Netea se opreşte cu precădere la predicile sale rostite în
cursul arhipăstoriei sale la duminicile de peste an şi la sărbători. Din predicile sale rezultă
faptul că Antim avea o cultură deosebită, căci el citează atât din Sfânta Scriptură cât şi din
Sfinţii Părinţi, face mereu apel la realităţile vieţii. Amintea adeseori de asuprirea socială şi
naţională pe care o îndura poporul de jos din partea noilor boieri şi a turcilor. El condamnă
cu asprime pe boieri pentru jafurile, nedreptăţile la care supuneau ţărănimea. De tipărirea
cărţilor mitropolitului Antim, se leagă un alt mare merit al său şi anume desăvârşirea
procesului de românizare a slujbelor bisericeşti şi făurirea unei limbi liturgice româneşti
folosite până azi.
Vasile Netea vorbeşte în lucrarea sa „Din conştiinţa originii comune şi a unităţii
naţionale în istoria poporului român” şi de un cărturar a cărui formaţie este multilaterală,
Dimitrie Cantemir. Cantemir a lăsat posterităţii şi lucrări de teologie ortodoxă, cum ar fi:
„Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea sau giudeţul sufletului cu trupul”, o carte de
îndrumare creştinească şi de zidire sufletească, cu o antologie de texte şi de învăţături luate
mai ales din Sfânta Scriptură. Această lucrare precum şi altele ca: „Descriptio Moldaviae”,
„Imaginea ştiinţei sacre care nu se poate zugrăvi”, „Locuri obscure”, „Sistemul religiei
mahomedane” l-au făcut cunoscut pe Cantemir în lume. Vasile Netea scrie în cartea sa „De
la Petru Maior la Octavian Goga” şi despre mitropolitul Varlaam al Ungrovlahiei, care a
tipărit în 1678 o carte: „Cheia înţelesului”, activitatea sa reducându-se la atât, din cauza
schimbărilor politice.
Cărturarul Vasile Netea vorbeşte cu admiraţie despre un alt ierarh al secolului al
XVII-lea, sfântul mitropolit Sava Brancovici al Transilvaniei, care a avut de luptat cu
acţiunea prozelitistă calvină, patronată de cârmuitorii politici de atunci. Mitropolitul Sava a
păstorit aproape un sfert în împrejurări din cele mai grele. Personalitatea lui se conturează
atât prin luptele necontenite pe care a trebuit să le poarte cu duşmanii credinţei ortodoxe cât
şi suferinţele pe care le-a îndurat la sfârşitul vieţii şi pe care le-a suportat cu demnitate şi cu
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resemnare creştinească. Toate acestea l-au determinat pe Vasile Netea să-l numească pe
mitropolitul Sava, în revista „Neamul românesc pentru popor”, un „sfânt al neamului
românesc”.
Referindu-se la secolul al XVIII-lea, Vasile Netea evocă personalităţile marilor
reprezentaţi ai Şcolii Ardelene. Reprezentanţii iluminismului românesc au lăsat opere
importante pentru toţi românii. Vasile Netea îi evocă pe aceşti reprezentanţi ai iluminismului
în lucrarea sa „Figuri mureşene”. Gheorghe Şincai a întocmit o lucrare teologică:
„Catehismul cel mare cu întrebări şi răspunsuri”. Ieromonahul Samuil Micu a lăsat o
moştenire literară teologică mult mai bogată. La Viena a tipărit o „Carte de rugăciuni pentru
evlavia omului creştin”, anumite rânduieli canonice privind căsătoria, posturile Bisericii
Ortodoxe, au rămas de la el manuscrise cu traduceri din Sfinţii Părinţi răsăriteni, lucrări
dogmatice şi canonice originale în manuscris, lucrări de istorie bisericească tot în manuscris
cum ar fi „Cunoştinţă pe scurt a istoriei bisericeşti”, „Istoria bisericească pe scurt”.
Bineînţeles, cea mai impresionantă realizare de acum este tipărirea Bibliei din 1795, la
realizarea căreia a ostenit tot Samuil Micu. O admirabilă activitate a întreprins şi Petru
Maior, care se distinge prin predicile sale, însă cea mai importantă lucrare a sa este „Istoria
Bisericii Românilor, atât acestor dincoace, cât şi a celor de dincolo de Dunăre”. La Reghin,
cercetând document după document, epocă după epocă, Petru Maior a scris minunata Istorie
pentru începutul României în Dacia.
Profesorul Vasile Netea evocă o mare personalitate a secolului al XIX-lea şi anume pe
sfântul şi marele mitropolit Andrei Şaguna. Vasile Netea îl evocă atât în cartea sa „Figuri
ardelene”, cât şi în revista Transilvania.
Vasile Netea îl caracterizează astfel pe Andrei Şaguna:,, Numele şi fapta
mitropolitului Andrei Şaguna au răsunat iarăşi în actualitate1...”. Vasile Netea spunea „Cu
crucea în mână, Şaguna a stat însă în fruntea tuturor acţiunilor româneşti ale Transilvaniei
vremii sale, indiferent dacă a fost vorba de mişcări politice, de organizaţii culturale, de
eforturi economice”. Este un citat care spune foarte multe şi din care rezultă că Şaguna a
fost implicat în toate acţiunile românilor. O faptă de răsunet din timpul lui Şaguna a fost
aceea în urma căreia printr-un autograf imperial se aproba reînfiinţarea vechii Mitropolii
Ortodoxe Române din Transilvania. Şaguna se impune şi pe plan cultural prin numeroasele
manuale didactice realizate atât de el cât şi de colaboratorii săi, prin şcolile confesionale
înfiinţate de el, prin tipărirea Bibliei din 1856-1858, prin lucrările sale din care amintim doar
„Drept canonic, Enchiridion sau Carte manuală de canoane”, „Istoria Bisericii Ortodoxe
Răsăritene Universale”. Şaguna a izbutit să creeze o stare materială corespunzătoare
eparhiei. Se cuvine să amintim şi calda iubire pe care mitropolitul Andrei a arătat-o în toate
împrejurările faţă de poporul său.O faptă de mare însemnătate a lui Andrei Şaguna pe plan
cultural o constituie ziarul „Telegraful Român”, îndelung elogiat de Vasile Netea, în
„Revista de istorie”. În paginile Telegrafului Român au apărut multe articole de cuprins
bisericesc, şcolar şi politic. Au fost reflectate aici marile evenimente ale istoriei poporului
român, s-a propăşit ideea patriotismului românesc, toate acestea prin contribuţia unor mari
personalităţi, atât din domeniul bisericesc cât şi din cel laic, ziarul începându-şi activitatea
din 3 ianuarie şi continuând să apară până azi.
Nu putem trece cu vederea contribuţia mitropolitului Andrei Şaguna la înfiinţarea
„Asociaţiunii transilvane pentru literatura română şi cultura poporului român” (Astra). Din
fondurile Asociaţiunii s-au împărţit numeroase ajutoare studenţilor, elevilor şi meseriaşilor
săraci. Asociaţiunea şi-a continuat cu vrednicie activitatea atât timp cât a fost preşedinte
Andrei Şaguna, cât şi după aceea. Vasile Netea vorbeşte pe larg despre toate acţiunile
întreprinse de Astra, mai ales în zona sa natală, implicit în Despărţământul Reghin.
1

Vasile Netea, Figuri ardelene, Bucureşti, p. 13.
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„Despărţământul Reghin s-a înfiinţat la 3/14 aprilie 1874, în urma dorinţei comitetului
central al Asociaţiunii, ca satele din marginea câmpiei Ardealului din partea de răsărit să
intre în sfera de activitate a Astrei Reghin”. Abia înfiinţat, spune Vasile Netea,
„Despărţământul se împiedică în acţiunea sa culturală de organele administraţiei
maghiare”. Despărţământul Reghin a scris cea mai frumoasă pagină din istoria culturală a
regiunii, o pagină de aur. În toate aceste acţiuni ale Astrei Reghin, după cum mărturiseşte şi
istoricul Vasile Netea, un rol deosebit l-au avut în cadrul cercurilor culturale, care au
funcţionat prin intermediul despărţămâtului, preoţii din satele apropiate de Reghin. În multe
sate, preşedintele cercului cultural nu era altcineva decât preotul paroh, putem spune chiar
persoana cea mai luminată a satului. Tot prin intermediul Astrei s-au ridicat troiţe în această
zonă, în Reghin, Filpişul Mare, Suseni, Brâncoveneşti, Maioreşti, Săcal, Pietriş, Deda,
Adrian, Caşva, Ibăneşti. S-au ridicat, de asemenea, monumente dedicate eroilor zonei
acesteia în: Râpa, Dumbrava, Deda, Bistra, Filea etc. S-au înfiinţat coruri săteşti în diferite
localităţi ale acestei zone. La aceste acţiuni ale Astrei a participat şi tineretul care s-a
implicat pretutindeni cu mare însufleţire în mişcarea de regenerare a neamului românesc din
Ardeal.
Vasile Netea evocă personalitatea marelui istoric Ioan Lupaş, care acţionează foarte
energic „în chestiunea drepturilor politice ale românilor din Ungaria”. „Şcoala primară a
făcut-o în comuna natală, iar liceul până la clasa a VII-a la Sibiu, unde a fost coleg cu
feciorul popii ortodox din Răşinari, Octavian Goga”. A studiat la Facultatea de Litere din
Budapesta şi colaborează la Tribuna şi Telegraful Român. În 1904 îşi ia doctoratul – magna
cum laude – cu o teză asupra istoriei religioase a românilor ardeleni în veacul al XVIII-lea.
Lupaş a ţinut între 1905-1909 primele cursuri sistematice de Istoria Bisericii Ortodoxe
Române la Institutul Teologic din Sibiu. Între numeroasele sale lucrări se impune
monografia „Mitropolitul Andrei Şaguna”. A mai publicat şi „Istoria Bisericeascâ a
românilor ardeleni”. A fost profesor universitar la Cluj-Napoca, protopop la Sălişte şi, nu în
ultimul rând, membru al Academiei Române.
Vasile Netea evocă personalitatea patriarhului Miron Cristea într-o lucrare apărută
la Târgu-Mureş în anul 1938, Vasile Netea fiind biograf al patriarhului Miron, care
descindea dintr-o familie de ţărani stabiliţi la Topliţa. Cărturarul Vasile Netea spune că
ţăranul Elie Cristea a plecat îmbrăcat în straie ţărăneşti, la şcoală, chiar la Sibiu tot aşa s-a
înfăţişat, aici absolvind cursurile teologice. A studiat la Budapesta, obţinând doctoratul cu o
teză despre poezia lui Mihai Eminescu. A activat la Telegraful Român în perioada 18981900, la „Astra” după care a fost numit episcop al Caransebeşului. În această calitate, a
participat la Adunarea de la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia, fiind ales membru în delegaţia
care a dus la Bucureşti actul Unirii celei Mari. Este numit apoi mitropolit primat, iar în
1925, la 25 februarie, prin lege este ridicat la rangul de Patriarh1. Astfel el devine primul
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. A întreprins şi activităţi extrabisericeşti, fiind Înalt
Regent şi Prim ministru. O realizare dintre cele mai mari ale patriarhului este ridicarea
mănăstirii „Sfântul Ilie” din Topliţa, care în fiecare an, cu prilejul hramului mănăstirii,
devine un adevărat centru de pelerinaj de pe Valea Mureşului şi chiar din toată ţara, însuşi
cărturarul Vasile Netea obişnuia să fie prezent aici la Topliţa cu această ocazie
binecuvântată.
Nu putem trece cu vederea şi faptul că Vasile Netea evidenţiază personalitatea
mitropolitului icolae Bălan al Transilvaniei în cartea sa: „O zi din istoria Transilvaniei –
1 decembrie 1918”, căruia îi dedică şi cartea „Figuri ardelene”. Prin bogata şi multilaterala
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Pr. Florin Bengean, Patriarhul Miron Cristea dincolo şi dincoace de timp, Editura Lira, Târgu Mureş, 2003,
p. 115.
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sa activitate, în care cea dintâi a fost cea culturală, mitropolitul Bălan a înscris aşadar una
din cele mai frumoase pagini din Istoria Bisericii Româneşti.
Alţi ierarhi la care face referire Vasile Netea sunt: patriarhul Justinian Marina,
episcopul Nicolae Ivan, mitropolitul Ioan Meţianu, mitropolitul icolae Colan al
Ardealului, episcopul Roman Ciorogariu de la Oradea, mitropolitul Varlaam al
Ungrovlahiei, Episcopul icolae Popoviciu de la Oradea, episcopul Vasile ichita
Duma, originar din Săcalul de Pădure, judeţul Mureş, episcop la Argeş, episcopul Dumitru
Emilian Antal Târgoviştenul, care a fost episcop vicar patriarhal, locotenent de episcop la
Argeş şi apoi la Suceava. De asemenea Vasile Netea se referă prin scrisul său şi la alţi
distinşi oameni ai Bisericii, teologi şi dascăli de marcă ai spiritualităţii româneşti.
Constatăm cum un cărturar laic, Vasile Netea din Deda, de pe Valea Mureşului, dar
care a avut relaţii strânse cu Biserica şi cu slujitorii ei, scoate în evidenţă rolul deosebit de
important pe care l-a avut de-a lungul timpului această instituţie divină în acţiunea de
culturalizare a poporului român, de ocrotire şi protejare a cetăţenilor acestei ţări în faţa
tuturor greutăţilor.
***
The life of the scholar Vasile Netea was entirely dedicated to study and intellectual
work. Vasile Netea, our scholar from Mures Valley was a spiritual man and made many
refferences through his writing to religious literature. In Vasile Netea ‘s concerns we can
also find Romanian folklore and Romanian teachings. Vasile Netea, through his vast opera,
presents the entire history of Romanian people., analyzing all the epochs of our history and
includes in his pages numerous elogies brought to important personalities of the culture and
history of the Romanian people. From everything the scholar wrote we can clearly
distinguish Vasile Netea’s patriotism. The publishing field of Vasile Netea is rich and
varied. He was also an illustrious representative of Astra Society. He was also a great
speaker with many conferences in his activity.
Vasile Netea was a spiritual man and he referred through his writing to religious
literature.He emphasizes the important role that Church had during centuries in the action of
culturalizing Romanian people, of protecting the citizens of this country against foreign
aggression. Vasile Netea has always been a man of the Church from his youth and during
his entire life. He befriended many of the Church men and he invoked in his writings the
greatest personalities of the Church, hierarchs and important culture personalities who had
an important role in developing Romanian culture.
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IMPORTAŢA ISTORICĂ ŞI CULTURALĂ A ZIARULUI
TELEGRAFUL ROMÂ, CREAT DE SFÂTUL IERARH
ADREI ŞAGUA
Prof. Ilie Şandru – Topliţa, Harghita
Scopul întregii vieţi a sfântului şi marelui ierarh Andrei Şaguna a fost a fost acela
ca,, pe românii ardeleni din adâncul lor somn să-i deştept şi cu voia lor către tot ce este
adevărat, plăcut şi bun să-i atrag”.
(Din cuvântul rostit în catedrala din Carloviţ, la 18 aprilie 1848, cu ocazia
hirotonirii ca episcop ortodox al Ardealului)
*
Într-o perioadă istorică grea pentru românii trăitori în Imperiul Habsugic, cea de la
mijlocul secolului al XIX-lea, în care ei rămăsese fără nici o publicaţie în limba română,,,
căci şi Gazeta Bucovinei a d-lui Hurmauzaki încetase, ce ieşea româneşte şi nemţeşte; iar
Gazeta Transilvaniei era oprită”1, Mitropolitul Andrei Şaguna s-a gândit la scoaterea unei
publicaţii în limba română. Într-o petiţie trimisă împăratului, la 25 februarie 1849, el se
referea şi la necesitatea editării unei asmenea publicaţii care să apară la Viena.
Chiar dacă această idee l-a preocupat şi în anul următor, 1850, ea nu avea totuşi să se
realizeze atunci. Din acest motiv, Mitropolitul s-a hotărât să să-şi îndrepte atenţia, pentru
început, spre edificarea unei tipografii proprii,,, convingându-mă că avem neapărată
necesitate pentru o tipografie, de unde poporul, preoţimea şi tinerimea şcolară să poată
trage cărţile mecesare”. Motiv pentru care,, am cumpărat o tipografie şi o am dăruit
bisericii noastre din Ardeal, căpătând în 31 august 1850 voie de la guvern spre a o pune în
lucrare”2.
După punerea în funcţiune a tipografiei, Andrei Şaguna şi-a dat seama că vechea sa
dorinţă de editare a unei publicaţii în limba română s-ar putea înfăptui foarte bine şi la Sibiu,
nu numai la Viena. Aceasta cu atât mai mult cu cât ideea era sprijinită şi de intelectualitatea
românească din Ardeal, precum şi de,, bărbaţii noştri de litere”, care l-au convins că,,
tipografia aceasta naţională ar fi chemată a înainta şi interesele naţionale pe terenul
jurnalisticii, de care naţiunea noastră are mare trebuinţă. Eu am îmbrăţişat prea bucuros
această idee.3
De aceea, după doi ani, în 1852, el s-a hotărât definitiv să scoată la Sibiu un ziar
politic şi cultural, cu apariţie bisăptămânală, miercurea şi sâmbăta, până în 1857. Odată cu
noul an, 1858, din cauza greutăţilor financiare, legate de editare, ziarul va apare numai o
dată pe săptămână(joi), dar în format mai mare. Între 1861 şi 1863 ziarul revine la apariţia
bisăpămânală, iar apoi în continuare va apare de trei ori pe săptămână.
Pentru a putea edita ziarul în condiţii legale, Mitropolitul a adresat două cereri: una
adreată conducerii superioare a poliţiei, cealată adresată guvernatorului Transilvaniei, Carol
de Schwarzenberg. În acestea, Andrei Şaguna motiva necesitatea editării unei publicaţii în
limba română,, în interesul nu numai al poporului românesc, ci şi al statului, ca poporul să
fie ferit de cei ce vor să-l seducă şi neliniştească prin învăţături false şi periculoase, să fie
1
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3
Ibidem, pag. 59
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lămurit asupra adevăratelor sale interese şi trebuinţe, şi să i se dea o cultură potrivită
cerinţelor vremii şi în armonie cu interesele generale ale statului”1.
Pentru a fi mai credibil în faţa autorităţilor, Andrei Şaguna preciza că,, întreaga
conducere a acestei întreprinderi îndreptate spre înaintarea şi folosul poporului român –
înapoiat culturaliceşte – şi spre binele statului, va rămâne întotdeauna sub inspecţia mea”2.
În respectivele cereri, Mitropolitul preciza că redacţia viitoarei publicaţii îi va fi
încredinţată lui,, Aron Florian3, fost profesor şi care dispune de pregătirea necesară pentru
conducerea unei asemenea întreprinderi literare”4.
La început, numele noului ziar urma să fie Telegraful popular, însă acest ultim
cuvânt a fost şters şi înlocuit cu Român. Ziarul Telegraful Român a apărut la 1 ianuarie
1853, după ce Şaguna a obţinut toate aprobările de la autorităţi. Evenimentul este consemnat
şi în Memorii:,, Cu începutul anului acestuia(1853,n.n.) a intrat jurnalul Telegraful Român
în viaţă sub redacţiunea d-lui Aron Florian, care a edat(editat) numai opt numere, şi apoi
resignase(aici cu înţelesul de renunţare)din cauză că fusese denumit prin ministrul austriac
al justiţiei de coredactor al Buletinului legilor imperiale la Viena.Şi aşa după d-ul Aron
Florianu a urmat Dr. Vasici5, ca redactor provizor la Telegraful Român 6.
Publicaţia era o,, gazetă politică, industrială, comercială şi literară”, ce formau,,
problemele de căpetenie ale acestui ziar”, începând cu primul număr, timp de peste două
decenii, el devenind o sursă deosebit de importantă pentru cunoaşterea perioadei în care
Andrei Şaguna s-a aflat în fruntea Bisericii Ortodoxe din Ardeal. Astfel, valoarea istorică a
Telegrafului Român din epoca lui Şaguna rămâne una foarte însemnată.
Mai întâi pentru prezentarea coloritului epocii, prin ,,descrierea unor împrejurări” în
care s-au petrecut unele întâmplări şi evenimente. Apoi, pentru prezentarea personalităţii
Mitropolitului Andrei Şaguna, acesta fiind unul dintre cei mai de seamă băarbaţi ai acelei
epoci, ,,participând la toate schimbările şi prefacerile timpului, iniţiat în multe taine,
nepătrunse de alţii”7. Motiv pentru care pentru primele două decenii de existeţă, ziarul poate
fi considerat ca făcând parte din memoriile lui Andrei Şaguna, iar după moartea lui,, a
urmărit cu stăruinţă politica modestă şi sigură a neuitatului Şaguna”8, scria Eminescu.
Acelaşi Eminescu scria, în 1876, că Telegraful Român este,, foaia cea mai modernă de peste
Carpaţi”.
Pe lângă toate acestea, Andrei Şaguna s-a impus el însuşi ca fiind un remarcabil
condeier,,, scriind articole de,, orientare”dintre cele mai temeinice, câte s-au publica în
ziaristica noastră din acele decenii”(...), el fiind,, autorul moral al celor mai însemnate
articole de direcţie politică”, impunându-se ca,, un om cu vederi absolut moderne, ştiind că
poate să devină un factor cultural şi politic hotărâtor în luptele ce îl aşteptau”9.
Direcţia şi programul Telegrafului Român au fost formulate, clar şi limpede, de către
Aaron Florian. Între altele acestea urmăreau:,, a împărtăşi poporului român din politică,
industrie, comerciu şi literatură idei şi cunoştinţe practice, potrivite cu timpul său; a-l
convinge, că numai prin îmbunătăţirea stării sale materiale şi morale poate ajunge la
cultură şi fericiore”.
1
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Ziarul Telegraful Român şi-a propus ca în coloanele sale să cuprindă:
I. Din sfera politică, dinăuntru şi străină, punând accent deosebit pe ,,interesele proprii şi trebuinţele de căpetenie ale poporului român şi a împărtăşi orice fapte şi întâmplări
adevărate şi vrednice de ştiut din ţinuturile, oraşele şi satele, unde se ală Români”.
II. Din sfera industriei,,, invenţiile şi aflările nouă ale spiritului omenesc; aţâţarea
gustului poporului român pentru arte şi măiestrie, a atrage luarea aminte a lui asupra
acelor ramuri de industrie şi asupra acelor meserii cu care ar putea şi ar trebui să se
ocupe”.
III. Din sfera comerţului,, se va arăta influenţa cea făcătoare de bine, ce comerciul
are asupra culturii şi fericirii popoarelor; va da curagiu poporului român, ca să
îmbrăţişeze şi el acele ramuri de comerciu care îi sunt la îndemână...”.
IV. Din sfera literaturii,, se vor publica cărţi care ies din tipar, cu recensiuni scurte
despre valoarea lor intrisecă şi despre stilul şi limba, cu care sunt scrise”1.
Desigur, datorită un cauze, unele obiective, alte mai puţin, problemele fixate în
programul cuprin în cele patru puncte nu au putut fi toate duse la bun sfârşit. Între
chestiunile politice au predominat cele externe, însă care aveau legături şi cu monarhia
austriacă. Din păcate au lipsit, aproape în totalitate, articolele privitoare la viaţa politică a
românilor ardeleni, în timp ce cele despre chestiunile bisericeşi şi şcolare se găsesc în
aproape fiecare număr. Dar şi aici sunt puţine articolele legate de interesele directe ale
Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal, predominând, în schimb, cele ce tratează interesele
generale ale bisericii răsăritene, cum sunt, de exemplu, cele legate de raporturile dintre
biserică şi stat (în Belgia), despre comportamentul preoţilor şi misiunea lor de,, păstori
sufleteşti”, cu precizarea că Andrei Şaguna s-a preocupat mult de situaţia preoţimii ortodoxe
din Ardeal, având mare grijă chiar şi de felul în care se îmbrăcau, ca,, să umble în
îmbrăcământul cel cuviincios pentru treapta preoţească, să umble spălaţi şi pieptănaţi, ori
unde vor merge şi ori unde se vor arăta”2
Cu mult mai bine au fost prezente în ziar chestiunile privitoare la punctele II şi III
(industria şi comerţul), dându-se multe sfaturi şi îndrumări folositoare. De exemplu, sub
titlul,, Românii din Transilvania şi meseriile” se atrage atenţia asupra asupra dispariţiei
proprietăţilor funciare, prin împărţirea acestora la copii şi nepoţi, astfel încât,, au ajuns a fi
numai ceva mai late decât o pânză, încât...culcându-te seara pe agrul(ogorul) tău,
dimineaţa te trezeşti pe al vecinului”. De se va continua acest fenomen, peste,, 60 de ani
Românul va ajunge proletar sau va cădea iară la ioăgie, silit să lucreze în parte pe
pământul altuia”. Este motivul pentru care românii sunt îndemnaţi să se gândească,, la o
altă ocupaţie mult mai nobilă decât agricultura, nesupusă la strâmbătăţile aerului,
neatârnătoare de capriciile elementelor”3.
Este motivul pentru care Şaguna îi îndemna pe preoţi şi protopopi să vorbească
credincioşilor,, în tot locul şi în toate împrejurările despre binefacerile folositoare, ce aduc
meşteşugurile şi neguţătoria”, îndemnându-i:,, La meşteşuguri, turmă iubită! La
meşteşuguri! Pentru că fiind tu număroasă, poţi forma din fiii tăi oameni învăţaţi care să-ţi
apere interesele...”4
Sunt multe articole în care este arătat comportamentul discriminator al saşilor faţă de
români, în privinţa primirii acestora în breslele meseriaşilor.,, Pe fiii naţiei noastre, în contra
mai multor porunci curiale, nu-i primesc la învăţarea şi deprinderea meşteşugurilor(...), ba
de au şi primit pe unii din sminteală, afând, că sunt Români, îi scoaseră...”5.
1

Ibidem, pag. 200-201
Ibidem, pag. 205
3
Ibidem, pag. 205
4
Ibidem, pag. 207
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Ibidem, pag.206
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În această situaţie, românii au fost obligaţi să se constituie în propriile lor organizaţii
meşteşugăreşti, spre a nu mai depinde de bunăvoinţa altora. Telegraful Român are meritul de
a fi contribuit direct la formarea primei,, însoţiri a meseriaşilor români din Sibiu, constituită
la 5 Mai 1867”, precum şi a organizării unor conferinţe publice expuse pe această temă, de
către unii dintre fruntaşii românilor ardeleni, precum: Dr. Tincu, (Ideile fundamentale ale
economiei naţionale); Dr.Aurel Brote(Lucrul din punct de vedere al economiei naţionale şi
ca factor civilizatoric); N. Cristea (Despre bani); I.Maxim(Industria şi ţesutul a femeilor
române) etc.
Andrei Şaguna a făcut o preocupare a sa permanentă pentru soarta plugarilor români
ardeleni, mai ales după desfiinţarea iobăgiei, în 1854, când s-au născut o mulţime de procese
între ţărani şi marii proprietari de pământuri. Prin intervenţiile sale multe dintre aceste
procese au dat câştig de cauză ţăranilor români. Este şi motivul pentru care, în conştiinţa
acestora, Şaguna a rămas ca adevăratul factor în desfiinţarea iobăgiei. Această convingere sa întărit şi mai mult cu prilejul luptelor constituţionale ce au premers dieta din Sibiu, din
1863, când marii magnaţi l-au acuzat pe Şaguna ca fiind cel ce a obţinut de la împărat
drepturile şi librtatea pe seama poporului român.
În ce priveşte literatura, aceasta a fost prezentă în paginile ziarului mai ales prin
reluări ale unor scrieri apărute în revistele de dincolo de Carpaţi, precum: România Literară,
Steaua Dunării, Zimbrul şi Convorbiri literare. Aaron Florian publică scurte articole despre
dezvoltarea ziaristicii (nr.3-4), dezvoltarea literaturii române(nr.34-40); despre,, artele şi
măestriile cele frumoase”(nr.41-43), despre poezia, muzica şin pictura românească(nr.6165). Sunt de asemenea articole privitoare la,, libera dezvoltarea a limbei, păstrarea datinilor
şi sărbătorile populare” ale poporului român, fiindcă,, un popor trăieşte numai până atunci,
până când îşi cunoaşte trecutul şi este însufleţit pentru al său viitor...”
Redactorii ziarului s-au străduit mereu să folosească în scrierile lor o limbă pe
înţelesul tuturor, porniţi fiind împotriva celor ce foloseau excesiv latinismele, stricătoare a
limbii vorbite de popor.,, Bărbaţii noştri literaţi să bage de samă, oare cuvine-se să
cioplească care cum vrea la biata limbă şi să o descarce de propriile ei însuşiri, ca să o
tragă acuş după un calapod, acuş după altul, însă nici unul potrivit firei ei. Limba noastră
trebuie să rămână în fiinţa ei, adică are să fie românească cu firea şi îmbrăcămintea ei, iar
nu acuş latinească, acuş franţuzească, italienească şi câte altele...”1
O poziţie tranşantă şi permanentă a manifestat mereu Telegraful Român în problema
recunoaşterii limbii române, între celelate limbi oficiale din Ardeal. Pentru că,, Românul
trebuie să aibă limba sa şi naţionalitatea sa, căci i-a sosit timpul şi nu mai poate rămâne
servil, schimbând numai jugul şi comanda. 6aţionalitatea fără limbă este numai o satiră, şi
triumful iudeei naţionale trebuie să covârşească orice alt interes”2.
Acelaşi lucru se întâmplă şi în ce priveşte dorinţa românilor ardeleni şi bănăţeni,
exprimată prin condeiul lui Andrei Şaguna, pentru a se constitui din punct de vedere politic,
într-un congres naţional general. Într-o serie de articole publicate în Telegraful Român,
grupate sub genericul,, Orientare”, el întreabă:,, până când să fie românii sub jurisdicţie
ungurească în comitate, sub jurisdicţie săcuiască în scaunele săcuieşti şi sub judisticţie
săsească în scaunele săseşti. Deviza naţiei române este congres naţional şi dieta ţării, ca
unic mijloc de mântuire obştească...”3.
Literatura orginală, cea creată de scriitorii români din Ardeal, a fost destul de săracă
în acea vreme, apărând mai mult versuri semnate de Andrei Mureşanu, Zaharia Boiu, Ioan
Raţ, Ioan Borcea, Teodor Ciontea ş.a.

1

T.R. nr.46-47/1853, în Mitropolitul Andreiu baron de Şaguna, Sibiu, 1909, pag. 212-213
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Chiar dacă Telegraful Român se tipărea cu litere chirilie(mai ales până prin preajma
anului 1959) este evidentă preocuparea redactorilor faţă de probmele folosirii corecte a
limbii române, o limbă română populară, scrisă pe înţelesul tuturor. Începând din 1 ianuarie
1863, ziarul a apărut tipărit cu literele alfabetului latin aşa cum anunţa redactorul său,
Zaharie Boiu.
În încheiere, vom mai preciza că preşedinţii comitetului de redacţie ai ziarului
Telegraful Român au fost întotdeauna Mitropoliţii Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal,
începând cu Andrei Şaguna. Dintre redactorii responsabili amintim numele câtova dintre ei:
Aaron
Florian(1853),Dr.Pavel
Vasici(1853-1856),
Ioan
Bădilă(1857),Visarion
Roman(1857-1858), Ion Raţiu(1858-1862), Zaharia Boiu(1862-1865), Nicolae
Cristea(1865-1883). Toţi aceştia în timpul Mitropolitului Andrei Şaguna. Au urmat Silvestru
Moldovan(1892-1895), Teodor V.Păcăţianu(1901-1917) şi alţii, între care şi viitorul Patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române Elie Miron Cristea. El a condus ziarul între 1 ianuarie 1898 şi
1 ianuarie 1891 Momentul în care Mitroploitul Miron Românul i-a încredinţat acestuia
conducerea ziarului nu era deloc favorabil, datorită disputei dintre cele două publicaţii
româneşti din Ardeal: Telegraful Român şi Tribuna(ziar înfiinţat în 1884, pus în slujba
Partidului Naţional Român). Telegraful era acuzat de poziţia lui conciliantă faţă de
autorităţile austro-ungare, care promovau o politică de opresiune faţă de românii
transilvăneni.,, De aici certuri, neînţelegeri şi polemici regretabile şi inutile(...)Tânărul
secretar consistorial dr.Ilie Cristea a ştiut, prin tactul şi firea sa dulce şi liniştită, să se facă
iubit şi respctat de ambele tabere”1
În primul său articol, întitulat,, 1898”, autorul făcea referire la încercările nereuşite
ale nemţilor de a-i deznaţionaliza pe toţi care nu erau de neam germanic, inclusiv pe românii
bucovinei. Ilie Cristea era convins că aşa se va întâmpla şi cu ungurii.,, Tot aşa nu le va
succede nici maghiarilor desfiinţarea popoarelor nemaghiare dacă şi noi nu vom sta cu
mâinile în sân şi vom şti să creăm zidul de rezisteţă”2.
Într-un alt număr al ziarului, acelaşi Ilie Cristea scria:,, Persecutat, asuprit şi
batjocorit a fost Mântuitoul Cristos pentru adevărul învăţăturilor sale, ba chiar bătut şi ucis
pe cruce. Cu toate acestea, adevărul a dat piept cu toate armele puternicilor zilei şi în cele
din urmă a trebuit să triumfe, iar sofismele meşteşugite ale duşmanilor creştinismului au
dispărut, s-au topit ca ceara în faţa focului. Aşa vor trebui să dispară şi duşmanii justelor
noastre pretenţiuni politico-naţionale, căci acestea sunt efluxul unor adevăruri
dumnezeieşti(...) Veni-va vremea când cei care astăzi au ochi şi nu văd, urechi au şi nu aud,
vor trebui să vază şi să auză, căci sfânt este ceea ce cere poporul românesc, adică să i se
respecte întreaga sa fiinţă naţională”3.
* * *
This article is about the Romanian newspaper wich has had the longest run of
publication, having appeared without interruption from from 1835 up to present day. It was
edited by Andrei Saguna, the great metropolitanbishop of Transylvania. As wel as
eclesiascal problems concerning the Church, the newspaper has had a constant preocupation
with the social and cultural problems of Romanians of Translylvania, and has thought for
their rights, both social and national and for the strenght of strenghtning of the national
consciousness. Among the past editors of the newspaper was dr. Elie Miron Cristea who was
to become the first archibishop of Romania and of the Romanian Orthodox Church.
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PERCEPŢIA ALTERITĂŢII CA RAPORT ÎTRE OM ŞI
DUMEZEU. O PERSPECTIVĂ ASUPRA LITERATURII
BASARABEE POSTBELICE
Conf. univ. dr. Ana Bantos (Chişinău)
Perspectivele din care este analizat raportul dintre Eu şi Celălalt fiind diverse, e
necesar să atragem atenţia asupra următorului moment pus în evidenţă, în 1996, şi de către
Ştefan Augustin Doinaş. „Sunt ispitit, – scria el, – să susţin că unele elemente ale crizei
spirituale prin care trecem în acest sfârşit de secol şi mileniu apar cu mai multă pregnanţă pe
fondul unei problematici generale a raportului Eu şi Celălalt, şi că aceste elemente converg
spre concluzia unei greşite percepţii a alterităţii (ca raport interindividual sau ca relaţie între
individ şi societate), în special a lui das ganz Andere (ca raport între om şi Dumnezeu)” [1,
p. 1].
Încurajat de cunoscuta expresie a lui Andre Malraux, conform căreia „secolul al XXIlea va fi religios sau nu va mai fi deloc”, Ştefan Augustin Doinaş este tentat să despice firul
în patru, analizând sâmburele nociv al crizei noastre spirituale, ce se ascunde în raportul Eu
Alteritate, înţeles ca raport interindividual sau ca relaţie între individ şi societate. El porneşte
de la faptul că noţiunea de „sacru”, aşa cum a fost interpretată de către Rudolf Otto (18691937) la începutul sec. al XX-lea în lucrarea sa Sacrul (das Heilige), este dependentă de
sentimentul de spaimă şi de acel misterium tremendum, manifestându-se sub forma „terorii
sacre”. Menţionând că filozoful german a definit Transcendentul ca Altul prin excelenţă
(das ganz Andere) şi l-a identificat în Sacru, poetul şi eseistul român stăruie pe rând asupra
celor trei aspecte ale Sacrului: mirum, tremendum şi fascinans, încercînd să identifice
devierile de percepţie a alterităţii divine în funcţie de fiecare din ele: „mirarea, uluirea,
mirum exprimă o negativitate parţială a divinului: Celălalt, egal cu Fiinţa supremă, este
receptat ca un Dumnezeu care n-are asemănare cu nimic ce există în lume („chipul şi
asemănarea” noastră cu Tatăl ceresc nu ţine de ordinea înfăţişării fizice, ci de identificarea
în virtute cu El). Alteritatea care se declară în mirum aparţine Fiinţei ca atare, nu lucrurilor
„minunate”, „uimitoare” pe care le întâlnim la tot pasul: sfera lui e acoperită de expresia:
„Totul e fără seamăn” [1, p. 1]. Tremendum semnifică negativitatea: „Dumnezeu este
resimţit ca ceva ameninţător, ca ceva ce zguduie din temelii fiinţa noastră, obligându-ne la
umilinţă, teamă şi cădere în genunchi pentru a implora la îndurare. Nicăieri altundeva, mai
pregnant decât în tremendum, nu poate fi trăită alteritatea Luminosului” [1, p. 1]. Imaginea
aceasta a lui Dumnezeu ne este transmisă mai cu seamă din Vechiul Testament. Şi, în sfârşit,
Sacrul devine pozitiv odată cu fascinans. Ştefan Augustin Doinaş precizează că „e vorba de
o irezistibilă atracţie – tipul superior fiind cea amoroasă – spre o contopire, spre o adeziune
la unitate, pe de-asupra a tot ce poate fi diferenţă între noi şi Dumnezeu: alteritatea e, aici,
simplă distanţă existenţială care se cere a fi umplută, anihilată, prin iubire”. Autorul
subliniază că separarea sau deosebirea dintre om şi Dumnezeu, care, „cu totul altceva decât
cel dintâi”, este trăită până la uitare de sine: „E vorba de altfel, – conchide autorul român
urmând firul demonstraţiei filozofului german, – de o alteritate contagioasă: ea se transmite
locurilor şi obiectelor încărcate de sacru, tabuizându-le, făcându-le intangibile, – lucruri de
care omul se apropie înfiorat”. Însă, pe de altă parte, sacrul domină prin aspectul lui
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atrăgător. Complexitatea Sacrului se desfăşoară, prin urmare, în aria marcată de cele trei
aspecte.
„Incapacitatea de a-1 concepe şi trăi pe Dumnezeu ca paradox” îl striveşte complet pe
om, îi răpeşte credinciosului orice iniţiativă creatoare de valori: îl împinge fie la desperare,
fie la revoltă şi „există pericolul invers, acela al perceperii pozitivităţii divine fără corelatul
ei obligatoriu – negativitatea”. Mergând pe această cale a demonstraţiei, Doinaş explică pas
cu pas că „atât tremendum fără fascinans şi mirum, cât şi fascinans fără mirum şi tremendum
duc la degradarea Transcendentului la rolul de simplu instrument, manipulabil: într-o atare
viziune Sacrul devine Magie”. Cât priveşte trăirea unei adecvate intimităţi cu Domnul,
aceasta „se realizează cel mai bine într-o atmosferă liturgică, în umilitatea rugăciunii, – care,
toate la un loc, dau măsura deplină a misterului divin” [1, p. 4]. Aşteptarea mirată a
miracolului ia forme dintre cele mai diverse şi uneori ciudate şi asupra acestui fapt ne atrage
atenţia şi distinsul poet. Ceea ce ne interesează însă în cele ce urmează e efortul poeţilor
basarabeni de a afla măsura mi-raculosului ca semn al divinului, aceasta fiind, de fapt, calea
redobândirii credinţei, care, în condiţiile pierderii Sinelui, a identităţii, este calea de
salvgardare. Aspectele sinuoase ale complexului divin implică şi următorul moment
remarcat de către Ştefan Augustin Doinaş: „în măsura în care i se acordă însuşiri ce depind
numai de voinţa omului, dirijată raţional, caracterul transcendent ca atare se subţiază, se
reduce la simplul plan etic”, considerat drept „prag de la care auzim respiraţia lui
Dumnezeu” [1, p. 4].
Un alt fenomen având trăsături specifice timpurilor noastre, de-sacralizarea, semnifică
„o realitate îndepărtată, anonimă, ineficientă şi nesemnificativă, care nu mai transmite nici
un fior existenţial”.
Toate acestea denotă complexitatea profundă care există între Eu şi Celălalt, cu alte
cuvinte – între Eu şi alteritatea supremă care este Dumnezeu.
Literatura postbelică din spaţiul pruto-nistrean s-a conturat și în funcţie de atitudinea,
negativă sau pozitivă, adoptată faţă de Dumnezeu. Ea s-a manifestat între tendinţa de a
redescoperi virtuţile credinţei şi cea de a descoperi orizonturile mai noi ale culturii
occidentale. Contextul acesteia din urmă este caracterizat de către acelaşi Ştefan Augustin
Doinaş în felul următor:
«Uitarea lui Dumnezeu acoperă, în Occident, conceptul nietzscheian de „moarte a lui
Dumnezeu”. Această afirmaţie blasfematorie porneşte din conştiinţa exacerbată a valorii
personale a omului şi a valorii lumii: se susţine că nevoia spirituală care 1-a făcut pe om să
postuleze acel das ganz Andere a fost azi „satisfăcută” graţie progreselor ştiinţei, că omul
contemporan – conştient că e incapabil să răspundă la întrebarea asupra misterului divin – sa resemnat, cuminte să-şi cultive grădina propriilor sale izbânzi terestre, fără a mai năzui
spre vreun paradisiac dincolo. Omul de azi nu mai crede în Dumnezeu, pentru că, în locul
neliniştii pe fondul căreia s-a manifestat adevărata credinţă, Occidentul modern a ajuns la
conştiinţa sporită a valorii umane» [1, p. 5]. Cum se prezintă conştiinţa sporită a valorii
umane în poezia modernă şi cum se raportează literatura de la noi la această conştiinţă
sporită a valorii umane, – sunt alte chestiuni care se află în obiectivul prezentei lucrări.
Modificările survenite în percepţia alterităţii constituie criza spiritualităţii moderne. În
peisajul literar interriveran originea acesteia a fost determinată de regimul care a dominat
aici. Fragmentarea eului, a eului colectiv, în pofida viziunii colectiviste promovate,
dereglarea corelaţiei interumane aveau drept scop implementarea forţată a elementului
ideologic, sau „rinocerizarea”, despre care scrie Eugen Ionesco.
Mircea Eliade priveşte fenomenul sacrului mai amplu, adăugând la descrierile lui
Rudolf Otto o serie de categorii bazate pe conceptul de „hierofanie”, prin care înţelege
„arătarea”, „dezvăluirea” sacrului. Edgar Papu apreciază complexitatea sacrului la Eliade
sub mai multe aspecte: „Mai întâi hierofania nu apare ca un fenomen de factură exclusiv
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individuală, adică a omului singur, care se vede dintr-o dată în faţa unei ame-ninţări ciudate,
din altă lume. Sacrul la Mircea Eliade închipuie un fenomen înlăuntrul căruia se asociază
indisolubil trăirea individuală cu cea colectivă, ecumenică” [2, p.37].
„Conştiinţa unei lumi reale şi semnificative este strâns legată de descoperirea sacrului.
Prin experienţa sacrului, spiritul uman a sesizat diferenţa între ceea ce este lipsit de aceste
calităţi, adică curgerea haotică şi periculoasă a lucrurilor, apariţiile şi dispariţiile lor fortuite
şi vide de sens... Pe scurt, sacrul este un element în structura conştiinţei şi nu un stadiu în
istoria acestei conştiinţe. La nivelurile cele mai arhaice ale culturii, a trăi ca fiinţă umană
este în sine un act religios, căci alimentaţia, viaţa sexuală şi munca au o valoare
sacramentală. Altfel spus, a fi sau mai degrabă a deveni om înseamnă a fi religios”. [3, p.
VIII].
Morfologia religiilor este fundamentată de către autorul Istoriei credinţelor şi ideilor
religioase pe descrierea fenomenologică a hierofaniilor. Eliade constată că sacrul a cunoscut
o contaminare cu profanul, ajungând să fie depistat chiar din profan: „Prin dialectica
hierofaniei profanul se poate transmuta în sacru. Pe de altă parte, numeroase procese ale
desacralizării retransformă sacrul în profan” [4, p. 208].
Problema sacrului rămâne, aşadar, în continuare deschisă. O dovadă este şi
complexitatea ariei din care diverşi autori au desprins definiţia noţiunii în cauză. După cum
afirmă Mircea Eliade, experienţa sacrului poate fi numită mai exact cu ajutorul religiei. Să
ţinem cont şi de faptul că în Vechiul Testament noţiunile de sfânt şi sfinţenie se aplică în
primul rând lui Dumnezeu.
O definiţie a sacrului şi profanului o aflăm la Meister Eckhart, cel mai mare mistic
german din sec. XIII-XIV:
„În adevărul natural numai Domnul este unic izvor şi vână a bunătăţii întregi, al
adevărului cu fiinţă şi al mângâierii. Iar tot ce nu este El are de la natură asprime, potrivnicie
şi suferinţă şi nimic nu se alipeşte bunătăţii care este de la Domnul şi este Domnul, ci
împuţinează şi acoperă şi ascunde dulceaţa, extazul şi mângâierea date de Domnul” [5, p.
11].
Desprindem de aici o corelare a sacrului cu adevărul şi binele.
Omul a ajuns la Dumnezeu prin divin, mai curând decât ar fi dedus divinul din
Dumnezeu, scrie Miguel de Unamuno [6, p. 147], subliniind natura umană a sacrului.
Rudolf Otto explica geneza sacrului pornind de la „înclinaţia” care, sub acţiunea factorilor
interni şi a celor externi, poate deveni dorinţă arzătoare şi un „instinct religios”, din care
purced stările de har premergător” [7, p. 144].
La Miguel de Unamuno întâlnim părerea că „divinul nu a fost (...) ceva obiectiv, ci
subiectivitatea conştiinţei proiectată în afară, personalizarea lumii..., şi că din lipsă de
distincţie între interior şi exterior” decurg şi sentimentul, şi conceptul de divinitate. Cu cât
este mai clară conştiinţa distincţiei dintre obiectiv şi subiectiv, cu atât este mai obscur în noi
sentimentul divinităţii [6, p. 118].
Emile Durkheim, la rândul său, atrage atenţia noastră asupra absenţei unui hotar bine
conturat între sacru şi profan: „Les кtres sacres ne se distinguent pas des profanes seulement
par les formes йtranges ou dйconcertantes qu’ils affectent ou par les pouvoirs plus йtendus
dont ils jouissent; mais entre les uns et les autres, il n’y a pas de com_mune mesure. Or, il
n’y a rien dans la notion d’un double qui puisse rendre compte d’une hйtйrogenйitй aussi
radicale” [8, p. 87].
Ambiguitatea sacrului se explică, din punctul de vedere al autorului francez, prin
absenţa unei soluţii de continuitate a două forme opuse: pur şi impur. Iar Arnold van Gennep
consideră drept trăsătură caracteristică a reprezentării sacrului faptul că aceasta este
alternantă. Sacrul, din punctul de vedere al autorului Riturilor de trecere, „nu constituie o
valoare absolută, ci una care doar indică anumite stări”, aducând drept argument exemple
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precum cele care urmează: „La el acasă, în clanul său, omul trăieşte în profan; trăieşte în
sacru, de îndată ce pleacă în călătorie şi se află, în calitate de străin, în vecinătatea taberei
unor necunoscuţi. Orice femeie, fiind congenital impură, este sacră în raport cu toţi bărbaţii
adulţi; dacă este gravidă, ea devine sacră în raport cu toate celelalte femei din clan,
exceptând rudele sale apropiate; astfel încât, celelalte femei ajung să constituie faţă de ea o
lume profană, incluzând, în acest moment, şi pe copiii şi bărbaţii adulţi” [9, p. 23].
Prin opoziţia dintre sacru şi profan Mircea Eliade subliniază „sărăcirea adusă de
secularizarea unui comportament religios”.
„Este adevărat, scrie autorul lucrării Sacrul şi profanul, că stările asumate de omul
religios al societăţilor primitive şi al civilizaţiilor străvechi au fost demult depăşite de
Istorie, ceea ce nu înseamnă că au şi dispărut fără să lase vreo urmă; datorită lor suntem ceea
ce suntem, şi putem spune aşadar că ele fac parte din propria noastră istorie” [10, p. 8].
Pentru a înţelege „structura” sacrului e necesar să se ţină cont că în dialectica acestuia
se conţine un paradox. Astfel, după cum arată Mircea Eliade în lucrarea sa Imagini şi
simboluri, „un obiect oarecare devine paradoxal o hierofanie, un receptacul al sacrului,
continuând totuşi să participe la mediul lui cosmic înconjurător (o piatră sacră rămâne mai
departe o piatră oarecare etc.)” [11, p. 105].
Lucian Blaga, luând în obiectiv acest „dat structural”, l-a exprimat explicit cu ajutorul
noţiunii ample de „sentiment al sacrului”: „Un obiect oarecare poate fi „sacru” pentru
sufletul omenesc, de exemplu, un copac, un izvor, un loc, o piatră, pentru ca apoi, din
neştiute pricini, obiectul în chestiune să sufere o desacralizare; cu aceasta sentimentul
sacrului nu dispare, totuşi, din suflet, ci e supus unui transfer asupra altui obiect, care poate
fi un demon, un zeu. Când şi acest obiect e desacralizat, sentimentul sacrului poate să îndure
un nou transfer asupra altui obiect, de exemplu, asupra lui Dumnezeu sau asupra golului
metafizic în budism. Dar şi asemenea obiecte pot fi desacralizate şi atunci sentimentul
sacrului trece iarăşi asupra altor obiecte, care pot să fie conştiinţa morală, idealurile
umanităţii şi altele” [12, p. 470].
De aici reiese clar extinderea sacrului – în accepţie blagiană – dincolo de domeniul
religiei.
Un alt moment important ce se conturează şi de care vom ţine cont este următorul:
Lucian Blaga e preocupat de fenomenul în desfăşurare astfel încât sacrului şi profanului îi
corespund sacralizarea şi, respectiv, desacralizarea. Dificultatea disocierii sacrului şi
profanului în lirica blagiană este determinată, prin urmare, de faptul că acestea două sunt
concepute ca organisme vii, în dinamică, cu alte cuvinte – în corelaţie strânsă cu ritmurile
unei vieţi pline de nelinişti.
De la bun început se impune şi o precizare legată de definirea identităţii în creaţia
blagiană. Amintim cea din perspectiva lui Georges Gusdorf „sensul sacrului desemnează un
regim global al cunoaşterii, o dispunere originară a fiinţării în lume. Fiecare atitudine,
fiecare comportament îl vizează, fără însă a-l desemna. Sacrul (s. a.) nu ar fi deci nici un
conţinut pur, nici o formă pură, ci mai curând o rezervă de semnificaţie. Această anticipare
vizează o plenitudine care se sustrage ordinii pur teoretice” [13, p. 42]. Expresia bipolară,
subliniată de către Rudolf Otto, în viziunea lui Georges Gusdorf, ca şi în lumina tradiţiei
milenare a teologiei apofatice, implică propria-i negare. Aici nu trebuie să neglijăm influenţa
lui Goethe asupra autorului Poemelor luminii. Este vorba despre reintegrarea goetheană a
demonicului în divinitate. Fenomenul este descris de însuşi Lucian Blaga astfel: „Demonicul
este ieşirea din sine a divinităţii, o evadare a acesteia din ordinea logică ce şi-a impus-o: de
aici puterea irezistibilă ce-l caracterizează, de aici latura pozitivă a manifestărilor sale, care
diferă aşa de binefăcător de cele negative ale drăcescului Mefistofel; de aici şi întâmplătorul,
capriciosul şi providenţialul în toate izbucnirile demonicului. Dumnezeu e organic,
câteodată paradoxal manifestat în contradicţii. Când e paradoxal, Goethe preferă să-l
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numească „demon”. Dumnezeu, întrucât are posibilitatea să iasă din sine, să lupte cu sine, să
se joace cu sine, încercând imposibilul, devine Daimonion” [14, p. 150].
O similară înţelegere a zeităţii desprindem şi din creaţia lui Lucian Blaga.
Sacrul „care transcende această lume, unde totul se manifestă, sanctificând-o şi
făcând-o reală” [11 p. 176] exprimă aceeaşi realitate absolută în care crede homo religiosus,
indiferent de contextul istoric în care se află. Omul modern areligios, asumându-şi o nouă
stare existenţială, se recunoaşte pe sine doar ca „subiect şi agent al Istoriei” şi refuză
transcendenţa. El „nu acceptă nici un model de umanitate în afară de condiţia umană, aşa
cum poate fi ea descifrată în diversele situaţii istorice” [14, p. 177]. Situarea omului în
„imediat”, pe de o parte, şi într-un spaţiu „de dincolo”, pe de altă parte, l-a preocupat pe
Lucian Blaga, autorul Genezei metaforei şi sensului culturii. El se va plasa pe o linie
mediană, fără a fi adeptul „imediatomaniei” sau al „transcendomaniei”. „A aduce, însă,
susţine filozoful poet, imediatul în relaţie simptomatică cu un „dincolo” înseamnă a te situa
într-un „mister” ca atare. Nu am atins oare aici pulsul omenescului la încheietura sa cea mai
caracteristică?”, – se întreba poetul-filozof, mare cunoscător al culturii populare, care
existenţa unei „matrici stilistice româneşti” [15, p. 89].
În pofida impedimentelor ce au făcut dificilă şi defectuoasă comunicarea între scrii-torii
de o parte şi de alta a Prutului, peisajul literar din spaţiul pruto-nistrean, cu precădere în anii 6070, a fost influenţat de creaţia literară şi cea filozofică a lui Lucian Blaga.
Nevoia de interiorizare a trăirii lirice şi de reabilitare a confesiunii o resimt în mod evident
poeţii din generaţia lui Grigore Vieru şi Liviu Damian care se afirmă începând cu anii '60.
Interiorizarea ducea, în lirică, la redescoperirea unor coordonate ale vieţii spirituale ce ţineau de
universul de acasă, de sat, de patria mică, de plugar, de universul mitic iradiat de sacralitate.
Trebuie spus că în perioada la care ne referim se discuta în contradictoriu pe tema apropierii
literaturii de sursele ontologicului originar, ajungându-se şi la voite confuzii de noţiuni. Într-o
comunicare despre poezia anilor 1965-1966 Emilian Bucov afirma în acest sens: „... ne
îngrijorează mica lume a unora, retraşi în cochilia egocentrismului. Aceştia în locul vieţii mari
preferă să scoată la iveală tradiţii ofilite, ca nişte frunze de toamnă târzie, care nu vor mai prinde
nicicând culoarea clorofilei. Unora din literaţii noştri anume aceste tradiţii paranaţionale, anume
un pământ abstract, li se năzăreşte în ocheanul naţionalului, anume un plugar, tot atât de
abstract, e socotit un fel de voievod al acestui pământ, un fel de pârcălab, la cetatea fictivă a
căruia trebuie să vii cu plecăciune şi cu plocoane, şi numai de la el să înveţi toată înţelepciunea
vieţii. A cărei vieţi? Nu se ştie” [16, p. 127]. Deci, confesiunea autorilor era trecută în mod
intenţionat în contul tradiţionalismului excesiv. Dar procesul de extindere considerabilă a
sferelor trăirilor lirice nu putea fi pus la îndoială. Şi Ion Pop observa în Poezia unei generaţii
(1973) că literatura română de la mijlocul deceniului al şaptelea se caracteriza anume prin
abandonarea narativismului şi recurgerea la notaţia confesiunii. În literatura din Basarabia, însă,
toate acestea au o conotaţie aparte, despre care prozatorul Vladimir Beşleagă, printre altele,
vorbeşte într-un interviu, identificând nevoia de căutare în general cu „căutarea fratelui, căutarea
neamului, căutarea rădăcinilor, căutarea istoriei uitate sau furate” [17, p. 110].
În perioada respectivă pentru a stimula dezideologizarea discursului liric, critica
literară lua în dezbatere noţiuni precum „contemporan” şi „etern-uman”: „Contemporan în
ceea ce priveşte sentimentele de acest fel (aspiraţia la fericire – A. B.) înseamnă acelaşi
etern-uman, care însă corespunde şi momentului dat al istoriei, fără să excludă faptul că a
putut sau va putea corespunde la fel de bine şi altor timpuri, notează Ion Ciocanu pe
marginea unor volume apărute în colecţia, întrucâtva sintetizantă, de volume în versuri,
„Aurora”. Deci, extinderea sensului noţiunii de „contemporan” în vederea recuperării cât de
cât a trecutului istoric şi cultural pentru a putea preveni în felul acesta mancurtizarea
maselor constituia scopul nedeclarat al literaturii basarabene. Acum, obsesia trecutului
constituie şi problema personajului principal din romanul lui Vladimir Beşleagă Zbor frânt.
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De menţionat că romanul apărut în anul 1966 reflectă interesul literaturii basarabene din
timpul respectiv, pentru psihanaliză. Bun cunoscător al prozei din perioada interbelică
(pentru teza de doctorat a făcut investigaţii în creaţia lui Liviu Rebreanu), scriitorul situează
memoria în centrul romanului său, intitulat iniţial Ţipătul lăstunului. Protagonistul
romanului, obsedat de amintirile unei copilării frustrate, retrăieşte zbuciumul oscilării – în
condiţii de război – între cele două maluri ale Nistrului: pe malul stâng (chiar locul de
baştină al autorului) se află casa părintească şi bunicul, iar pe malul drept – sora care trebuie
salvată. Întâmplarea îl marchează profund pe protagonist, iar consecinţele ei se complică pe
măsură ce, rememorând evenimentele, adaugă de fiecare dată noi detalii şi modificări, fapt
pentru care cei din jur refuză să-l creadă. Până la urmă, personajul îşi află mântuirea şi
sfârşitul în muţenia apelor nistrene, în mitica Lethe. Precum se ştie, trecutul pentru
psihanaliza freudiană nu e altceva decât acel acolo unde trăim. Un punct de vedere mai nou
este expus de către Leonard J. Lamm, în cartea Ideea de trecut, Istorie, Ştiinţă şi practică în
psihanaliza americană [18], conform căruia trecutul se constituie dezvoltaţional (prin
ortogeneză, epigeneză şi repetiţie) şi nicidecum narativ. În romanul amintit este prezentă
tocmai ideea de constituire dezvoltaţională a trecutului.
Trebuie spus că Vladimir Beşleagă în romanele sale surprindea dramatismul luptei
pentru autoafirmare. În acelaşi scop, cei mai mulţi dintre poeţii basarabeni s-au orientat spre
o ordine nouă a sacralităţii lumii. În calitate de repere au fost conturate, tot mai distinctiv,
motive lirice precum: graiul, mama, locul natal, izvorul, lacrima, piatra, teiul, Eminescu.
Toate acestea nu sunt decât repere pentru construirea interioară a imaginii Divinităţii. Critica
literară a timpului nu trece sub tăcere faptul că „marea dramă a creatorului şi a omului în
general e de a nu putea totdeauna (sic!) atinge neatinsul, de a nu putea întoarce pravilele
firii” [19, 1973]. Anume drama aceasta a determinat orientarea trăirii dinspre căutarea în
general spre forul interior şi spre eul uman, intim: „Când vreau ceva şi nu mai pot,/Cobor
din nou în mine/ Şi caut peste tot, / prin zgură şi ruine/ ... Abia târziu – minune! – La talpe
de ruine/ Găsesc o scânteioară/ Şi urc din nou în mine”. (Nicolae Esinencu, Ascensiune).
Importantă se dovedeşte schimbarea codurilor, nu a mijloacelor cu care se înfăptuia
aceasta. Decalajul dintre mijloacele de exprimare şi lumea evenimenţială interioară a eului
intim, ca să-i spunem aşa, i-a preocupat pe poeţii basarabeni de după '80, mai exact – după
ce ecourile teatrului lui Eugen Ionescu au răzbătut aici, anihilând inerţia limbajului poetic
înţepenit. Cu alte cuvinte, conflictul dintre lumea exterioară şi lumea interioară – din anii '70
– trece – în anii '80-'90 – pe alt plan creator, între adevărul intim şi rezistenţa cuvântului,
însuşi discursul fiind transformat în subiect liric.
Nevoia de înălţare interioară şi de sacru din poezia anilor '60-'70 îi determină pe
autorii basarabeni, care se manifestă în această perioadă, să conceapă poezia la modul
liturgic. În acest context simbolului şi metaforei, înţelese ca şi resorturi ale gândirii
simbolice, le revine un rol preponderent. Pe scurt, simbolul, cu capacitatea sa de existenţă în
sine şi de raportare la realitatea exterioară limbajului, este şi o formă de comunicare încă
religioasă [20, p.75] şi este conceput, de către Eugenio Trias, ca revelaţie sensibilă şi
manifestă a sacrului [21, p. 114]. Întrerupem pentru un moment referinţele la simbol pentru
a aminti că există mai multe distincţii indispensabile între religia cu sens de credinţă:
religia-pietate, religia-cult, religia teologie, religia ontologie, religia-sacru. Precizăm că în
lucrarea de faţă utilizăm, în special, ultimul sens al noţiunii de religie şi ţinem cont de
semnificaţiile noţiunii de sacru, aşa cum le preciza şi Jacques Derrida: sacru-ardoare-sfântimun-intact [22, p. 49].
Să amintim acum că simbolul este definit de către Eugenio Trias drept o unitate –
(symbalique) care presupune o sciziune, el înglobând forma simbolizantă sau un aspect
manifest al simbolului cuprins în viziune, percepţie, audiţie şi ceea ce este simbolizat. Spre
deosebire de Eugenio Trias care reliefează două dramatis personae sau două părţi
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constituente ale simbolului, Mircea Eliade pune simbolul în corelaţie cu noţiunea de
totalitate. Se ştie că una din obsesiile sale a fost ideea de totalitate, sacrul şi homo religiosus,
situat în centrul preocupărilor reputatului hermeneut al religiilor, exprimând ideea de om
total. Funcţia simbolului, din perspectiva eliadescă, este, prin urmare, de a „releva o realitate
totală, inaccesibilă altor mijloace de cunoaştere” [10, p. 233].
Anume nevoia de plenitudine a trăirii i-a determinat şi pe poeţii basarabeni să caute
zone ale realului cu încărcătură simbolică. Ce l-a determinat, însă, pe Mircea Eliade să
adopte o asemenea perspectivă? Înclinăm să credem că motivaţia psihologică ar consta în
sentimentul fragmentării omului contemporan, sentiment care în cazul renumitului
cercetător, un român îndepărtat de propria sa Ţară era mult mai acut. O mărturiseşte el însuşi
în Fragment d’un journal: Ici, en „occident” je ne suis qu’un fragmen [23, p. 199].
E de presupus că şi în cazul poeţilor basarabeni a „lucrat” un mecanism psihologic
similar, ruptura de Ţară determinându-i să-şi mobilizeze resursele de gândire şi simţire întru
căutarea totalităţii. La mijloc s-a aflat, fără îndoială, şi deziluzia produsă de teoria despre
umanismul sovietic, abstractă în fond. Iată o expresie elocventă, aparţinându-i lui Liviu
Damian: „La malul mării vin ca să mă bat/cu acel care pământul mi-a furat/ şi mi-a ucis
bucata mea de cer/ şi m-a-mbrăcat în larmă şi în fier.../ La malul mării calculul mi-l fac/ cu
fulgere tăcerile desfac...”
Este evidentă aici neîmpăcarea cu trăirea fragmentară şi cu tăcerea. Simboluri precum
mama, graiul, Eminescu, Mioriţa au menirea de a descătuşa sufletul în interiorul său adânc.
De menţionat că Eminescu are forţa magică de a-i atrage pe toţi poeţii basarabeni, fără
excepţie. Acest fenomen şi, pe de altă parte, fondul folcloric al culturii basarabene, merită să
fie analizate aparte; să subliniem aici doar faptul că atât creaţia lui Eminescu, cât şi
folclorul, au avut în Basarabia rolul de a stăvili, pe cât a fost posibil, mancurtizarea maselor.
„La Eminescu... resursele limbajului individual în cadrul celui general, termeni ca izvorul,
pădurea, luna, teiul, marea fac să acţioneze coarde speciale, punând în mişcare nu numai
conştiinţa, ci şi mecanismele subconştientului” [24, p. 120]. Iată unde au văzut autorii
basarabeni şansa de a nu se lăsa rupţi total de rădăcini, izvorul, pădurea, teiul, luna, marea
ajungând să simbolizeze, la ei, apartenenţa spirituală la fondul genetic românesc. În căutarea
unei strategii a sensibilităţii poetice, poeţii basarabeni au vorbit despre importanţa lui
Eminescu pentru spiritualitatea lor, invocându-l în numeroase poezii şi chiar cicluri de
versuri. De remarcat fascinaţia pe care o produce arborele divinizat de către Eminescu, teiul,
în spaţiul poetic dintre Prut şi Nistru. După Grigore Vieru, el revine frecvent şi la alţi autori.
La Liviu Damian, de pildă, teiul e o emblemă a mâhnitei lui ţări: „Te scuturi pe scuturi,/ pe
ape – lumine,/ Floare ce fluturi/ tăcută ca mine”. (Floare de tei).
Tristeţea nostalgică e aparentă, doar un borangic subţire care nu poate tăinui trăirea
dramatică în adâncime din versurile-i patetice. Pentru că acolo, în adâncime, sunt situate
izvoarele, în preajma cărora sensibilitatea autorului vibrează cu o putere deosebită: „Şi dacă
se pierde râul/ Cu tot cu izvoare în luturi/ Cine să poarte, teiule,/ Floarea ce-o scuturi?(Şi
dacă pădurea).
Fondul de referinţă (ce nu înşeală nicicând) într-o problemă cum este cea a eternului
uman este folclorul. Pornind de la el, sunt căutate forme de renovare a romanului, de
exemplu. Anume aşa procedează Vasile Vasilache pentru care literatura sau romanul este o
poveste deschisă, o poveste a poveştilor, o formă literară căreia e necesar să-i insufli viaţă,
adică un conţinut profund umanizat. Aceasta contează în primul rând pentru autorul Poveştii
cu cocoşul roşu. Argumentul pe care îl aduce scriitorul într-un interviu (acordat în 1973, dar
publicat abia în 1987) este că „avem un epos şi ne rămâne pentru încă alte mii de ani, un
epos „care să ne stimuleze spiritul” şi să ne stâlpuiască sinele... Nu-i nevoie decât să ne
păstrăm sinea moştenită” [25, p. 398].
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Anume păstrarea identităţii spirituale îi preocupă pe majoritatea poeţilor basarabeni.
Imaginea casei părinteşti (la Dumitru Matcovschi), Meşterul Manole (la Gheorghe Vodă),
imaginea satului, sunt evocate în scopul regăsirii spiritualităţii autohtone, venind de peste
veacuri. Poezia lui Dumitru Matcovschi, Anatol Codru, Gheorghe Vodă, pledează pentru
păstrarea sufletului popular, ce include credinţa, omenia, cumpătarea, iubirea de părinţi şi de
pământul natal, respectul pentru moştenirea străbunilor, un acut sentiment al naturii.
Influenţa folclorului asupra poeziei se resimte nu numai la nivelul expresiei, al formei
versului sau al motivului liric. Ea se vădeşte mai cu seamă în caracterul şi în atmosfera
acestei poezii pătrunse de un umanism profund. În Basarabia postbelică realităţile au fost de
aşa natură, încât folclorul era un factor indispensabil al literaturii culte, chiar şi atunci când
exprima realităţi spirituale ultramoderne (ca în romanul lui Vasile Vasilache). Să nu trecem
cu vederea că G. Ibrăileanu punea accentul pe fondul popular al scrierii literare: „Se poate
spune că dintre doi scriitori cu un egal talent nativ, acela va fi mai mare, în opera căruia se
va simţi mai puternic sufletul poporului şi se vor oglindi mai bogat şi mai bine realităţile
naţionale” [26, p. 12].
Şi Lucian Blaga scria în Spiritualitatea bipolară despre corelarea rusticităţii cu
creativitatea, satul, în concepţia poetului, rămânând permanent creator, chiar şi atunci când
peste el s-au aşternut puternice influenţe străine. Dincolo de acestea, poetul de la Lancrăm
făcea legătura directă între credinţă şi păstrarea valorii spirituale autohtone. Cultura
populară, considera filozoful culturii, nu ar fi putut lua fiinţă şi nu s-ar fi putut păstra, dacă
nu ar fi fost ocrotită de duhul ortodox care se înclină până la pământ în faţa oricărei valori
organice.
În peisajul cultural basarabean Eminescu şi balada Mioriţa au semnificaţia unor
simboluri ample, încăpătoare, la fel ca şi limba (sau „graiul”) concepută la modul blagian –
ca organism supraindividual – în care insul se integrează cu firească evlavie. Spaţiul mioritic
(noţiune categoric interzisă în perioada sovietică) are semnificaţia orizontului lăuntric,
despre care Lucian Blaga vorbea în toamna anului 1940 la lecţia de inaugurare a Cursului de
filozofie a religiei în faţa studenţilor cu care se refugiase la Sibiu: „Până mai ieri am fost o
ţară mare, din punct de vedere etnic şi geografic (...). Acest orizont, care de pe pământ s-a
retras în inima noastră, îl purtăm cu noi, închis în noi, ca orizont viu şi neuitat, pe care nici o
măsură omenească nu-l va putea revizui. Ţara din inima noastră, orizontul tocmai suficient
pentru orice creaţie oricât de mare a spiritului, ţara de totdeauna rămâne neatinsă acolo,
înlăuntrul nostru” [27].
Aflat în căutarea firească a identităţii interioare şi a ceea ce e mai mult sau mai puţin
constant în suflet, personajul liric din poezia basarabeană se apropie, în anii '70, de acel
homo religiosus, care se opune desacralizării din lumea modernă şi terorii istoriei, iar
golurile prevestitoare de neant sunt înfruntate creştineşte [28, p. 7].
Într-un interviu publicat în revista „România literară” în 2007 Paul E. Michelson,
autorul unui studiu care are la bază ideea că ţările postcomuniste sunt ţări disfuncţionale, în
primul rând, pentru că oamenii sunt disfuncţionali, întrebat fiind care e problema omului
disfuncţional, a răspuns: „ Frica. Frica indusă în el în atâţia ani de comunism, care implică şi
teama de adevăr” [29, p. 7].
Menţionăm că personajele din proza lui Ion Druţă se confruntă anume cu această frică
de adevăr şi pentru adevăr, pe care autorul pentru a o exorciza mai întâi trebuie să o
identifice: „Horia o mai văzuse pe Jeannete de vreo două ori transformându-se într-o
sărmană vădană de la marginea satului, dar tocmai acum a înţeles de unde vine această
sărmană vădană. Din frică, din groaznica împărăţie a fricii venea, şi Horia a prins a se uita în
jur să vadă ce i-o fi zguduit în aşa măsură sufletul”, până când a observat cum câţiva indivizi
băteau în scânduri Clopotniţa. La eroii lui Druţă frica este camuflată, aşa cum de altfel s-a
întâmplat în realitate, sub lespedea uitării, a absenţei memoriei: „Acum, hai să stăm aşa
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omeneşte noi înde noi şi să ne întrebăm: cum s-a putut întâmpla că strănepoţii vitejilor
clopotari să ajungă a-şi priponi vacile de umbra Clopotniţei de unde a sunat sute de ani la
rând, glasul demnităţii strămoşilor?” [30, p. 382], – aşa îşi începe Horia Holban, profesorul
de istorie, cu care, potrivit opiniei istoricului literar Ion Rotaru, se identifică însuşi autorul,
lecţia sa de demnitate umană, sentimentul demnităţii fiind de neconceput fără libertatea de
gândire. Profesorul anume către aceasta îşi orienta elevii. Obiectivul acesta e unul foarte
important în scrierile druţiene. În Toiagul pă-to-riei, bunăoară îl atinge cu certitudine, la
forma râvnită a libertăţii gândirii artistice ajun-gându-se „numai atunci când teama de ochiul
neadânc al unei pături de cititori, sau jena faţă de ochiul arhiveghetor şi arhimergător înainte
al unor diriguitori literari, ne pără-seşte”, după observaţia exactă a lui Grigore Vieru, cel
definind prin aceasta însuşi stilul.
Druţă face etiologia fricii pornind de la aprofundarea cunoaşterii sufletului colectiv în
împrejurări vitrege:
„Rămase faţă în faţă cu destinul, satele se pierd pe rând în furtunile iernii, şi casele se
lasă la fundul omăturilor, şi oamenii sărăcesc cu duhul, picurând gârboviţi, neputincioşi pe
lângă vetre. Frica îl macină, îl stinge, îl prosteşte pe om, şi cel care până mai nu demult le
înfrunta uşor pe toate, acum, deodată, începe a se lăsa pe tânjală” (Povara bunătăţii
noastre).
Frica îl umileşte pe om, lipsindu-l de capacitatea de a reflecta. „Umilirea este
desfiinţare, – susţine şi Gabriel Liiceanu. – A fi umilit până la capăt înseamnă a nu mai
putea să-ţi dai nici un hotar, a nu mai putea să te hotărăşti în nici o privinţă, înseamnă a fi
configurat numai prin hotare străine, a fi „hotărât” de la un cap la altul. „Eu” nu mai are în
sine nici o valoare reflexivă, ci este produsul compact al unor determinări străine de mine”
[31, p. 20]. Înstrăinarea omului de eul propriu este durerea cea mare a lui Ion Druţă cel aflat
mereu în căutarea rostului pierdut. Poate anume din acest motiv a mers pe urmele lui Mihail
Sadoveanu protagoniştii căruia îşi vor afla rostul vieţii în respectarea cu sfinţenie a
rânduielii în toate. Însă personajele din scrierile lui Druţă, vin dintr-o altă perioadă şi dintrun timp şi un spaţiu mult mai frământat de dramele istoriei, sistemul valoric suportând grave
perturbări şi de aceea sunt mai debusolate. Meritul lui Ion Druţă este, vorbind în termenii
scriitorului Vasile Vasilache, de a fi umblat la ţâţânele acestui sistem valoric, de a-l fi
întrebat pe om, de a-l fi pus în situaţia de a se raporta la ele. Prin nevoia de raportare la
anumite valori se explică smerenia şi umilinţa la Druţă, virtutea smereniei constând în faptul
că micşorându-se omul îl aduce pe Dumnezeu pe pământ. Smerenia este locul de întâlnire a
omului cu Dumnezeu, care mai înseamnă şi valoarea supremă a vieţii.
Un moment crucial pentru „sireacul suflet omenesc” îl constituie capacitatea sa de
detaşare, de scrutare a destinului, de raportare la istorie. Maria Moscalu „care nici măcar nu
bănuise că trecutul Căprienei se cheamă şi el Istorie” va recunoaşte: „Adevărul este că frica
nu ne-a lăsat în noaptea ceea să ne repezim în vârful dealului. „Frica de director…”
„Clarificările” de acest fel ţin, la Grigore Vieru, de un proces complex al mântuirii.
Dar ce este, de fapt, mântuirea? Nae Ionescu răspunde la această întrebare astfel: „un om nu
se poate mântui decât în momentul când se pune în acord cu realitatea însăşi, fie că găseşte
această soluţiune de a se pune de acord cu realitatea, înglobându-se în realitate, fie că (el)
crede că are o altă cale de urmat, aceea de a ieşi în afară de realitate, de a – cum am zice –
transgresa realitatea însăşi” [32, p. 29]. Înarmaţi cu o asemenea afirmaţie, aparţinându-i lui
Nae Ionescu, despre mântuire, ne dăm seama că această problemă nu putea fi ocolită nici în
timpul totalitarismului şi că adevărata dramă a literaturii basarabene de după cel de al doilea
război mondial ni se dezvăluie, în tot tragismul ei, doar privită prin prisma problemei
salvării personale a omului.
Distingem, la Grigore Vieru, două ipostaze ale mântuirii. Una din ele coincide cu
căutările personajului liric în vederea punerii sale în acord cu realitatea şi este exprimată
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printr-un sentiment al iubirii debordante faţă de tot şi de toate, venind dintr-un crez similar
celui exprimat de părintele Zosima în Fraţii Karamazov: „Când veţi iubi fiecare făptură, veţi
înţelege taina lui Dumnezeu prin lucrurile create”. La Vieru, existenţialul frenetic, fiindul
sacru este sigilat în titluri de cărţi, precum: Aproape, Un verde ne vede, Steaua de vineri,
Taina care mă apără, Hristos nu are nici o vină, echivalenţe ale visului de a supravieţui, de
a rezista în ciuda tuturor intemperiilor, de a opune tuturor acestora un eu sacru – arhetip
nepieritor, exponent al esenţei umanului. Aici s-ar putea vorbi despre regăsirea lui Vieru în
universul sadovenian şi în cel eminescian al Serii pe deal, precum şi în blagiana iubire, din
versurile: Căci eu iubesc / şi flori şi ochi şi buze şi morminte, pe care Tudor Vianu o asocia
cu emoţia religioasă. Celui de al doilea aspect îi corespunde tendinţa de transcendere a
realului. Începutul lui (nu în ordine cronologică) coincide cu descoperirea spiritualului şi a
imaginii lui Dumnezeu în privirea măicuţei. Figurile feminine latente (casa, roua, lacrima,
ploaia, steaua, luna) se adună toate în feminitatea care e dispersată până la momentul când
dintre toate femeile strigate pe nume de către Meşterul Manole va veni una singură: mama
(vezi poezia Mică baladă). Spre centrul liric „mama”, în spaţiul poeziei vieriene, converg şi
celelalte două: pământul şi iubita. Definitorii pentru comportamentul personajului liric
vierian sunt adresările: „Chiar de-aş şti că nu te voi găsi/ Aş veni la tine-ntâi şi-ntâi./ şi:
„Mamă, tu eşti Patria mea!”
Acesta este punctul de trecere de la metaforele obsedante ale feminităţii la mitul
personal al maternităţii. Orizontul de aşteptare tulburată de prezenţa femeii cu chip dublu, de
mamă şi de iubită, capătă conturul liniştit al privirii materne în care poetului i se deschide
perspectiva credinţei ferme: „Mama mea viaţa-ntreagă,/Stând la masă ea şi eu/ Se aşază
între mine/ Şi-ntre unul Dumnezeu./ Oh, şi crede aşa într-însul,/ Că-n albastrul văzul ei/
Chipul lui de pe icoană/ Se străvede sub scântei./ Şi eu ţin atât la mama,/ Că nicicând nu
îndrăznesc/ Să mă vâr să-i mâzgălesc/ Dumnezeul din privire” (Autobiografică).
Dacă până acum eram tentaţi să vedem în autorul Stelei de vineri un adept al
concepţiei antropocentrice, care e un produs al individualismului modern, de acum încolo
nu-l vom putea neglija pe acel Dumnezeu din privirea maternă, căruia poetul îi este
credincios şi care determină plasarea sa pe o poziţie teocentrică, ce ţine de timpuri mai
vechi.
De aici, de la „amestecul” cu viaţa, de la concepţia poeziei în continuarea
ontologicului, începe aspectul cel mai relevant al poeziei vierene, şi în general al poeziei
basarabene, anume liturgicul. La Vieru liturgicul are efectul anihilării singurătăţii, mai bine
zis, pe care vrea să o îmbuneze, să o facă „bucuroasă”. Revelaţia divină nu exclude şi
sentimentul de afecţiune faţă de celălalt, adică faţă de aproapele său (unul din volume poartă
titlul Aproape), nominalizarea având şi rostul de a mări ceata celor de o credinţă cu autorul,
căci să nu uităm că numele este legat direct cu Botezul, care înseamnă o nouă naştere şi că
„a fi cunoscut” înseamnă a fi cunoscut de către Dumnezeu ca al Lui” [33, p. 152]. Numele
înseamnă la Vieru ieşirea din noapte, din singurătate şi intrarea în universul matern şi
nemuritor al limbii. Sacralitatea maternă se răsfrânge asupra numelui, deci, prin intermediul
limbii materne.
Revenind la chipul sacru al mamei din poezia lui Grigore Vieru, subliniem că în centru
se află tema sacrificiului matern, prin aceasta evidenţiindu-se o cunoaştere interiorizată a lui
Dumnezeu. Privirea mamei, glasul ei, buzele „o rană, tăcută mereu”, mereu „presărată cu
ţărna mormântului tatălui” poetului, mâinile, părul mamei, întreaga ei făptură, expresii
metonimice ce amintesc de psalmii biblici, precum şi atributele care o însoţesc: „busuiocul”,
„icoana”, în special, „pâinea”, toate contribuie la constituirea unui scenariu liturgic în
conformitate cu care ni se dezvăluie universul poeziei vierene. „Mâinile”, considerate sfinte,
căci altarele de jertfă ale celor dintâi preoţi „erau înseşi mâinile lor” [33, p. 230], la Vieru, au
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semnificaţia revelatorie de element cosmogonic: „Se încălzeşte cerul, mamă,/ De la mâinile
tale,/ Se iluminează-n adânc,/ Îşi linişteşte/ 6emărginirea”. (Se încălzeşte cerul, mamă).
Iar absenţa lor echivalează cu îndepărtarea cerului de noi: „6imic, ah, mai îndepărtat/
Ca cerul,/ Ca adâncul de sus/ Fără de mâinile tale,/ Mamă!”
Mâinile sunt „coroană împărătească” pe fruntea copilului şi a omului matur. Deosebit
de sugestivă este îmbătrânirea mâinilor măicuţei pe creştetul copilului maturizându-se şi el:
„O, mâna ei, o mâna ei,/O mâna ei, ca ramul veşted,/ A-mbătrânit la mine-n creştet,/ Ambătrânit la mine-n creştet”.
În tăcuta suferinţă maternă din poezia lui Grigore Vieru se răsfrânge tragedia seculară
a poporului său. Mama va avea veşnic acelaşi destin – sacrificiul. Suferinţa vieriană ni se
dezvăluie total în acest punct. Emil Cioran a scris către sfârşitul vieţii sale: „Am suferit
nespus că sunt român” şi Gabriel Liiceanu explica suferinţa înaintaşului său astfel: „Cioran a
văzut în mod esenţial în România o ţară care nu era la înălţimea tragediei sale” [34, p. 5051]. Felul de a suferi al lui Vieru, cu toată fiinţa maternă care l-a adus pe lume, vine din
tragedia unei nedreptăţi ce se extinde asupra a tot şi a toate câte sunt pe pământ. De aici
tonul liturgic al poeziei sale, din dorinţa de a reface întregul. Ar fi fost altfel suferinţa unui
Cioran născut într-o Basarabie postbelică? Avem tot temeiul să ne îndoim, de vreme ce el
însuşi recunoaşte, într-o corespondenţă către fratele său, că „în afară de poezie, metafizică şi
mistică nimic n-are nici o valoare” [34, p. 27].
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U RAPORT AL GEERALULUI DAILA PAPP PRIVID
SITUAŢIA ŢIUTULUI MUREŞ Î AUL 1938
Prof. univ. dr. Ion Giurcă (Bucureşti)
Ţinutul Mureş a fost o unitate teritorială din România Întregită, înfiinţat în
conformitate cu prevederile Legii administrative din august 1938 care, conform aprecierii
generalului Dănilă Papp, „prin realizarea unei descentralizări reale şi efective, într-o formă
ce satisface toate năzuinţele şi dezideratele exprimate în lungul anilor trecuţi, a adus un
aport covârşitor pentru liniştea opiniei publice şi pentru punerea unei rânduieli de strictă şi
urgentă necesitate în haosul general ce domnea întreaga viaţă administrativă, datorită
dezmăţului politicianismului ce a infectat întreg organismul administrativ”1.
Punctul de vedre exprimat de către rezidentul regal al Ţinutului Mureş este,
desigur, subiectiv, în acord cu caracteristicile situaţiei din perioada februarie 1938 –
septembrie 1940, când conducerea ţării a fost concentrată în mâinile regelui Carol al II-lea şi
a partidului pe care şi l-a creat – Frontul Renaşterii Naţionale, iar suveranului i se prezentau
„măreţele” realizări, i se aduceau laude şi omagii nejustificate.
Documentul pe care îl aducem în atenţie, elaborat în cursul anului 1939, pre-zintă şi
analizează situaţia administrativă, demografică, sanitară, economică şi culturală a Ţinutului
Mureş în perioada august-decembrie 1938. Alături de aspectele generale menţionate, în
raport este prezentată,, Problema de înălţare constructivă a municipiului Alba Iulia” şi
„Problema de salvare a moţilor din mizeria trecutului vitreg”.
Din raport rezultă că Ţinutul Mureş, cu cele 9 judeţe (Alba, Ciuc, Făgăraş, Mureş,
Odorhei, Sibiu, Târnava Mică şi Turda, avea o suprafaţă de 30 579 km2 şi o populaţie de 1
615 753 locuitori, care era deservită de 865 de funcţionari şi angajaţi plătiţi din bugetul
ţinutului.
În cadrul unităţii administrative teritoriale existau 682 funcţionari de stat astfel2:
Funcţia
Notar la
Poziţia
Notari la
TOTAL
Subprefect
Pretor
cancelaria
comunele rurale GENERAL
plăşilor
Bugetari
9
55
55
563
682
Încadraţi
8
54
53
555
670
Post
1
1
2
8
12
vacant
Total
9
55
55
563
682

1
2

Arh.Nat.Ist.Centr., fond Ministerul de Interne, dosar nr. 949/1940, f.1
Ibidem, f.3
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Una dintre preocupările de bază ale conducerii rezidenţei regale a Ţinutului Mureş
a fost realizarea unui buget unitar, care a rezultat din comasarea fostelor bugete ale celor 9
judeţe, luându-se ca bază atât veniturile cât şi cheltuielile, la care s-au mai adăugat
subvenţiile primite de la Ministerul de Interne şi excedentele realizate.
Au fost operate reduceri la cheltuielile judeţelor, pentru a se constitui fondul
necesar serviciilor centrale şi realizării Palatului Administrativ Central al ţinutului.
Bugetul a fost întocmit în cursul lunii septembrie 1938 şi a fost aprobat prin
Decizia nr. 11 777 din 11 octombrie 1938, emisă de către Ministerul de Interne.
Cu meticulozitatea specifică militarului, dar şi cu responsabilitatea izvorâtă de
poziţia celui căruia i se adresa raportul, generalul Dănilă Papp a făcut-o detaliată prezentare
a surselor bugetare din perioada 14 august-31 decembrie 1938, exprimându-şi în acelaşi
timp, deplina mulţumire „că în condiţiile excepţionale în care a luat fiinţă ţinutul, în
mijlocul exerciţiului bugetar, cu organizarea serviciilor abia pusă la punct, am reuşit să
punem în executare un buget real care până la sfârşit se va prezenta în condiţii
excepţionale”1.
Un punct aparte în prezentarea situaţiei administrative a ţinutului îl ocupă
evidenţierea activităţii în acest domeniu, fiind relevate câteva aspecte interesante: numărul
actelor înregistrate şi rezolvate (11 783); reorganizarea comunelor în pofida unor reacţii
negative faţă de desfiinţarea unor unităţi administrative. La nivelul ţinutului au fost propuse
pentru a fi transformate în sate un număr de 19 comune şi în unitati administrative
suburbane un număr de 6 comune.
O referire nu lipsită de interes este cea privind numirea de primari şi ajutori de
primari din rândul populaţiei minoritare: germani – primar la Mediaş, ajutori de primari la
Sibiu, Sighişoara şi Reghin; unguri – primari la Odorhei, Miercurea Ciuc şi Borsec, ajutori
de primari la Târgu Mureş, Aiud şi Turda.
În cadrul judeţelor şi comunelor s-au desfăşurat ample lucrări pentru întreţinerea şi
repararea podurilor, împietririi şi reparării de poduri, curăţirea şanţurilor, construirea de
ziduri de sprijin la drumurile judeţene, pentru anul 1939 fiind prevăzute lucrări la şcoli,
biserici, case naţionale, drumuri şi poduri, electrificări, dispensare şi băi populare.
Judeţul Ciuc a beneficiat de ample măsuri şi lucrări administrative, fiind
reconstruite şi reparate toate şoselele judeţene şi reparate un număr mare de poduri, pentru
care au fost alocaţi 3 330 000 lei, efortului întreprins alăturându-se şi Direcţia Generală a
Drumurilor, care a efectuat lucrări în valoare de 5 198 500 lei2.
Lucrările necesar a fi executate în comunele rurale din fonduri proprii au fost în
valoare de 2 077 000 lei, în timp ce oraşelor Gheorghieni şi Miercurea Ciuc le-a fost alocată
suma de 3 milioane, respectiv 3 106 940 lei. Pentru anul 1939, a fost prevăzut un amplu
program de realizări între care: electrificarea staţiunii Lacul Roşu, a unor dispensare, case de
cultură, şcoli, biserici şi altele, în funcţie de resursele alocate şi la dispoziţie.
În privinţa activităţii de propagandă culturală şi naţională, se aprecia că aceasta „a
fost mai intensă în special în regiunile româneşti şi cele înstrăinate. Ca rezultat al acestei
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activităţi în mai multe comune fruntaşe s-a întors la religia strămoşească o bună parte a
populaţiei maghiarizate”1.
Judeţul Mureş era considerat cel mai mare şi mai important al ţinutului. Se remarcă
locul şi rolul activităţii agricole, fiind evidenţiat efortul factorilor responsabili şi lucrătorilor
agricoli, inclusiv în domeniul pomiculturii, viticulturii, zootehniei şi suprafeţelor pentru
păşunat.
În raport cu întinderea judeţului şi numărul mare al căilor de comunicaţie care îl
străbat, s-a lucrat intens pentru repararea şi întreţinerea acestora, cheltuindu-se 5 746 110 lei,
la care s-a adăugat suma de 2 214 697 lei alocată de către Ministerul Lucrărilor Publice.
Mandatul de analiză şi prezentare a activităţii administrative în cazul judeţelor Ciuc
şi Mureş se regăseşte şi pentru celelalte şapte.
Situaţia demografică a ţinutului este prezentată realist, rezultând că natalitatea era,
în ultimii 5 ani, sub media pe ţară (31,5 %) ajungând abia la 25,7%, evidenţiindu-se o
descreştere continuă în special în mediul urban.
Se aprecia că situaţia era corespunzătoare în judeţele Târnava Mică şi Turda, iar cea
mai defavorabilă în judeţele Târnava Mare şi Făgăraş.
Mortalitatea generală era de 17,1 %, sub media pe ţară de 19,9%, înregistrându-se
un excedent de populaţie de 8,6%, sub media pe ţară, care era de 11,6%, în timp ce
mortalitatea infantilă era de 14,3%, sub cea pe ţară de 18,0%.
Din analiza datelor şi situaţiei din teren, rezulta necesitatea unor măsuri care să
vizeze o înlăturare a fenomenelor constante.
În privinţa scăderii natalităţii se impuneau măsuri de: implicarea medicilor,
preoţilor şi învăţătorilor în activităţi de propagandă pentru creşterea sporului natural al
populaţiei; combaterea concubinajului; încurajarea şi ajutorarea familiilor cu copii
numeroşi; combaterea bolilor care duc la sterilitate; combaterea plăgii avorturilor; ridicarea
nivelului de trai al populaţiei din mediul rural.
Erau propuse, deasemenea, măsuri pentru combaterea: mortalităţii infantile; bolilor
infecţioase şi venerice; îmbunătăţirea asistenţei medicale (dispensare comunale, stabilirea
programului de consultaţii pentru medici în comune, tratament gratuit pentru bolile
infecţioase şi medico-sociale, înfiinţarea de spitale la Alba Iulia, Blaj, Sibiu, terminarea
spitalului de la Târgu Mureş, repararea celor de la Gheorghieni, Aiud şi Turda);
îmbunătăţirea igienei în mediul rural prin măsuri sanitare, construirea de băi comunale,
igienizarea locuinţelor, construirea şi reamenajarea fântânilor cu avizul medicilor, desecarea
şi decolmatarea bălţilor, îndepărtarea depozitelor de gunoaie.
Capitolul referitor la situaţia economică a ţinutului, în care agricultura era ramura
de producţie principală, exagera în aprecieri privind importanţa regimului impus României
de către regel Carol al II-lea: „De unde, înainte cu un an viaţa economică pulsa într-un ritm
nervos prevestitor al unei epoci de griji, azi toată această viaţă economică liniştită şi calmă,
îşi îndreaptă munca sa roditoare într-un ritm nou, necunoscut, încă spre un singur obiectiv,
acel al asigurării prosperităţii acestei scumpe ţări”2.
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Sunt detaliate rezultatele din agricultură, pomicultură, zootehnie şi industrie,
această ultimă ramură a economiei fiind slab dezvoltată, impunându-se măsuri de
„îndreptare a elementelor româneşti spre această ocupaţie atât de însemnată sub toate
raporturile”1.
Tendinţele naţionaliste se exprimau voalat, dar mesajul privind viitorul industriei
din ţinut era clar :”Ţelul suprem pe care îl avem înaintea ochilor, este naţionalizarea cât
mai completă a industriei din întreaga regiune. Bineînţeles, aceasta fără a pune nicio
piedică muncii productive ale acelei părţi a populaţiilor minoritare, care se ocupă cu
industria”2.
O abordare în spiritul epocii era făcută în privinţa comerţului în Ţinutul Mureş care
„în mare parte se află încă tot în mâinile străinilor, datorită faptului că elementele
Româneşti capabile unei atari ocupaţiuni au preferat până acum plasamente ce se ofereau
cu multă uşurinţă în trecut în funcţiile publice şi au neglijat aproape complet această
importantă activitate economică“3.
Se aprecia că pe termen scurt era necesară orientarea românilor spre comerţ, în
special a tinerilor, faptul că „dezideratele vitale, de a avea comerţ românesc şi industrie
românească, puternic organizate şi bine reprezentate prin elemente capabile, rămân şi de
acum înainte o veşnică ţintă a activităţii noastre“4.
Un capitol important al raportului se referea la situaţia culturală în Ţinutul Mureş,
subliniindu-se rolul important pe care îl aveau şcolile de toate gradele, bisericile, diferitele
societăţi culturale şi de educaţie.
Se aprecia că activităţile în domeniul cultural erau axate pe două direcţii evidente
dezvoltarea elementului etnic românesc şi cea promovată de către minorităţile etnice, în
special maghiară şi germană.
În privinţa elementului etnic românesc se sublinia că acesta „se manifestă în viaţa
lui culturală printr-o adâncă cugetare tradiţională de patriotism, privindu-şi rostul lui de
propăşire spirituală cu tendinţe de a înălţa patria şi de a o apăra cu toate sacrificiile ei
până la ultima picătură de sânge“5.
Referindu-se la minorităţile etnice, autorii raportului evidenţiau fidelitatea acestora
faţă de „cultura tradiţională de vază, cu puternice influenţe din afară de hotarele ţării, însă
dintre ele saşii sunt loiali faţă de statul român “6 – aspect contrazis de atitudinea acestora în
anii celui de Al Doilea Război Mondial.
Era subliniată o realitate incontestabilă prin vizibilitatea ei – influenţa excesivă a
şovinismului maghiar, alimentat mereu din Ungaria.
Se exprima speranţa că prin încadrarea minorităţilor etnice în Frontul Renaşterii
Naţionale, manifestările culturale ale acestora să se încadreze pe o direcţie mai adecvată
intereselor de stat şi probabil că prin aceasta să se producă un proces de reromânizare şi
asimilare mai accentuat. Era o speranţă detaşată, dovedită de realităţile din anii care au
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urmat, iar Frontul Renaşterii Naţionale s-a dovedit structura ideală pentru maghiari de a se
organiza, manifesta şi penetra în structurile administrative, de unde să acţioneze pentru
interesele proprii şi să intensifice propaganda antiromânească, conform directivelor primite
de la Budapesta.
În cadrul Ţinutului Mureş se remarca existenţa unor puternice centre de cultură ale
românilor (Sibiu, Blaj, Alba Iulia), germanilor (Sibiu, Sighişoara, Sebeş) şi maghiarilor
(Târgu Mureş, Turda, Aiud, secuime), locul şi rolul bisericii, indiferent de confesiune, în
educaţia fiecărei etnii, de multe ori, în cazul bisericilor maghiare, în direcţii contrare
spiritului creştin promovat în cadrul ritualurilor, urmărind exacerbarea urii împotriva
românilor şi faţă de tot ceea ce era românesc.
Biserica ortodoxă şi greco-catolică, concomitent cu preocupările sale spirituale, era
implicată cu toate forţele în promovarea sentimentului religios, cultural şi patriotic.
Un aspect interesat introdus în raportul înaintat regelui Carol al II-lea este legat de
aşa numita „Problemă de înălţare constructivă a municipiului Alba Iulia“, determinată de
noul statut al oraşului de faptul că acesta este un „simbol al unităţii naţionale, localitate
sfântă, consacrată, pentru încoronarea de Regi ai României Mari“1
Pentru modernizarea oraşului, problemă care interesa prestigiul statului şi al
neamului românesc, se aduceau argumente de natură istorică (preocuparea conducerii
maghiare de a ţine zonele locuite de români în cea mai cruntă mizerie); dispunerea oraşului
în zona inundabilă a răului Mureş; slaba preocupare pentru modernizarea oraşului după anul
1925 când a devenit reşedinţă de judeţ.
Era exprimată ideea că modernizarea oraşului nu se putea realiza cu mijloacele
financiare ale ţinutului, impunându-se implicarea statului, solicitându-se Guvernului „a ne
acorda înaltul concurs, prin toate departamentele, care pot fi interesate la desfăşurarea
acestei opere constructive“2.
Concepţia sistematizării oraşului era prezentată succint şi clar, un plan „adaptat la
cerinţele de viitor şi la necesităţile de dezvoltare a unei capitale de ţinut, care să cuprindă
opere constructive măreţe şi trainice, raţional concepute şi apărate, având toată grija de a
înălţa un centru pur românesc, cu construcţii în stil specific românesc, de o grandiozitate
excepţională, cel puţin în cartierele principale, unede vor avea loc şi în viitor diferite
serbări şi manifestaţiuni naţionale, pentru a reda. municipiului caracterul istoric şi
naţional“3.
Deşi în raport se deplângea situaţia localurilor destinate învăţământului primar şi
gimnazial, reşedinţa rezidenţei regale Ţinutul Mureş a fost stabilită în localul nou construit
al Liceului „Mihai Viteazul“, văduvind elevii şi profesorii de un spaţiu de învăţământ
modern.
În asemenea condiţii, la 18 ianuarie 1939 generalul Dănilă Papp a solicitat
ministrului educaţiei naţionale să aprobe şi să legalizeze trecerea clădirii Liceului „Mihai
Viteazul“ în administrarea rezidenţei regale, să întreprindă măsuri concrete şi rapide pentru
construirea unui liceu de fete şi a unei şcoli primare pe Platoul Romanilor, necesară pentru
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copii ofiţerilor din cetate şi locuitorilor care se vor instala în noul cartier care urma a fi
construit.
Se aprecia că în condiţiile alocării resurselor financiare necesare, construirea
oraşului în concepţia preconizată va dura circa 5 ani, „iar după ce dezvoltarea lui va fi
asigurată, progresul va putea lua avânt din mijloace proprii şi cu timpul va fi completat cu
toate operele de artă în legătură cu istoria lui, redând într-un strălucit viitor acea măreaţă
citadelă a românismului, pentru care neamul românesc a năzuit de pretutindeni în veacurile
durerii“1.
Demersul generalului Dănilă Papp, patetic, insistent şi detaliat, era justificat din
considerentele prezentate, cărora le-am putea adăuga faptul că la acea dată oraşul era
dominat de edificii ale fostului Imperiu habsburgic şi ale maghiarilor, deşi ponderea
românilor în oraş şi în zonă era covârşitoare.
Raportul adresat regelui Carol al II-lea cuprinde şi un punct distinct intitulat
„Problema de salvare a moţilor din mizeria trecutului vitreg“2.
Documentarul este deosebit de important şi interesant în legătură cu viaţa românilor
din Munţii Apuseni, una din cele mai pitoreşti zone ale ţării, supusă exploatării resurselor
subsolului, dar şi a locuitorilor care trăiau în cruntă mizerie datorită exploatării nemiloase a
populaţiei care lucra în minerit şi exploatările forestiere.
Considerăm util să prezentăm integral această parte a raportului generalului Dănilă
Papp, lăsând cititorului libertatea de a desprinde concluziile, mai ales în condiţiile în care
resursele subsolului din Munţii Apuseni au devenit în aceasta perioadă obiect de dispută
pentru exploatarea unor resurse de importanţă strategică pentru ţară:
Situaţia Moţilor, a acestui brav popor cu cele mai glorioase pagini din istoria
6eamului Românesc din Ardeal, se menţine şi astăzi după 20 ani de la unire, aceeaşi linie
de mizerie precară.
Regiunea Moţilor se confundă cu ceea a Munţilor Apuseni şi din punct de vedere
administrativ aparţine la următoarele judeţe: Alba, Turda- Ţinutul Mureş, Bihor şi ClujŢinutul Someş, Arad şi Hunedoara- Ţinutul Timiş.
Populaţia acestei regiuni se împarte în 3 categorii: Moţi, Topi, Mocani.
Moţii sunt cei din plasa Abrud, judeţul Alba; Topii cei din plasa Câmpeni, judeţul
Turda; Mocanii îi formează restul populaţiei din Munţii Apuseni, până la poalele lor.
În opinia publică şi chiar în paginile istoriei, întreaga populaţie din Munţii
Apuseni este cunoscută sub denumirea de Moţi, în urma mişcărilor de libertate naţională, la
care s-a aliat întreaga populaţie acestei regiuni, aducând aceeaşi jertfă pe altarul neamului.
Până acum delimitarea regiuni moţeşti a fost exagerată de către fostele
comisariate pentru ajustarea Moţilor, încadrând şi comunele de la poalele Munţilor
Apuseni, care au o altă situaţie geografică şi un alt mediu economic, aceasta datorită
influenţelor politice.
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Munţii Apuseni ascund în ei bogăţii, frumuseţi materiale şi locuri pitoreşti care pot
fi socotite unice în Europa. Marele profesor De Martone din Paris i-a străbătut calare în
câteva rânduri şi a scris un volum întreg despre frumuseţile naturale ale lor.
Ocupaţiunea locuitorilor din regiunea Moţilor variază după bogăţiile solului şi ale
subsolului: mineritul de aur, agricultura şi creşterea vitelor, industria lemnului de
brad/între care este specifică confecţionarea de vase şi cercuri/, exploatare de păduri şi
cărbuni de lemn. În general ocupaţiunea lor este mixtă, după localitate, în ramurile de
productie arătate.
Exploataţiunile şi mijloacele de trai sunt dintre cele mai rudimentare. Inerent
acestui fapt traiul populatiei este enorm de greu şi foarte sărăcăcios. Moţii nu au economie
dirijată nici într-o directie, iar mineritul în comunele miniere îl practică parte ca muncitori
la exploataţiile miniere ale statului, a diferitelor societăţi, iar parte ca mici proprietari.
Muncitorii minieri câştigă preţul zilei de lucru de 40-80 lei, iar micii proprietari la noroc,
care se cifrează la 10-20 grame aur pe lună, cuprinzându-se în valoarea acestuia şi
regia:unelte, explozibile,etc. Cei mai săraci spală nisipul din râuleţele regiunii aurifere,
alegând astfel 2-3 grame aur lunar. In ultimul an Ministerul Economiei 6ationale s-a
ocupat intensiv de doleanţele micilor mineri, satisfăcându-le în parte.
În general în privinţa traiului, putem spune cu un procentaj aproximativ, că dintre
locuitori: 100% nu posedă porumb nefiind propriu ţinutul pentru cultivare; 10% posedă
grâu şi toate celelalte alimente; 30% posedă untură, lapte şi derivatele laptelui, precum şi
alte alimente; 50% posedă foarte puţine alimente şi 10% nu posedă nimic din producţia
proprie. Toate aceste primitiv exploatate şi preparate din cauza neştiinţei.
Mizeria alimentaţiei este atât de mare, încât unii medici de circumscripţie au
raportat cazuri, că unii copii de şcoală se alimentează cu mămăligă rece şi oţet de poame
ca accesoriu.
Salubritatea publică şi igiena în general este cât se poate de detestabilă,
majoritatea populaţiei neavând nici cea mai elementară cunoştinţă în această direcţie, iar
acţiunea de îndreptare până acum a fost prea anemică. Bolile sociale, alcoolismul,
promiscuitatea socială şi necurăţenia fac adevărate ravagii: o natalitate mare şi o
mortalitate tot atât de mare.
O îndreptare în privinţa salubrităţii se poate spera de la acţiunea întreprinsă de
Execelenţa Sa, General 6. Marinescu, Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, care s-a
răsfrânt şi asupra acestei regiuni cu un început satisfăcător.
Educaţia şi cultura sunt cât se poate de înapoiate în raport cu spiritul vremii, deşi
populaţia are o inteligenţa vie şi un rezervor de energie bogat, dar pe care nu o ştie
întrbuinţa.
6u sunt şcoli primare suficiente şi cele existente nu sunt corespunzătoare. Ele sunt
plasate la îndepărtări mari de diferitele cătune. Învăţământul se face în condiţii anormale şi
nu există nici o acţiune deosebită de culturalizare.
Comunicaţia în această regiune este cât se poate de anevoioasă. Regiunea Moţilor
încă de sub fosta stăpânire este blocată într-o mizerie de nedescris. Această stăpânire
vitregă a avut tendinţă să ţină acest popor în întuneric şi într-un standard de viaţa cât se
poate de scăzut, pentru a nu da curs unei vitalităţi, care ar fi constituit un pericol pentru ea.
Remediu:
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Starea actuală s-ar putea remedia în scurt timp printr-o acţiune imediată şi
perseverentă: educativă şi de culturalizare; de salubritate publică şi de higienă; economie
dirijată în toate ramurile de producţie a solului, ridicând standardul de de viaţă;
satisfacerea doleanţelor micilor minieri, etc.
S-ar putea apoi ajunge la o adevărată înflorire printr-o acţiune mai mare,
continuându+se deschiderea arterelor munţilor prin căi de comunicaţie accesibile; prin
raţionalizarea industriei micilor minieri; înfiinţare de industrii potrivite mediului geografic;
cooperative de aprovizionare şi valorizarea produselor; lungirea liniei înguste C.F.R.
Turda-Câmpeni şi normalizarea ei; şcoala de gospodărie potrivite mediului economic.
Pentru ambele acţiuni însă trebuie făcut un studiu amănunţit şi pe baza acestui
studiu un plan de acţiune executat cu perseverenţă. Acest studiu trebuie făcut de organe de
specialitate, fixând precis în detaliu în fiecare ramură de producţie şi în fiecare loc ce este
necesar să se facă.
Regiunea moţească printr-o acţiune sănătoasă adaptată la mediul geografic şi
economic, de culturalizare, de economie dirijată, de industrializare, de dezvoltarea
turismului în decurs de 40-50 ani poate să devină una dintre cele mai frumoase şi
înfloritoare regiuni rivalizând cu oricare ţinut muntos din Europa.
Pentru executarea planului de acţiune, atât Statul, cât şi ţinuturile interesante vor
trebui să dea o subvenţie anuală până atunci când regiunea Moţilor va deveni în plină
prosperare.
Prin găsirea mijloacelor de muncă, valorificarea produselor şi aprovizionarea lor
la ei acasă, s-ar schimba şi mentalitatea atavică în urma căreia ei şi astăzi cutreieră
ţinuturi întreagi cu produsele lor, până departe la ţară, irosându-se pe drumuri, pentru ca
la reîntoarcere să aducă o cantitate de porumb pentru traiul familiilor lor.
Deşi intenţiunile noastre şi dorinţa fierbinte pentru a aduce un mare aport pentru
salvarea Moţilor din mizeria precară a veacurilor, este între primele ocupări, în timpul
scurt de când suntem în fruntea acestui ţinut nu au putut contribui într-o măsură a cărui
efect să se resimtă.
Totuşi am făcut ce ne-a stat în putinţă, vizitând la faţa locului în repetate rânduri
necazurile lor şi studiind problema de acţiune în complexul ei în ce priveşte pe cei din
ţinutul nostru.
Cu acest prilej ne-am fixat asupra căilor de comunicaţie, care este între primele
măsuri ce trebuiesc luate, deoarece Moţii cu produsele lor de lemn străbat toate centrele de
pe Valea-Mureşului, apoi mergând până departe pe Târnave şi Sibiu, iar la reîntoarcere se
aprovizionează de aici cu cereale.
Considerând ca centru al Munţilor Apuseni oraşul Abrud, din regiunea acestuia,
Moţii pot parcurge către acestea văi pe trei drumuri: şoseaua naţională Abrud-Turda, cu o
ramificaţie din punctul Buru spre Aiud; şoseaua naţională Abrud-Zlatna-Alba Iulia; şi
şoseaua judeţeană Abrud-Mogoş-Aiud, aceasta însă, fiind construită pe culmea munţilor,
este inaccesibilă cu poveri, iar iarna cu nici un fel de vehicul. Toate trei aceste şosele au o
rută extrem de lungă 80-110 km, cu pante mari.
De aproape o jumătate veac sub fost stăpânire şi după unire, Moţii au insistat
perseverent să li se construiască un drum mai scurt şi lesnicios accesibil, oferind munca
publică şi anume: drumul Abrud-Mogoş-Cheile Râmeţului-Geoagiul de Sus-Teiuş.
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Străbătând ruta acestui drum, am constatat, că ei reclamă o dreptate seculară, pe care fosta
stăpânire a evitat să le-o acorde, iar sub guvernele trecute s-au executat numai 700 metri,
pentru ca apoi să nu se mai facă nimic.
Punctul cel mai greu la această lucrare este spargerea Cheilor, prin care trebuie
făcut un semi tunel.
După studierea construirii la faţa locului, am înaintat Excelenţei-Sale Domnului
Ministru al Lucrărilor Publice Memoriul cu 6o.4556 din 7 noiembrie 1938, solicitând
trimiterea personalului specialist de la centru pentru pregătirea studiului, planului şi
devizului. La acest memoriu, am primit răspunsul prin Ordinul 6o.218 din 2 Ianuarie 1939,
că încă în primăvară ni se va trimite personalul specialist.
În acest scop noi am proiectat în bugetul ţinutului, exerciţiul 1939/40, o subvenţie
de 15 milioane lei din partea Departamentului Lucrărilor Publice, care credem, că nu ne va
lipsi de această subvenţie şi dacă şi în exerciţiul anului 1940/41 vom primi aportul financiar
al acelui Departament, vom putea duce la bun sfârşit această lucrare de mare însemnătate
pentru Moţi.
În primăvara acestui an, îndată ce vom avea suma asigurată din partea
Departamentului Lucrărilor Publice, vom începe perforarea Cheilor de ambele părţi,
lucrare care va da de lucru şi posibilitate de câştig Moţilor, dintre care cei din regiunea
minieră sunt foarte dibaci în întrebuinţarea explozibilului, în urma perforaţiilor în mine.
Acest drum – pe lângă comunicaţia lesnicioasă – va contribui mult şi la
dezvoltarea economică a unei părţi din populaţia Munţilor Apuseni şi la dezvoltarea
turismului. Frumuseţile Cheilor şi ale Munţilor, printre cari parcurge acest drum, paralel
cu un râuleţ, sunt unice în Europa, încât plecând din punctul Teiuş, nod de cale ferată în
nomenclatura internaţională, pe acest drum vor străbate mii de turişti, care se vor resfira în
toate direcţiile în Munţii Apuseni, iar contactul locuitorilor cu ei, dă un impuls de civilizaţie
şi de înviorare economică.
Problema turismului o socotim între primele măsuri, ce trebuiesc luate.
Concomitent cu construirea acestui drum, socotim că ar fi bine să se creeze un important
centru de turism la Abrud, sau Câmpeni. Aceste centre sunt vizitate acum anual de circa 1012 mii de turişti, însă din lipsa unui hotel cu tot confortul şi case de adăpost, vizitarea
regiuni din partea lor este de foarte scurtă durată. Problema organizării turismului şi-ar
putea-o însuşi Oficiul 6aţional de Turism, fie prin acordare de împrumuturi şi subvenţii
comunelor amintite pentru construirea hotelului şi a caselor de adăpost, fie prin construirea
lor directă de acel oficiu. Ipoteza primă o considerăm însă de cea mai bună, deoarece prin
aceasta s-ar crea venituri şi comunelor, care au buget foarte sărac.
Dintr-o iniţiativă particulară, solicitându-se cumpărarea fabricii de bere din
Turda, proprietatea societăţii comerciale „Ursus”, din partea Statului, pentru a fi
transformată în fabrică de conserve din produsele de carne, pentru Armată, prin raportul
nostru 6o. 9150 din 15 Decembrie 1938, am înaintat această cerere Ministerului Apărării
6aţionale, cu propunerea de respingere a acestei cereri şi cu propunerea, că întrucât acel
Departament ar hotărî înfiinţarea unei asemenea fabrici, aceasta să fie înfiinţată la
Câmpeni, judeţul Turda. Prin aceasta – pe lângă deservirea intereselor Armatei – s-ar
stimula creşterea vitelor în regiunea Moţilor, pe care le-ar putea valoriza la ei acasă, fără a
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se mai deplasa la târgurile din Turda, Alba-Iulia, Aiud, Teiuş, etc., la o distanţă de 80-110
km şi în acelaşi timp s-ar da de lucru Moţilor.
Încheind acest capitol, susţinem că problema de salvare a Moţilor din mizeria
trecutului vitreg, nu se poate rezolva decât, punând în valoare bogăţiile solului şi ale
subsolului, stimulând munca acestui popor, pentru care Statul şi ţinuturile interesate
/Mureş, Someş şi Timiş/ să dea aportul financiar până la complecta prosperare a regiuni,
când apoi traiul populaţiei se va putea asigura din exploataţiunile ei.
Această populaţie împreună cu noi aşternem Maiestăţii Voastre cel mai profund
omagiu, pentru interesul arătat faţă de ea şi pentru gândul curat de a o salva din mizerie.
Alături de alte materiale documentare privind Ţinutul Mureş, în scurta sa existenţă,
raportul generalului Dănilă Papp, scris în spiritul epocii şi în formele consacrate şi dragi
regelui Carol al II-lea, rămâne unul de referinţă pentru cunoaşterea perioadei şi zonei în care
convieţuiau, în condiţii specifice, români, maghiari şi germani.
***
Mures Country royal residence, led by General Danila Papp, submitted a report to
King Charles II, in 1939, presenting the administrative, economic, demographic, healt and
cultural matters between August and December 1938.
The report includes statistical date, conclusions drawn from the existing situation
and proposals for the country development.
Particulary interesting are the pionts of the report on the need to develop Alba Iulia
and on the situation of the population in the Apuseni Mountains.
The report bears the mark of the time withregard to the servile atitude to the
sovereign and the nationalist trend that was promoted in Europe in those yars.
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U TOPLIŢEA Î FRUTEA ARHIVELOR
HARGHITEE: AUREL MARC
Prof. dr. Liviu Boar(Târgu-Mureş)
L-am cunoscut pe Aurel Marc,1 Puiu pentru cei apropiaţi, în anii 80, la Miercurea – Ciuc,
unde eram directorul Arhivelor Statului Filiala Harghita, iar el era instructor la Comitetul
Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice din Judeţul Harghita.
Citisem şi câteva articole semnate de către Aurel Marc în cotidianul local „Informaţia
Harghitei” la care colaboram cu articole având ca temă valorificarea documentelor din
arhivele harghitene.
Întâmplător eram şi vecini, pe strada Lenin (astăzi Piaţa Libertăţii) din „buricul
târgului”, eu la numărul 23, el la numărul 21, astfel că drumurile noastre se intersectau la
cumpărăturile de la „alimentara din colţ” sau la Piaţa de legume care era în apropiere.
Nu bănuiam atunci că vom avea destine comune pe tărâmul arhivisticii româneşti, în
speţă harghitene.
A venit acel decembrie 89 care a bulversat viaţa întregii ţări dar şi multe destine,
printre care şi pe cele ale noastre.
La începutul anului 1990, a propunerea conducerii Arhivelor Statului de la acea dată,
respectiv a directorului general Ioan Alexandru Munteanu, general maior, ulterior profesor
universitar, am fost transferat în interesul serviciului ca director de filială la Tîrgu – Mureş.
Pentru mine era o promovare la o filială mare, de gradul I, spre deosebire de
Harghita care era filială de gradul III.
Mai mult, eu mă întorceam pe meleagurile natale, fiind născut în Reghin, după o
perioada de aproape 17 ani petrecuţi în judeţul Harghita, mai întâi ca profesor în comuna
Lunca de Sus,(1973-1978), apoi ca slujitor al Arhivelor Harghitene, 2 ani (1978-1980) ca
arhivist, iar din iunie 1980 ca director al filialei.
A rămas astfel vacant postul de director al Filialei Harghita, pentru care trebuia
făcută o propunere de numire în funcţie2.
A fost propus şi s-a acceptat numirea lui Aurel Marc la conducerea filialei, după ce
postul a devenit vacant prin numirea mea la data de 15 mai 1990 la conducerea Filialei
Mureş a Arhivelor Statului.
Ordinul de numire a fost semnat de către adjunctul ministrului de interne de la aceea
dată, generalul – maior Dumitru Penciuc cu data de 25.06.1990.1
1

Primul articol dedicat memoriei lui Aurel Marc a fost scris de către Marin Radu Mocanu, la acea dată director
în cadrul Arhivelor Statului din Bucureşti, publicat în Revista de arhivistică Editată la Cluj Napoca de către
Asociaţia Arhiviştilor „DAVID PRODAN” Tom IV, 1998, Nr. 1-2, p. 171. Textul acestuia îl publicăm în
Anexă. În anul 2000, în Colecţia Interferenţe, (2) Editura EUROCARPATICA din Sfântu Gheorghe a
publicat volumul AUREL MARC – contribuţii la istoria judeţului Harghita, Volum de studii şi articole
alcătuit şi îngrijit de Ana Dobreanu şi Ioan Lăcătuşu, 131p. Vezi capitolul Repere biografice p. 7-8 scris de
Liviu Boar
2
Conform uzanţelor din aceea perioadă, fiind un post de conducere în cadrul Ministerului de Interne, numirea
în funcţie se făcea de către adjunctul ministrului de interne, cu grad de general, la propunerea directorului
general al Arhivelor Statului, la rândul său având gradul de general. Generalul Ioan Alexandru Munteanu a fost
ultimul director general al Arhivelor Statului cu statut militar, el fiind urmat de profesorul universitar doctor
Ioan Scurtu, în anul 1992.
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Am efectuat operaţiunile de predare primire a funcţiei şi a gestiunii în perioada 1-15
iulie 1990.
***
Aurel Marc s-a născut la 2 septembrie 1941 în localitatea Topliţa, judeţul Harghita,
părinţi fiindu-i Aurel2 şi Ana3.
A absolvit Şcoala Medie de 11 ani din Topliţa în prima promoţie a acesteia în anul
1959, după care a urmat la Regionala Braşov un curs de impiegat de mişcare (IDM) pe care
l-a absolvit în anul 1960, fiind angajat până în anul 1965 la Staţia CFR Topliţa.
Între 1965-1968 a fost angajatul Primăriei din Topliţa ca „responsabil radioficare”,
după care v-a prelua conducerea în calitate de director a Casei de Cultură din localitate, până
în anul 1972, când se va angaja la Combinatul de Exploatare şi Prelucrare a Lemnului
(C.E.P.L.) Topliţa, la Comitetul sindical, mai întâi ca redactor, apoi ca inspector principal.
Aici va lucra până în anul 1975, când va veni la Miercurea - Ciuc ca redactor la
Administraţia Presei Locale până în anul 1978, după care se transferă ca instructor la
Comitetul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice din Judeţul
Harghita.
În perioada 1973-1977 urmează cursurile Facultăţii de Ziaristică din cadrul
Academiei „Ştefan Gheorghiu”.
A fost membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.
S-a căsătorit în anul 1960 cu Maria Moldovan, care i-a dăruit patru fete: Mirela
Simona căsătorită Vulpe, Anamaria Carmen căsătorită Dragne, Diana Octavia căsătorită
Creţu şi Raluca Otilia căsătorită Moldovan.
După angajarea în sistemul Arhivelor Naţionale a urmat o perioadă de acomodare,
telefoanele sunau des între Miercurea –Ciuc şi Tîrgu – Mureş, pentru clarificarea unor
probleme de serviciu inerente unui început de drum.
Era o perioadă de schimbări în arhive, de deschidere către publicul larg, dar şi de
bâlbâieli şi căutări de adaptare la noua orânduire care se contura.
Au apărut o serie de reglementări noi, unele se băteau cap în cap cu cele după care sa lucrat până atunci. Dar legea care a marcat activitatea arhivistică în primul deceniu de la
schimbarea de regim politic a fost celebra Lege 18/1991, Legea Fondului Funciar, care s-a
bazat în prima etapă de aplicare pe adeverinţele şi copiile eliberate de către Arhivele Statului
de pe documentele deţinute, în special Registrele agricole.
Astfel că noul director al Arhivelor Harghitene a făcut ”calificarea la locul de
muncă” un concept al regimului apus dar atât de actual oricând.
În paralel a fost cuprins în cursurile de iniţiere în arhivistică organizate la Bucureşti
de către Arhivele Statului, denumirea instituţiei la acea dată.4
Nu de puţine ori am purtat lungi convorbiri telefonice cu Puiu Marc pe probleme de
arhivistică şi nu numai, clarificând o serie de situaţii cu care se confrunta în noua sa meserie.
Din păcate firul vieţii sale s-a curmat ca urmare a unui cancer,care i-a fost depistat la
Tîrgu – Mureş şi în ciuda tratamentului pe care l-a urmat aici precum şi la Bucureşti.
Ne-am întâlnit la Tîrgu – Mureş imediat după aflarea verdictului medicilor şi într-o
lungă convorbire purtată în apartamentul mamei sale din Tîrgu Mureş din Cartierul Tudor

1

Dumitru Penciuc n. 6 august 1925 în Comuna Tudora din Judeţul Botoşani. Ofiţer de carieră. Adjunct al
Ministrului de Interne. Colaborator la „Revista Jandarmeriei” şi editorul Revistei „Veteranul”
2
Născut în 1912 la Topliţa, decedat în 1969, funcţionar, invalid de război
3
Născută în 1915 la Bilbor, decedată în 1999. A lucrat la Cooperativa „Munca Colectivă” din Topliţa
4
După apariţia Legii 16/1996, ea se va numi Arhivele Naţionale.
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am încercat să-l îmbărbătez. Mi-am dat seama că mă asculta, dar cuvintele treceau pe lângă
el fără să le perceapă semnificaţia.
A plecat la cele veşnice la 13 iulie 1997, locul său la conducerea Arhivelor
Harghitene fiind luat de către colega sa, arhivista Ana Dobreanu.1
Pe lângă activitatea strict profesională de arhivist şi de manager al Filialei Harghita a
Arhivelor Statului între 1990 şi 1996, apoi timp de mai bine de un an a Direcţiei Judeţene
Harghita a Arhivelor Naţionale, după apariţia Legii 16/1996, Legea Arhivelor Naţionale,
Aurel Marc s-a preocupat şi de valorificarea Fondului Arhivistic Naţional, prin manifestări
ştiinţifice organizate sub egida arhivelor harghitene, precum şi prin articole publicate în
presa locală.2
Astfel la 22 iunie 1995 a organizat la Miercurea - Ciuc Simpozionul „MEMORIA
ARHIVELOR”, la care au participat din partea Direcţiei Generale a Arhivelor Statului
Virgil Z. Teodorescu, directorii filialelor judeţene Mureş şi Covasna, Liviu Boar respectiv
Dan Baicu, muzeografii Szőcs János din Miercurea –Ciuc şi Ioan Lăcătuşu din Sfântu
Gheorghe şi bineînţeles gazda reuniunii Aurel Marc. Comunicările prezentate au abordat
diverse aspecte din istoria sud-estului Transilvaniei, respectiv judeţele Harghita şi Covasna.
Într-un articol dedicat evenimentului, regretatul ziarist Gheorghe Chiper, publica pe
prima pagină a ziarului „Adevărul Harghitei” din 25 iunie 1996 articolul cu titlul
„Simpozionul < Memoria Arhivelor> evocă lacrimile de durere de pe obrajii românilor de
odinioară”.
Ultima manifestare ştiinţifică pe care a organizat-o Aurel Marc înainte de a pleca la
cele veşnice a fost cea din 28 noiembrie 1996 sub genericul „Românii din Sud – Estul
Transilvaniei şi relaţiile lor cu naţionalităţile conlocuitoare de-a lungul istoriei” la care au
participat directorul general al Arhivelor Naţionale din Bucureşti Corneliu Lungu, directorii
direcţiilor judeţene Covasna şi Mureş, Dan Baicu respectiv Liviu Boar, arhivişti de la Sibiu,
Covasna şi Tîrgu Mureş, profesori şi muzeografi din Miercurea - Ciuc şi bineînţeles gazda
manifestării ştiinţifice, directorul Direcţiei Judeţene Harghita a Arhivelor Naţionale, Aurel
Marc, care a prezentat o interesantă comunicare despre meleagurile sale natale intitulată :
”Topliţa în documente din secolul al XVIII- lea”.
„Plecarea sa prea timpurie dintre noi, la 13 iulie 1997, a lăsat un gol în sufletul
prietenilor săi, a lăsat pagini nescrise din istoria acestei părţi de ţară care a avut şi mai are
multe de pătimit… Parafrazându-l pe marele istoric C.C. Giurăscu, putem spune că
<timpul, acest judecător inexorabil şi drept… aşază pe fiecare la locul ce i se cuvine>.
Locul lui Aurel Marc este întru acei condeieri care au scris, mai multe sau mai puţine
pagini de Istorie adevărată, nealterată de pasiuni politice sau de altă natură, <sine ira et
studio>”3.
Valentin Istrate, consilier superior la Arhivele Harghitene, fost coleg cu Aurel Marc
în perioada 1993-1997, îşi aminteşte cu plăcere de Aurel Marc:

1

După dispariţia lui Aurel Marc, conducerea Arhivelor Harghitene a fost preluată de către Ana Dobreanu, până
în anul 2007, când a plecat ca lector universitar la Facultatea de Arhivistică din Bucureşti, la conducerea
Direcţiei Judeţene Harghita a Arhivelor Naţionale fiind numit arhivistul Daniel Peter Bányai.
2
Vezi Bibliografia publicata în volumul AUREL MARC – contribuţii la istoria judeţului Harghita, Volum de
studii şi articole alcătuit şi îngrijit de Ana Dobreanu şi Ioan Lăcătuşu, Editura EUROCARPATICA, Sfântu
Gheorghe, 2000 în Colecţia Interferenţe, (2)
3
Liviu Boar, Repere biografice în volumul AUREL MARC – contribuţii la istoria judeţului Harghita, Volum
de studii şi articole alcătuit şi îngrijit de Ana Dobreanu şi Ioan Lăcătuşu, Colecţia Interferenţe, (2) Editura
EUROCARPATICA din Sfântu Gheorghe 2000, p. 8
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Câteva gânduri despre Omul Aurel Marc
„Am venit la Arhivele Statului – Filiala judeţeană Harghita, la 1 noiembrie 1993, fiind
primit cu căldură de şeful acestei instituţii, Aurel Marc. Cu răbdare şi profesionalism, el ma îndrumat în descifrarea tainelor teoriei şi practicii arhivistice. Avea un respect deosebit
pentru documentul scris, care reprezintă baza pentru scrierea veridică a istoriei. A reuşit să
ne facă să înţelegem, pe noi arhiviştii tineri, că lucrăm pentru viitor, şi de felul cum noi
păstrăm şi folosim documentele, generaţiile viitoare vor avea materia primă, pentru
scrierea de lucrări, studii şi articole, care să reflecte istoria acestor locuri. 6e spunea
adesea, că un arhivist bun se formează în timp şi are nevoie de o serie de calităţi: răbdare,
rigoare, meticulozitate, o bună memorie şi cunoştinţe temeinice de istoria şi evoluţia
instituţiilor.
Îşi susţinea argumentat ideile, când calm, când vulcanic, încercând să ne
împărtăşească din experienţa sa profesională şi de viaţă, respectând şi părerile celorlalţi. A
fost respectat şi iubit deopotrivă de colegi şi colaboratori, impunându-se prin
profesionalism, obiectivitate şi imparţialitate. Ştia să pretindă, dar în egală măsură să şi
dăruiască, oferindu-le celor din jur căldura sufletească, menită să le aline durerile,
necazurile, dar să-i şi convingă că viaţa este frumoasă şi merită trăită.
Cercetător pasionat al istoriei Transilvaniei şi al relaţiilor şi interferenţelor stabilite
în decursul timpului de către cei care au locuit de o parte şi de alta a Carpaţilor, Aurel
Marc a fost un bun cunoscător şi iubitor al oamenilor şi locurilor din judeţul Harghita şi
zonele învecinate.
Dorinţa lui de a-şi aduce contribuţia la cunoaşterea istoriei meleagurilor natale, nu-şi
avea izvorul în orgolii deşarte sau porniri veleitare, ci avea drept temei responsabilitatea
ce-i revenea intelectualului căruia viaţa îi oferise şansa cunoaşterii nemijlocite a
realităţilor contemporane, dar şi cele din trecut, prin intermediul graiului specific al
documentelor de arhivă.
S-a implicat total în organizarea a o serie de manifestări cultural-ştiinţifice:
simpozioane şi sesiuni de comunicări, legate de momente majore ale istoriei românilor.
Întotdeauna prelegerile sale erau argumentate ştiinţific, dar îmbrăcau şi o formă literară
elevată, ştiind să capteze interesul şi atenţia auditoriului.
Este imposibil de surprins în câteva rânduri, complexa personalitate a Omului Aurel
Marc, care timp de 7 ani, din iunie 1990, până în iulie 1997, a condus destinele instituţiei
Arhivelor 6aţionale din judeţul Harghita.” Valentin Istrate Miercurea Ciuc, 1 martie
2012
De asemenea, fostul director general al Arhivelor Statului(după 1996 Naţionale) prof.
univ. dr. Corneliu Mihail Lungu, îşi aminteşte cu emoţie despre omul, arhivistul, colegul şi
prietenul Aurel Marc:
În urmă cu mai bine de un deceniu, mai exact în anul 2000, într-o lucrare de suflet,
apărută sub îngrijirea Anei Dobreanu şi a lui Ioan Lăcătuşu, am aşternut pe hârtie
gândurile mele sincere şi curate, despre AUREL MARC - omul şi arhivistul.
Tot ceea ce am mărturisit atunci poate că nu a reuşit să redea în toată mărimea lor,
preţuirea şi respectul ce le-am nutrit permanent faţă de personalitatea lui ce m-a marcat
încă de la venirea sa, în vara fierbinte a lui 1990, între slujitorii Arhivelor Statului.
Competenţele profesionale, dar, mai cu seamă, preocupările comune pe tărâmul cercetării
istorice, convingerile neclintite că Adevărul poate fi pus în lumină numai pe baza
documentelor de arhivă, participarea la simpozioane şi sesiuni ştiinţifice organizate pe plan
local sau la nivel naţional au contribuit la legarea unei trainice prietenii, care, iată, este vie
şi astăzi.
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Am avut prilejul să-l cunosc în toate ipostazele: ca şef al Filialei judeţene Harghita a
Arhivelor Statului, ca cercetător, ca istoric, ca arhivist, dar şi în postura de coleg şi un
împătimit familist. De fiecare dată şi-a etalat şi pus în valoare calităţile cu totul speciale,
contopite într-o Personalitate de excepţie. De altfel, această convingere am avut-o şi în anul
2000, dovadă că scurta evocare de atunci a lui Aurel Marc o încheiam astfel:,, discret şi
demn cum a trăit toată viaţa, mult prea scurtă, a plecat întru nemurire. A rămas tot ceea ce
a creat şi a iubit, într-un cuvânt, întreaga sa PERSOALITATE, care nu va putea fi
răpusă de nimeni şi de nimic”.
Ce poate fi mai doveditor că spiritul său a dăinuit şi rămas treaz, decât faptul că
acum, la 15 ani după trecerea sa în nefiinţă, cei ce l-au cunoscut, apreciat şi iubit îşi
amintesc de el şi îl omagiază.
Iar noi ne-am alăturat lor, mândri că ne putem exprima satisfacţia ca i-am îndeplinit
ultimele dorinţe pe care ni le-a transmis la 30 mai 1997, cu aproximativ o lună înainte de a
părăsi, pentru totdeauna, meleagurile ardelene ale naţiei române pe care a iubit-o atât de
mult.
Prima dorinţă i-am împlinit-o predându-i destinele instituţiei Arhivelor judeţene
harghitene profesoarei Ana Dobreanu, pe care o considera destoinică, demnă urmaşă,
capabilă să ducă mai departe tradiţia arhivistică locală şi să asigure integritatea
mărturiilor documentare, care, indiferent de limba, sau limbile în care au fost create,
reprezintă parte a tezaurului arhivistic românesc. De cea de a doua dorinţă, pe care i-am
îndeplinit-o, cred că este satisfăcut şi, acolo sus de unde cu siguranţă priveşte şi veghează,
se poate mândri cu mezina lui, Raluca, cea care îi continuă cariera şi a devenit o femeie
aşezată la casa ei, fălindu-se cu ce realizează în numele şi amintirea ilustrului ei
tată.6ăpădindu-ne gândurile şi amintirile despre Aurel Marc, nu putem trece peste
sentimentele ce le nutrim astăzi, când îi simţim lipsa, pentru că de el, spiritualitatea
românească ar fi avut nevoie mai mult ca oricând. De oameni verticali, demni, dârji,
iubitori de neam şi patrie are nevoie ţara acum, când se încearcă destrămarea ei şi
ştergerea identităţii naţionale Asemenea oameni ar fi capabili să ne scape de:,, marele
nostru blestem, o masă supusă, resemnată, incapabilă să se mobilizeze pentru un mare
proiect sau pentru o mare idee”, după cum aprecia titanul istoriografiei noastre
contemporane, academicianul Florin Constantiniu, plecat dintre noi în Vinerea Mare a
Paştelui, lăsându-ne,, mai săraci, mai puţini”.
Corneliu Mihail Lungu Bucureşti 23 aprilie 2012
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AEXE
I MEMORIAM: AUREL MARC (1941-1996)1
Venind în arhivele harghitene pe un teren arhivistic rodnic, fertilizat profesional de
Liviu Boar, Aurel Marc a putut avea, astfel, sentimentul siguranţei pe care-l doreşte orice
intelectual când îşi schimbă sfera de preocupări. Al doilea element de siguranţă şi-l clădise
el în cei 25 de ani de slujitor al culturii harghitene, timp în care avea să studieze şi să vadă
la faţa locului toate monumentele de cultură româneşti în ruină sau care au rezistat
vitregiilor vremii.
6umeroasele sale studii şi articole de istoria culturii apărute în publicaţii de limbă
română şi maghiară l-au conectat din mers la problematica Arhivelor, instituţie pe care a
considerat-o a fi tot un inel de legătură al acestui lanţ cultural.
El este cel care-l va descoperi pe Iuliu Maniu în secuime, venit să îi asculte pe ei şi
pe români şi să le canalizeze doleanţele spre un mod de rezolvare, şi care va schiţa o istoria
a Mănăstirii Sf. Prooroc Ilie din Topliţa şi a localităţii Joseni.
Gheorghe Şincai va lua în scrisul său alura unui “titan şi mucenic al neamului
românesc” iar pe Elie Miron Cristea (1868-1939), primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, îl va face cunoscut opiniei publice locale ca “vrednic şi mare fiu al Harghitei”.
Poate fără să vrea neapărat, ca o obsesie, documentele de arhivă îi pun condeiul în
mână îndemnându-l să scrie şi despre deznaţionalizarea românilor din Ciuc, aşa cum avea
să scrie şi despre legăturile românilor din Ciuc cu moldovenii în secolul al XIX-lea.
Prematura şi regretabila lui dispariţie i-a îngropat proiectul scrierii unei lucrări
despre aşezăminte şi monumentele spiritual-culturale ale românilor din părţile Harghitei.
Marin Radu MOCAU
***
In this article, Aurel Marc is remembered by prof. dr. Liviu Boar, his predecessor as
head of the Archives of Harghita, both as a colleague and as a friend.
The author sketches a biography of Aurel Marc, starting with his birth on September
2, 1941, in Toplita, Harghita county, until his untimely passing on July 13, 1997, due to an
incurable disease. He mentiones the schools attended by Aurel Marc and his professional
path, up to his appointment as manager of the Harghita Branch of the State Archives (later
National Archives) from which he retired due to his illness in 1996.
The author recalls Aurel Marc’s scientific activity as well, namely the various
scientific sessions he organized, as well as his published papers.
The final paragraphs are dedicated to Aurel Marc by two of his close collaborators,
Dr. Corneliu Lungu, former general manager of the State (National) Archives and Valentin
Istrate, archivist and former colleague of Aurel Marc between 1993 and 1997.

1

Revista de arhivistică Editată la Cluj Napoca de către Asociaţia Arhiviştilor „DAVID PRODAN” Tom IV,
1998, Nr. 1-2, p. 171. Textul a fost publicat şi în lucrarea lui Marin Radu Mocanu - „Arhivele şi Cultura”,
Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1998, p.128-129
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AUREL MARC (1941-1997)

La masa de lucru - 1995
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Dan V. Baicu, Liviu Boar, Aurel Marc, Corneliu Mihail Lungu, MiercureaCiuc, 1995

LIVIU BOAR şi AUREL MARC, Miercurea Ciuc 22 iunie 1995
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COSIDERAŢII PRIVID PREGĂTIREA ŞI
ÎFĂPTUIREA LOVITURII DE STAT DI 10 FEBRUARIE
1938
Lect. univ. dr. Aurelian Chistol (Piteşti)
Constituirea cabinetului prezidat de către Octavian Goga, pe 28 decembrie 1937, a
reprezentat un dar otrăvit făcut de către suveran marelui poet, care, în naivitatea sa politică
s-a amăgit cu ideea succesului primei formaţiuni ministeriale naţionaliste din istoria
României.
Animat de un cinism de-a dreptul burlesc, regele Carol al II-lea era pe deplin
conştient că, decretul de constituire a guvernului Goga conţinea totodată şi certificatul său
de deces. Pentru Palat a fost însă singura metodă pragmatică, menită să evidenţieze faptul că
guvernările de partid reprezentau un proces deja revolut, fiind necesară o cotitură in istoria
noastră politică, recte, impunerea Coroanei ca factor de gestionare a întregului sistem.
Atât contemporanii avizaţi, cât şi istoricii consacraţi au sesizat substratul tacticii
carliste de compromitere a dreptei naţionaliste, prin aducerea la putere a exponentului său
mai docil şi mai slab, în detrimentul dinamicei şi expansivei Mişcări Legionare, intrată întrun război fratricid, de exterminare reciprocă, cu gogo-cuziştii.
În consecinţă, nu trebuie să ne surprindă faptul că, încă din momentul constituirii
sale, cabinetul Goga s-a aflat într-o permanentă criza latentă, potenţată de caracterul său
eclectic, dar şi de izolarea cu care se confrunta pe scena politică, în pofida eforturilor
disperate ale premierului de a-i lărgi baza de guvernare, prin cooptarea unor politicieni sau
partide mai mici în barca puterii.
Pentru opinia publică, gravele disensiuni interne ce au măcinat Consiliul de Miniştri
nu au constituit nicio clipă un secret, reprezentând un subiect savuros de insidioase ironii şi
bârfe.
În timp ce conflictele dintre aripa gogistă şi cea cuzistă a naţional-creştinilor se
dovedeau a fi, pe alocuri, de-a dreptul caragialeşti, îmbrăcând o haină tragi-comică, totuşi,
mult mai profundă şi devastatoare pentru stabilitatea guvernului era acţiunea „elementelor
de ordine”, impuse de către suveran, în frunte cu ministrul de Interne Armand Călinescu.
Acesta, după o scurtă perioadă de acomodare la noile realităţi, a început să se manifeste din
ce în ce mai vocal împotriva anarhiei şi a abuzurilor comise de cuzişti în întreaga ţară.
Într-o convorbire purtată la finele lui ianuarie cu fostul său coleg de partid Mihail
Ghelmegeanu, ministrul de Interne se arăta neîncrezător în capacitatea guvernului de a
câştiga alegerile, precizând că, în caz de eşec, se va instaura un regim dictatorial, idee
îmbrăţişată fără niciun fel de echivoc de către Călinescu1.
La rândul său, Prefectul Poliţiei Capitalei, Gavrilă Marinescu ţinuse să-l asigure pe
cunoscutul jurnalist de stânga Blumenfeld-Scrutator, că soarta lui Goga era pecetluită chiar
şi în cazul în victoriei în alegeri, „fiindcă nu ştie să guverneze, fiindcă nu-l vrea
străinătatea”, lăsând să se înţeleagă că, după încheierea scrutinului „regele va forma un
guvern militar fără parlament în cazul în care Garda de Fier ar avea multe voturi” 2.

1

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. IV, 1 ianuarie-30 iunie 1938, Bucureşti, Editura Machiavelli,
2002, p. 78-79.
2
Ibidem, p. 67.
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Astfel de informaţii, provenite din surse apropiate Palatului au fost privite cu toată
seriozitatea de către cercurile politice din opoziţie, îngrijorate de făgaşul spre care România
se îndrepta cu paşi repezi.
În consecinţă, Armand Călinescu va analiza împreună cu suveranul, pe 31 ianuarie
1938, remediile de depăşire a crizei politice, sugerându-i să-şi afirme plenar „rolul de
arbitru” şi să treacă la schimbarea constituţiei, fără a afecta însă „drepturile individuale şi
regimul parlamentar”.
Încurajat de receptivitatea regelui, ministrul de Interne şi-a expus, grosso-modo,
proiectul ce preconiza: un guvern restrâns, dependent de suveran şi nu de parlament, după
modelul Germaniei imperiale. Camera Deputaţilor să cuprindă 250 de membri, aleşi prin vot
uninominal, iar Senatul să fie „corporatist şi numit”. Rolul Parlamentului urma să fie
legislativ şi de control al cabinetului. La nivelul administraţiei locale, cuvântul de ordine
trebuia să fie „decongestionarea”, adică crearea unor prefecturi mari, înzestrate cu largi
competenţe, numirea primarilor şi eligibilitatea doar a consiliilor comunale.
În ceea ce priveşte metoda concretă de implementare a planului respectiv, Călinescu
o vedea prin: „Punerea în vacanţă a partidelor”, astfel încât Coroana să se impună ca şi
element primordial, după care, să fie supus plebiscitului proiectul unei Constituţii, întocmit
„în taină”1.
Audienţa ministrului de Interne la Palat a facilitat punerea imediată în circulaţie a
unor zvonuri referitoare la iminenţa demisiei guvernului, vehiculată atât în cercurile
naţional-ţărăniste, cât şi în cele liberale. Unii lideri al P.N.L.-ului au mers chiar mai departe
pe tărâmul speculativ, dându-l pe Armand Călinescu drept succesor cert al lui Goga2.
Sigur pe sine, dr. N. Lupu îşi exprima convingerea fermă, într-o convorbire purtată
pe 1 februarie cu Ioan Hudiţă, că „guvernul Goga nu va ajunge să facă alegerile, întrucât a
provocat prea mare haos în ţară, iar în afară a ridicat un val de proteste la Geneva, încât s-a
speriat şi regele Carol de furtuna dezlănţuită” 3.
Demn de menţionat este faptul că, în conformitate cu mărturiile mai multor
memorialişti, la începutul lunii februarie, situaţia generală a României devenise de-a dreptul
intenabilă, din cauza exceselor lăncerilor, repercutate atât la nivel politic, cât şi la cel socioeconomic, obligându-l pe factorul constituţional să iasă din echivoc şi să opereze
modificările necesare stăvilirii patimilor politice ajunse la climax.
Astfel, în amintirile sale, generalul Radu R. Rosetti, consemna : „Situaţia politică e
grea: guvernul (Goga) are de luptat cu imense greutăţi interne, externe şi economice,
datorate în mare parte lui însuşi...Grea şi mare e răspunderea regelui, căci el e vinovat de
aducerea la putere a lui Goga”4.
În ceea ce-l priveşte, Eugeniu Arthur Buhman – şeful secretariatului particular al
suveranului, aflat într-un evident „război rece” cu Mareşalul Palatului – nota îngrijorat că:
„Din ce în ce, am tot mai mult impresia nenorocită că scapă din mâinile regelui dominaţia
politicii interne. Şi cum ar putea fi altfel dacă Urdăreanu figurează drept consilier intim al
său?”5.
Decelând adevăratele intenţii ale monarhului, Mihail Moruzov – şeful Serviciului
Secret de Informaţii al Armatei Române – întocmea pe 4 februarie 1938 un raport ce venea
în întâmpinarea lor, referindu-se la necesitatea inexorabilă a realizării „unui armistiţiu
1

Armand Călinescu, Însemnări politice. 1916-1939, Bucureşti, Editura Humanitas, 1990, p. 372-373.
Serviciul Arhivelor Naţionale Istorice Centrale ( în continuare se va cita : S.A.N.I.C.), fond Nicolae Caranfil
(1839-1944), dosar 465, f. 56.
3
Ioan Hudiţă, Jurnal politic. 1 ianuarie-15 septembrie 1938. Începuturile dictaturii regale, Bucureşti, Editura
Fundaţiei Pro, 2002, p. 76-77.
4
Radu R. Rosetti, Pagini de jurnal, Bucureşti, Editura Adevărul, 1993, p. 38.
5
Eugeniu Arthur Buhman, Patru decenii în serviciul Casei Regale a României. Memorii. 1898-1940,
Bucureşti, Editura Sigma, 2006, p. 434.
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politic, a unei pacificări şi reculegeri a spiritelor, în care timp, indiferent de formă, să se
treacă la acţiunea de consolidare a ţării sub toate raporturile”1.
Pentru regele Carol al II-lea, documentul respectiv reprezenta o veritabilă exortaţie
de a trece la înfăptuirea unui regim autoritar, dar şi o garanţie a susţinerii venite din partea
armatei pentru planurile sale.
În pofida măsurilor de precauţie luate de Carol al II-lea şi de Camarila din jurul său,
în cercurile politice ale opoziţiei au început să circule diverse informaţii legate de activităţi
sibilice desfăşurate la Palat.
De pildă, pe 3 februarie, Florian Marinescu – administratorul Domeniilor Regale - îi
aducea la cunoştinţă, în mod confidenţial, lui Ioan Hudiţă, faptul că: „De două zile el
observă o mişcare cu totul suspectă la cabinetul lui Urdăreanu, unde este un du-te vino
neîntrerupt, de dimineaţa (de) la 9 până noaptea târziu”. Deşi discutase cu servitorii
Palatului, Marinescu nu putuse afla de la aceştia decât că „ofiţerii din serviciul de gardă şi
trupa stau îmbrăcaţi la posturile lor până noaptea la 4 spre ziuă”.
Încercând să găsească o explicaţie plauzibilă a neobişnuitei agitaţii nocturne de la
Palat, administratorul Domeniilor Regale aprecia „că regele pregăteşte o nouă lovitură,
poate chiar peste capul lui Goga şi al lui Antonescu”2.
Zvonurile privind iminenţa căderii guvernului ajunseseră şi la urechile lui
Argetoianu, care le punea pe seama unor demersuri secrete întreprinse în acest sens de către
Armand Călinescu şi de ministrul Franţei, Thierry.
În opinia celebrului memorialist, era mai mult decât evidentă starea de nelinişte ce
pusese stăpânire pe principalele cercuri politice autohtone, inclusiv pe tabăra
guvernamentală3.
Tot din informaţiile culese de „boierul de la Breasta” rezulta şi că, în seara zilei de 5
februarie, Ernest Urdăreanu îl vizitase pe Gh. Tătărescu, purtând o lungă conversaţie cu
fostul premier liberal, menită a alimenta zvonurile legate de pregătirea debarcării lui Goga4.
A doua zi, Călinescu s-a deplasat la Palat pentru a analiza împreună cu Urdăreanu
ultimele incidente petrecute între legionari şi autorităţi. La capătul discuţiei, ministrul de
Interne concluziona laconic în propriile-i însemnări: „Înţeleg că deja se pregăteşte altă formă
de guvern. Extraordinară mobilitate!”5.
Pentru Armand Călinescu ziua de 7 februarie s-a dovedit a fi extrem de bogată în
evenimente majore, ce vor influenţa nu doar destinul său personal, ci şi pe cel al întregii
noastre naţiuni.
Primit de dimineaţă într-o audienţă de lucru la suveran, consacrată prezentării
situaţiei menţinerii ordinii publice, ministrul de Interne a fost abordat de către acesta pe
tema schimbării constituţiei. Din punctul de vedere al regelui, actul respectiv trebuia
precedat de constituirea unui „guvern girat de oameni de suprafaţă ca miniştri de stat şi
având oameni tineri care să lucreze efectiv”.
Declarându-se de acord cu ideea monarhului, Călinescu i-a recomandat totuşi „o
formulă în afară de partide”, precum şi preluarea de către militari a administraţiei până în
momentul adoptării noii Constituţii.
Însuşindu-şi punctul de vedere al sfetnicului său, Carol al II-lea a ţinut să-l asigure că
va identifica soluţia optimă de schimbare a regimului politic intern6.
1

Arhivele Militare Române, fond Marele Stat Major. Secţia a II-a Informaţii (1876-1949), dosar 816/1938, f.
5.
2
Ioan Hudiţă, op. cit., p. 78-79.
3
C. Argetoianu, op. cit., vol. IV, p. 87.
4
Ibidem, p. 99.
5
Armand Călinescu, op.cit., p. 374.
6
Ibidem, p. 374-375.
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La prânz, Călinescu s-a întâlnit cu premierul Goga şi cu ministrul Apărării, Ion
Antonescu. Îngrijorat de zvonurile tot mai persistente privind înlăturarea cabinetului său,
marele poet şi-a informat interlocutorii de intenţia de a-l aborda direct pe rege pe tema
încrederii acestuia în guvern.
După-amiază, ministrul de Interne a discutat şi cu Urdăreanu, căruia, după propria-i
afirmaţie, Goga tocmai îi ceruse „să nu-i împlânte cuţitul prin spate”. Marele Şambelan îl
invitase însă pe Călinescu pentru a-l iniţia în legătură cu planul urzit de rege: constituirea
unui guvern prezidat de patriarhul Miron Cristea, cu toţi foştii premieri miniştri fără
portofolii şi cu Micescu – la Externe, Antonescu – la Apărare, Armand Călinescu – la
Interne. Lor urmau să li se adauge în fruntea diferitelor departamente: Ghelmegeanu,
Potârcă, Inculeţ, Cancicov şi alţii. Suveranul mai preconiza, în paralel, şi formarea unui
Consiliu de Coroană, elaborarea unei proclamaţii către ţară şi, mai ales, punerea în vacanţă a
partidelor1.
Dornic să accelereze procesul de instaurare a „Noului Regim”, ministrul de Interne ia înmânat în cursul serii demisia lui Urdăreanu, pentru ca acesta s-o remită direct regelui şi
nu primului-ministru Octavian Goga. Călinescu îşi justifica gestul prin imposibilitatea de a
colabora în cadrul cabinetului cu aripa cuzistă a naţional-creştinilor. Invocând motive
similare, I. Gigurtu demisiona la rândul său din fruntea Departamentului Industriei şi
Comerţului.
Considerând că astfel de iniţiative erau premature, putând chiar periclita planurile
Palatului, nedefinitivate încă, Urdăreanu s-a folosit de întreg arsenalul său persuasiv pentru
a-i determina pe cei doi să-şi retragă demisiile2.
Audienţa lui Dinu Brătianu la rege, din 8 februarie, a contribuit la eliminarea încă
unui obstacol din calea proiectului carlist de instaurare a unui regim autoritar, fiind
interpretată de cercurile politice ale opoziţiei ca un semn al neîncrederii factorului
constituţional în cabinetul Goga, intrat deja în faza crepusculară a existenţei sale3.
Pentru iniţiatorii loviturii de stat a urmat o noapte albă, consacrată detalierii
scenariului desfăşurării actului politic programat pentru data de 10 februarie 1938. După mai
bine de 3 ore de discuţii, regele Carol al II-lea, Ernest Urdăreanu, Gh. Tătărescu şi Armand
Călinescu au convenit asupra structurii viitorului guvern, a numirii unor ofiţeri superiori în
fruntea judeţelor, a conţinutului proclamaţiei regale, a introducerii stării de asediu şi a
dizolvării partidelor4.
Pe 9 februarie, pregătirile vizând instaurarea „Noului Regim” intraseră deja în linie
dreaptă, după cum lăsaseră să se înţeleagă, atât M. Ghelmegeanu, cât şi Gavrilă Marinescu
în convorbiri separate, purtate cu Blumenfeld-Scrutator, ceea ce însemna că „ceasurile
guvernului Goga erau numărate”, după aprecierea lui Argetoianu5.
Pe de altă parte, în aceeaşi zi, s-a realizat şi înţelegerea dintre premierul O. Goga şi
C.Z. Codreanu, referitoare la retragerea legionarilor din campania electorală şi la susţinerea
de către cei din urmă a listelor guvernamentale cu prilejul viitorului scrutin parlamentar.
Respectivul acord avea menirea de a anihila tactica Palatului de epuizare şi lichidare
reciprocă a celor două mişcări naţionaliste, contravenind flagrant proiectului carlist de
instaurare a unei dictaturi personale. În consecinţă, pentru Carol al II-lea nu mai exista
posibilitatea de a da înapoi. „Şahul la rege” încercat de către Goga l-a iritat pe vindicativul
monarh, care va profita din plin de condiţiile externe şi interne favorabile înfăptuirii loviturii
de stat: democraţiile occidentale puseseră guvernul României la „stâlpul infamiei” din cauza
1
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măsurilor sale antisemite, Londra şi Parisul solicitând vehement înlăturarea sa; principalele
partide autohtone agreau ideea amânării sine-die a alegerilor şi pe cea a formării unui
cabinet de Uniune Naţională; guvernarea de dreapta se dovedise a fi incapabilă să rezolve
problemele majore ale ţării, generând haos, instabilitate, declin economic, tensiuni sociale şi
accentuarea stării de nesiguranţă a populaţiei1.
Joi, 10 februarie 1938 a fost cea mai dramatică zi din existenţa politică a lui Octavian
Goga. Deşi regele Carol al II-lea îl primea în audienţă de lucru în fiecare zi de miercuri, la
ora 12 şi jumătate, premierul fusese anunţat încă de marţi, 8 februarie, în jurul orei 11, că
audienţa sa era amânată pentru joi, la ora 12 şi 30 de minute.
Pentru cunoscătorii avizaţi ai întortocheatei politici a suveranului, amânarea
respectivă reprezenta un semnal clar că situaţia guvernului devenise extrem de precară, dar,
atât Goga, cât şi ceilalţi miniştri au păstrat un optimism moderat, ţinând cont de faptul că
scopul audienţei era examinarea situaţiei politice interne2.
Prezentându-se la Palat, preşedintele Consiliului de Miniştri i-a adus capului statului
spre aprobare şi sancţionare diferite acte, referindu-se la măsurile întreprinse în vederea
câştigării alegerilor, excepţie de la expunerea sa făcând însă informaţia privind înţelegerea
perfectată în ajun cu Căpitanul.
Dând dovadă de o capacitate de disimulare de-a dreptul diabolică, regele şi-a ascultat
primul sfetnic mai bine de o oră, într-o atmosferă calmă, de aparentă comprehensiune,
aprobând activitatea de viitor a unui guvern a cărui soartă era deja pecetluită.
Siderat de faptul că factorul constituţional nu mai manifesta niciun interes pentru
evoluţia campaniei electorale şi pentru perspectivele cabinetului de a câştiga scrutinul
programat la începutul lunii martie, Octavian Goga a abordat el însuşi aceste subiecte,
menite a constitui punctul culminant al audienţei.
Chiar atunci, „regizorul” Carol al II-lea a apreciat că sosise momentul „loviturii de
teatru” în drama al cărei actor principal era nefericitul poet, înştiinţându-l cu nonşalanţă că,
situaţia internă şi externă extrem de gravă a ţării îl obliga să se gândească la formarea
imediată a unui cabinet de uniune naţională, prezidat de Patriarhul Miron Cristea, care să-i
cuprindă, ca miniştri fără portofoliu pe toţi foştii premieri ai României, inclusiv pe Goga3.
Şocat de solicitarea intempestivă a suveranului, poetul a pus demisia guvernului la
dispoziţia acestuia, părăsind extrem de tulburat Palatul. După consumarea dramaticului
moment al audienţei, Goga l-a informat pe A.C. Cuza despre cele petrecute, convocând
pentru ora 17 şi jumătate un Consiliu de Miniştri extraordinar. De asemenea, între orele 15
şi 17, la locuinţa bardului din Capitală s-a desfăşurat o amplă consfătuire, la care au luat
parte miniştrii naţional - creştini4.
Pentru a beneficia de o imagine de ansamblu a celor întâmplate în prima parte a zilei
de 10 februarie 1938, trebuie să menţionăm că, la ora 10, fusese primit în audienţă de către
suveran şi patriarhul Miron Cristea, probabil pentru a i se aduce la cunoştinţă ultimele detalii
privind organizarea loviturii de stat5.
Informaţii extrem de interesante legate de culisele debarcării lui Goga i-au fost
oferite, chiar în după-amiaza zilei de 10 februarie, fruntaşului naţional-ţărănist Ioan Hudiţă
de către influentul membru al Camarilei, Gavrilă Marinescu. Acesta, după ce l-a catalogat pe
1
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premierul demisionar drept „un mare caraghios, care nu-şi dă seama de nulitatea sa
politică”, a ţinut să precizeze că Goga a părăsit Palatul tunând şi fulgerând împotriva regelui,
declarându-le totodată câtorva jurnalişti că va reveni în curând la conducerea ţării, numai că
atunci „va fi vai şi amar de acei care i s-ar împotrivi”.
De asemenea, Marinescu a confirmat faptul că lovitura de stat a fost orchestrată de
rege, împreună cu Urdăreanu, Tătărescu şi Călinescu, menţionând şi că iniţial se încercase
desemnarea în postul de prim-ministru a preşedintelui Curţii de Casaţie D.Gh. Lupu, dar că,
în urma refuzului său, s-a ajuns, la soluţia Miron Cristea, acceptată cu greu de cel din urmă.
Conchizând, prefectul Poliţiei Capitalei sublinia că formula patriarhului-premier fusese cea
mai indicată, deoarece, prin Miron Cristea, suveranul „asigură Biserica şi poate dezarma un
mare număr de preoţi care sprijină cuzismul şi mai ales Garda de Fier”1.
Revenind la dramaticul final al audienţei acordate la orele amiezii de către Carol al
II-lea lui Octavian Goga, consemnăm faptul că, memorialiştii epocii ne-au oferit două
versiuni relativ complete asupra conţinutului său, diferite ca formă, dar apropiate în esenţă
ca fond, la care s-au adăugat şi câteva extrem de succinte relatări ale evenimentului.
Astfel, C. Argetoianu, bazându-se pe relatarea lui Ion Pangal, provenită dintr-o sursă
de primă mână, adică de la însuşi Goga, a reprodus pentru posteritate următorul dialog dintre
monarh şi premier: „după ce a terminat cu hârtiile, (preşedintele de Consiliu – n.n. ) a cerut
regelui voie să vorbească puţină politică. <<Era să ţi-o propun>> – a răspuns regele. Goga a
expus rezultatul negocierilor sale cu maghiarii şi cu saşii, şi a arătat suveranului, că
înţelegerile încheiate cu puterile sale şi ale lui Cuza, era sigur de cel puţin 50% în alegeri.
<<Da, a replicat regele, dar alegerile trebuiesc amânate...>>. Capul lui Goga! <<Dar bine,
Sire, mi-aţi dat guvernul ca să fac alegeri!>> – <<Da, dar situaţia s-a schimbat; agitaţia a
sporit, lumea e neliniştită – aş vrea să fac un guvern naţional din care bineînţeles să faci
parte şi d-ta!>>-<<Un guvern naţional? Dar când?>> – <<Chiar azi…>> Goga şi-a oferit
numaidecât demisia, regele a primit-o în principiu şi l-a rugat să se mai gândească câteva
ceasuri asupra participării sale la guvernul naţional, participare pe care o refuzase”2.
Rememorând o conversaţie purtată cu şeful guvernului chiar pe 10 februarie,
diplomatul legionar M. Sturdza nota că premierul demisionar avusese următorul schimb de
replici cu suveranul:
„- Dragă Goga, încăierările între Mişcarea Legionară şi guvernul dumitale sunt prea dese şi
prea violente. Îmi pare rău, dar mă văd silit să-ţi cer demisia.
-Maiestate, dificultăţile cu Legiunea s-au terminat. Aseară m-am înţeles cu Codreanu.
-Te-ai înţeles cu Codreanu? Foarte rău, dragă Goga, foarte rău! Voi forma alt guvern”.
M. Sturdza a avut onestitatea de a consemna şi faptul că, după audienţa lui Goga de
la Palat, i-a propus poetului să refuze să-şi prezinte demisia şi să mobilizeze cămăşile verzi
şi albastre din întreaga ţară pentru a rezista, numai că, primul-ministru nu a marşat la o astfel
de soluţie radicală, ce risca să arunce România în braţele războiului civil3.
De asemenea, unul dintre artizanii loviturii de stat, Armand Călinescu, consemna cu
cinism: „Goga e chemat în audienţă. Rex îi spune că trebuiesc amânate alegerile. Goga îşi dă
demisia4.
Profund bulversat de ingratitudinea suveranului, bardul de la Răşinari şi-a reunit
colegii de cabinet la ora 18, cu o jumătate de oră întârziere faţă de programarea iniţială,
pentru a le prezenta motivele demisiei primului guvern naţionalist din istoria României,
după numai 44 de zile de activitate.
1
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Dând dovadă de o impresionantă stăpânire de sine, marele poet a făcut practic o
spovedanie de o incontestabilă calitate literară şi emoţională în faţa miniştrilor naţionalcreştini1.
După terminarea acestei confesiuni de suflet, poetul s-a deplasat la Palat pentru a-şi
prezenta în mod oficial demisia, fiind primit la ora 19 de către capul statului. În cursul
întrevederii, derulată pe parcursul a circa 45 de minute, Carol al II-lea a reîncercat să-şi
convingă interlocutorul să accepte să intre ca ministru fără portofoliu în cabinetul de uniune
naţională al patriarhului
Demn, dar dând totodată dovadă de deferenţă faţă de suveran, Goga a declinat din
nou oferta acestuia, asigurându-l însă că îşi va sfătui amicii politici să-i stea la dispoziţie.
Revenit la sediul Preşedinţiei Consiliului, premierul demisionar a avut o ultimă
întrevedere cu foştii săi colegi de cabinet, aducându-le la cunoştinţă modul de desfăşurare al
audienţei şi i-a rugat „să primească orice însărcinare sau misiune li se va da de către M.S.
Regele”2.
Astfel, se sfârşea pentru marele poet ziua în care destinul îi dăduse o grea lovitură,
nu doar politică ci şi existenţială, imposibil de surmontat pentru un om înzestrat cu o
sensibilitate exacerbată, specifică marilor artişti ai cuvântului.
Audienţele acordate de către suveran patriarhului Miron Cristea şi premierului
Octavian Goga în prima parte a zilei de 10 februarie au pecetluit soarta primului guvern
naţionalist al României, dându-i factorului constituţional posibilitatea de a merge mai
departe pe calea înfăptuirii loviturii de stat.
Prin urmare, în cursul după-amiezii, regele Carol al II-lea i-a convocat la Palat, rând
pe rând, pe foştii preşedinţi ai Consiliului de Miniştri: mareşalul Al. Averescu, general
Arthur Văitoianu, Al. Vaida – Voevod, Iuliu Maniu, G. G. Mironescu, N. Iorga, Dr. C.
Angelescu şi Gh. Tătărescu3, pentru a-i informa în legătură cu decizia luată de a institui un
„nou regim”, menit să restabilească ordinea în ţară, să înlăture pericolul reprezentat de
Garda de Fier şi să asigure continuitatea politicii externe tradiţionale a României.
Deşi presa se referea, în mod eufemistic, la „consultările” de la Palat, în fapt,
monarhul îi convocase doar pentru a le prezenta proiectul său politic şi pentru a le cere
sprijinul în vederea înfăptuirii acestuia.
Chiar dacă preşedintele Partidului Naţional Liberal, C. I. C. Brătianu, nu îndeplinise
niciodată funcţia de prim-ministru al ţării, întrucât era liderul celei mai importante
formaţiuni politice autohtone, suveranul l-a invitat în deschiderea maratonului de audienţe
din după-amiaza zilei de 10 februarie, făcând astfel o excepţie de la regula convocării doar a
foştilor premieri.
Cu acest prilej, regele i-a cerut şefului liberal ca partidul său să susţină un guvern
Miron Cristea, „în care să intre ca miniştri fără portofoliu toţi foştii prim-miniştri şi la
departamente să se numească oameni de meserii”, desemnaţi de către Carol al II-lea dintre
foştii miniştri. Mai mult decât atât, capul statului şi-a informat interlocutorul şi că alegerile
urmau a fi amânate sine-die, că se va modifica Legea Fundamentală a ţării şi că se vor lua
măsuri drastice de ordine.
În replică, Dinu Brătianu şi-a manifestat disponibilitatea de a susţine un guvern de
Uniune Naţională, dar i-a cerut suveranului să nu dizolve partidele, ci doar să le suspende
1
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activitatea pentru o perioadă determinată. În ceea ce priveşte modificarea Constituţiei, el n-a
respins-o aprioric, dar a solicitat ca ea să fie efectuată „prin largă discuţie publică şi printrun Parlament”, nicidecum printr-un decret, aşa cum propunea monarhul1.
Audienţa mareşalului Averescu a fost scurtă şi fructuoasă, deoarece venerabilul
militar „s-a declarat dispus să sprijine eforturile pentru restabilirea ordinii în ţară”2.
Deşi nu există nicio mărturie directă asupra conţinutului conversaţiilor regelui cu
generalul Văitoianu, G. G. Mironescu şi dr. C. Angelescu, faptul că aceştia au acceptat să
facă parte din noul guvern reprezintă un argument irefutabil al spiritului comprehensiv de
care foştii premieri au fost animaţi.
O poziţie similară a îmbrăţişat şi Nicolae Iorga, care i-a arătat lui Carol al II-lea că:
„Odată pornit pe această cale nu trebuie să se oprească”3.
În schimb, Al. Vaida Voevod şi-a condiţionat sprijinul pentru noul cabinet de
cooptarea în rândurile sale a lui Voicu Niţescu şi a lui Costică Angelescu, membri marcanţi
ai „Frontului Românesc”, idee agreată, cu unele rezerve de către rege.
În ceea ce-l priveşte, Gh. Tătărescu s-a văzut nevoit să-şi mobilizeze întregul arsenal
persuasiv pentru a-l determina pe Carol al II-lea să-i încredinţeze, ad-interim, ce-i drept,
portofoliul Externelor, în detrimentul lui Istrate Micescu, preferat într-o primă fază de către
suveran4.
Extrem de interesantă s-a dovedit a fi audienţa la Palat a lui Iuliu Maniu, mai ales că,
regele şi liderul P.N.Ţ. nu se mai întâlniseră în acest cadru din 1933. Afabil, dar totodată
ferm, Carol al II-lea şi-a înştiinţat interlocutorul că va numi „sub preşedinţia şefului bisericii
ortodoxe un guvern de conciliere între partide, un guvern de uniune naţională”, invitându-l
să accepte postul de ministru fără portofoliu în noul cabinet, dar şi să-şi îndemne colegii de
partid să-l susţină.
Decelând adevăratele intenţii ale suveranului, Maniu i-a replicat că astfel de
înjghebări ministeriale n-au fost nicicând viabile şi că, la momentul politic respectiv,
dominat de un context extern tot mai nefavorabil României, această soluţie era absolut
inutilă. Lansându-se într-o veritabilă pledoarie pentru apărarea democraţiei parlamentare,
preşedintele P.N.Ţ-ului l-a avertizat pe rege asupra greşelii de a impune un cabinet
dictatorial, „care nu este susţinut decât de câteva lichele din jurul Majestăţii Voastre”, fapt
menit a contrazice voinţa naţională, dar şi a expune Coroana unor primejdii imense, în cazul
unui eşec, previzibil de altfel, al sistemului politic inaugurat de către Carol al II-lea.
Făcând abstracţie de atitudinea rebarbativă a lui Maniu faţă de „Noul Regim”,
factorul constituţional şi-a reiterat intenţia de a desfiinţa partidele, întrebându-şi
interlocutorul cum va reacţiona în atare condiţii. Fără a risca declanşarea unui conflict
deschis cu Palatul, şeful Partidului Naţional Ţărănesc a ţinut să precizeze că se va retrage la
Bădăcin pentru a-şi îngriji via, subliniind totodată că „Majestatea Voastră nu aveţi dreptul să
desfiinţaţi partidele politice ci dimpotrivă să guvernaţi prin partidele politice. De altfel,
Partidul nostru Naţional din Ardeal a fost în repetate rânduri desfiinţat în trecut de către
guvernele maghiare. Dar partidul nostru continuă să existe, pe când acele guverne ungureşti
au dispărut de mult”5.
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După încheierea audienţei, Maniu le-a declarat reprezentanţilor presei pe un ton
ritos, că: „Sunt singurul prim-ministru care nu am acceptat să fac parte din noul guvern”1,
afirmaţie contrazisă ulterior de decizia similară a lui Goga.
Sosit la hotelul Athenẻe Palace, Iuliu Maniu i-a convocat de urgenţă pe Ion
Mihalache, dr. N. Lupu, V. Madgearu şi Mihai Popovici pentru a le expune modul în care a
decurs audienţa sa la suveran. Toţi cei prezenţi s-au solidarizat cu poziţia exprimată de
liderul partidului de a refuza orice colaborare a P.N.Ţ.-ului cu un regim dictatorial2.
Cu prilejul înfăptuirii loviturii de stat din 10 februarie, Carol al II-lea nu l-a putut
uita nici pe C. Argetoianu, o personalitate politică controversată, dar influentă în cercurile
masonice autohtone şi internaţionale. Întrucât „boierul de la Breasta” nu fusese primministru şi nici nu conducea un partid de vocaţie guvernamentală, factorul constituţional l-a
contactat indirect, prin intermediul lui Ernest Urdăreanu, însărcinat să-i prezinte proiectul
politic carlist: „suspendarea şi revizuirea Constituţiei (prin decret), suprimarea tuturor
alegerilor şi chiar înainte de promulgarea noii Constituţii, suspendarea inamovibilităţii
magistraturii, a statutului funcţionarilor, a activităţii partidelor şi punerea la punct a presei.
Măsuri energice pentru depolitizarea administraţiei şi pentru moralizarea vieţii publice vor fi
luate imediat ca să se taie iarba sub picioare curentului ce împinge lumea spre Garda de
Fier”.
Intrând într-o serie de detalii legate de instituirea „Noului Regim”, Urdăreanu şi-a
informat interlocutorul că „Regele vrea să procedeze în două etape: într-o primă etapă, un
guvern prezidat de patriarh în care ar intra, dacă se poate, toţi foştii preşedinţi de Consiliu,
fără portofoliu, iar portofoliile s-ar distribui după consideraţii de competenţă, în tot cazul nu
după consideraţii politice sau de partid – într-o a doua etapă, un guvern de muncă. Primul
guvern, de o durată foarte scurtă, ar avea un program limitat la măsurile revoluţionare:
suspendarea Constituţiei, a alegerilor, a partidelor etc. – pentru care regele vrea girul foştilor
preşedinţi de Consiliu, pentru ca, după aceea să nu mai poată protesta împotriva noului
regim nici ei, nici partidele lor”.
Marele Şambelan a obţinut nu doar acordul lui Argetoianu pentru planurile Palatului,
ci şi disponibilitatea acestuia de a accepta un portofoliu, de preferinţă în cea de-a doua etapă
a instituirii dictaturii carliste3.
Un alt lider politic cunoscut pentru dinasticismul său, Grigore Iunian, a fost primit în
audienţă la suveran pe 11 februarie pentru a fi pus la curent cu ultimele evenimente politice,
deoarece în ziua anterioară nu se aflase în Capitală.
În schimb, regele a refuzat să aibă orice contact şi să le ofere vreo explicaţie
profesorului A.C. Cuza, preşedintele suprem al Partidului Naţional Creştin şi lui Corneliu
Zelea Codreanu, liderul Gărzii de Fier, ultimul fiind direct vizat de măsurile punitive puse la
cale de noii guvernanţi4.
Toţi potenţialii viitori miniştri au fost convocaţi la Palat în seara de 10 februarie
1938, la ora 23,30 pentru consultări cu suveranul. După o oră de discuţii purtate cu aceştia,
Carol al II-lea a definitivat componenţa cabinetului de Uniune Naţională5, iar în următoarele
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15 minute, i-a rechemat într-o audienţă colectivă însă, pe foştii premieri,,, spre a-i mai
solidariza din nou cu hotărârile lui”, după care, membrii guvernului au depus jurământul, în
faţa regelui şi a voievodului Mihai1.
Luând cuvântul la finele ceremoniei, capul statului a evidenţiat solemnitatea
momentului pentru istoria poporului român, dată de faptul că, formarea noului guvern
reprezenta debutul unei noi epoci în evoluţia destinului nostru naţional. Era vorba despre „o
eră de îndreptare, o eră în care erorile din trecut trebuie corectate cu cea mai desăvârşită
energie şi cu cea mai adâncă chibzuială”.
Conştient de faptul că aşezarea ţării pe temelii solide nu era o acţiune facilă, factorul
constituţional le-a mulţumit membrilor cabinetului pentru implicarea în respectivul proiect,
promiţându-le totodată întregul său sprijin în opera de edificare a unei noi Românii.
În discursul de răspuns, patriarhul Miron Cristea i-a mulţumit suveranului pentru
încrederea acordată, exprimând totodată totala disponibilitate a echipei ministeriale de a sluji
cu devotament ţara şi tronul, în noua eră, care tocmai debuta. Referindu-se succint şi la
intenţiile cabinetului său, Patriarhul a ţinut să precizeze că „vom căuta să readucem ordinea
şi liniştea în ţara noastră, răscolită de frământările adeseori atât de păgubitoare ale atâtor
partide politice, încât paşnicii noştri cetăţeni, îndeosebi mulţimea paşnicilor noştri ţărani, în
liniştea cuvenită să poată munci ogorul şi spori rodnicia pământului, iar pe de altă parte, pe
lângă liniştea de muncă rodnică şi românească în interior, să se întărească încrederea de care
avem nevoie din partea aliaţilor noştri şi a tuturor puterilor vecine, cu care trebuie să trăim
în bună înţelegere, şi, după putinţă, să sporim prieteniile în interesul păcii generale”.
În încheiere, prevalându-se de faptul că era „părinte sufletesc” al românilor,
patriarhul-premier n-a pregetat să-i binecuvânteze pe suveran, pe colegii săi de guvern şi pe
toţi cei aflaţi în slujba statului şi a ţării2.
Imediat după terminarea procedurii de investire a noului guvern, regele şi miniştrii
săi s-au reunit într-o primă şedinţă de lucru, desfăşurată până în jurul orei 3 şi jumătate
noaptea.
În prima parte a întrunirii, Carol al II-lea a obţinut aprobarea cabinetului pentru
conţinutul unei „Proclamaţii către popor”, redactate de el însuşi, ce urma a fi dată
publicităţii cât mai grabnic. În cuprinsul acesteia, monarhul preciza că în pofida eforturilor
depuse timp de 8 ani pentru a conduce ţara prin intermediul partidelor politice, lupta lor
pentru putere a generat „o nesfârşită nelinişte şi tulburare în viaţa şi sufletul poporului’’,
obligându-l astfel să intervină pentru salvarea României. Subliniind că în luarea respectivei
decizii s-a lăsat ghidat exclusiv de gândul la „interesele permanente ale patriei şi
neprecupeţita ei întărire”, suveranul menţiona că va păşi „fără şovăire” la îndreptarea stării
primejdioase ce pusese stăpânire pe ţară şi că: „Pentru aducerea la îndeplinire a cestui
imperativ naţional, am alcătuit, sub preşedinţia Patriarhului României, un guvern de oameni
Agriculturii, Domeniilor şi Cooperaţiei; Dr. Ion Costinescu – ministrul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale; Victor
Iamandi – ministrul Educaţiei Naţionale şi ad-interim la Culte şi Arte; Mircea Cancicov – ministrul Finaţelor şi
ad-interim la Justiţie; Armand Călinescu – ministrul Internelor, Generalul de Divizie Ion Antonescu – ministrul
Apărării Naţionale şi ad-interim la Aer şi Marină; Constantin Angelescu – ministrul Lucrărilor Publice şi
Comunicaţiilor; General Paul Teodorescu – subsecretar de Stat la Ministerul Apărării Naţionale. (“Monitorul
Oficial ”, partea I, nr. 33 bis, 10 februarie 1938, p. 797-798; Î.D.R. nr. 854 şi 855; vezi şi: Cum s-a alcătuit
guvernul de Uniune 6aţională. Ce s-a petrecut în cursul zilei de eri, în “Viitorul”, anul XXX, nr. 9029, 13
februarie 1938, p. 3; Lista noului guvern, în “Argus”, anul XXVIII, nr. 7449, 12 februarie 1938, p. 5; Lista
noului guvern, în “Ţara Noastră”, anul XVII, nr. 1571, 13 februarie 1938, p. 8; Joi noaptea s-a format un
guvern de concentrare naţională, în “Curentul”, anul XI, nr. 3604, 13 februarie 1938, p. 12).
1
C. Argetoianu, op. cit., vol. IV, p. 122.
2
Cum s-a alcătuit guvernul de Uniune 6aţională. Ce s-a petrecut în cursul zilei de eri, în „Viitorul”, anul
XXX, nr. 9029, 13 februarie 1938, p. 3; Joi noaptea s-a format un guvern de concentrare naţională, în
“Curentul”, anul XI, nr. 3604, 13 februarie 1938, p. 12; Guvernul a demisionat. S-a constituit un nou cabinet
prezidat de Î.P.S.S. Patriarhul Miron Cristea, în “Ţara Noastră”, anul XVII, nr. 1571, 13 februarie 1938, p. 8.
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de răspundere care, mânaţi de cel mai desăvârşit patriotism, descătuşaţi fiind de activitatea
de partid, vor avea tot răgazul să-şi închine toate gândurile şi toată munca numai binelui
obştesc”.
Referindu-se la activitatea de perspectivă a cabinetului prezidat de patriarhul Miron
Cristea, regele anunţa importante schimbări, inclusiv de ordin constituţional, dar şi
depolitizarea grabnică a vieţii administrative şi gospodăreşti a statului, veritabile condiţii
sine-qua-non pentru înfăptuirea năzuinţelor naţionale româneşti1.
Tot în cursul nopţii de 10/11 februarie 1938 s-au mai hotărât : însărcinarea
patriarhului Miron Cristea cu redactarea unui manifest al guvernului, extinderea stării de
asediu pe întreg cuprinsul ţării, numirea de prefecţi militari în fruntea judeţelor, dizolvarea
tuturor consiliilor comunale şi declararea averilor miniştrilor la momentul numirii lor2.
Conform celor convenite, noul guvern a trecut rapid la implementarea măsurilor
menite a restabili ordinea internă şi a-i afirma autoritatea. Astfel, s-a decretat instituirea
stării de asediu „pe tot cuprinsul ţării”, pentru o perioadă nedeterminată, urmând ca aceasta
să fie ridicată „când se va crede oportun”.
Acţionând pe linia consolidării poziţiei cabinetului de uniune naţională în teritoriu,
dar şi pe cea a depolitizării administraţiei publice locale, ministrul de Interne Călinescu a
trecut, în zorii zilei de 11 februarie, la numirea de noi prefecţi, proveniţi din rândurile
ofiţerilor superiori ai armatei, astfel încât, posibilitatea izbucnirii unor revolte era practic
redusă la zero, dat fiind respectul legionarilor faţă de uniforma militară.
Noul guvern nu a rămas dator nici la capitolul prezentării intenţiilor sale de
perspectivă, dând publicităţii, în după-amiaza zilei de 11 februarie, sub semnătura
patriarhului-premier, un „Manifest-program”, adresat opiniei publice. În cuprinsul acestuia
era evocată necesitatea inexorabilă de a se pune capăt momentelor critice generate de vrajba
produsă în ţară de propaganda aţâţătoare a partidelor politice şi de exaltarea intereselor
personale şi a resentimentelor de tot felul, prin: adoptarea unor reforme constituţionale,
instituirea dominaţiei interesului naţional în toate sferele de activitate, asigurarea celei mai
desăvârşite ordini cu garantarea drepturilor legale ale tuturor cetăţenilor români, „ridicarea,
instruirea şi întărirea ţărănimii şi a clasei muncitoare”, încurajarea înfăptuirii unui amplu
program naţional „de investiţii producătoare”, luarea unor măsuri severe şi operative
împotriva străinilor stabiliţi fraudulos în ţară, întrucât aceştia „slăbesc caracterul etnic
românesc”, grija acordată înzestrării oştirii pentru ca organismul nostru militar să aibă
capacitatea de a răspunde oricăror provocări, înfăptuirea unei politici externe şi a celei
economico-financiare „de echilibru şi chibzuinţă”3.
Analizând derularea secvenţială a loviturii de stat, constatăm că, pentru Carol al IIlea, patriarhul s-a dovedit a fi „omul potrivit la locul potrivit”, deoarece, prin poziţia de cap
al Bisericii Ortodoxe Române, acesta se bucura de o imensă autoritate spirituală, era
recunoscut pentru fidelitatea sa faţă de Palat, se afla în raporturi cordiale cu majoritatea
liderilor politici ai epocii4, reprezentând un liant în jurul căruia factorul constituţional
încerca să coaguleze elementele naţionale constructive. Totodată, numirea patriarhului în
postul de prim-ministru semnifică adeziunea bisericii la „Noul Regim”, punerea clerului şi a
credincioşilor la dispoziţia acestuia, încercarea fermă de eliminare a influenţelor legionare
1

Cuvântările regelui Carol II.1930-1940, vol.II, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă Regele Carol II,
1940, p. 305 – 306; Proclamaţia M. S. Regelui Carol al II-lea către Ţară, în „Viitorul”, anul XXX, nr. 9029,
13 februarie 1938, p. 1; Proclamaţia M. S. Regelui către popor, în „Cuvântul”, anul XV, nr. 3143, 13 februarie
1938, p. 1; C. Argetoianu, op. cit., vol. IV, p. 125.
2
C. Argetoianu, op. cit, vol. IV, p. 125.
3
Manifestul-program al guvernului, în “Cuvântul”, anul XI, nr. 3615, 14 februarie 1938, p. 7; Ilie Şandru,
Valentin Borda, Un nume pentru istorie – Patriarhul Elie Miron Cristea, Târgu –Mureş, Casa de editură
“Petru Maior”, 1998, p. 172.
4
Ilie Şandru, Valentin Borda, op. cit., p. 173.
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din mediile ortodoxe, dar şi o garanţie pentru cercurile politice tradiţionale că niciunul dintre
partidele tocmai suspendate nu-şi va consolida poziţiile în detrimentul celorlalte 1.
***
By the formation of Octavian Goga ' s Government, King Carol the Second was
intended to highlight the failure of Romanian democratic system, but also to initiate a war of
mutual extermination National Christians and legionnaires, the exponential political forces
of Romanian nationalism.'
Internal divisions within the government, increased by the presence in its ranks of Carlist
elements outside the National Christian Party, will cause internal unrest, passed and the
external situation of Romania.
Encouraged by the attitude of western democracies to any Royal dictatorship, the sovereign
will plan together with a few close men coup of February 10, resulted in the establishment
of a,, New Regime”.

1

Al. Gh. Savu, op. cit., p. 151-152.
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PATRICIU BARBU – AIMATOR AL VIEŢII
ROMÂILOR DI ŢIUTURILE MUREŞEE
Prof. Simion Bui (Târgu-Mureş)
Angajarea dârză în arena luptelor politice din ultimul pătrar al veacului trecut nu l-a
îndepărtat însă pe Patriciu Barbu de problemele şi acţiunile culturale ale românilor din
ţinuturile mureşene, ale căror nevoi şi idealuri le-a înţeles de îndată ce s-a statornicit pe
aceste meleaguri.
Când s-a stabilit definitiv la Reghin (în primăvara anului 1875), profesând avocatura,
sufletul vieţii culturale româneşti era bătrânul Ioan Pop Maior (pe atunci în vârstă de 79 de
ani), membru al Astrei încă de la întemeiere şi colectorul ei în Reghin. Aceluiaşi I.P. Maior i
se datorează meritul şi osteneala pentru actul de întemeiere la 14 aprilie 1874 a
Despărţământului XVII al Asociaţiunii pe aceste meleaguri, el fiind ales ca director [1].
Programul de activitate al Despărţământului Reghin, adoptat în şedinţa de constituire, într-o
atmosferă de entuziasm [2], acorda - cum era firesc - o atenţie deosebită aspiraţiilor culturale
locale, încurajării tinerilor români în practicarea comerţului şi meseriilor, sprijinirea
materială şi morală a şcolilor populare, a elevilor care îşi continuau studiile în gimnazii şi
şcoli normale, stimularea acestora pentru studiile universitare [3]. Era un început de bun
augur, mai ales că despăţământul avea o arie geografică destul de mare (de la Ormenişul de
Câmpie până la Borsec, de la Teaca până la Sovata), şi se întemeiase cu 59 de membri
ordinari şi 29 de membri ajutători. Iar acest început bun a fost repede remarcat de
conducătorii Astrei, precum şi de presa vremii.
Drept urmare, la numai un an de la înfiinţarea despărţământului, o iniţiativă a lui Ioan
Pop Maior va găsi un larg ecou. La adunarea acestuia ţinută în 3/15 iulie 1875, la care va
participa pentru prima dată şi Patriciu Barbu, se decide a se adresa o solicitare comitetului
central al Astrei din Sibiu pentru ca adunarea generală ordinară pe anul 1875 să se
desfăşoare la Reghin. Solicitarea reghinenilor a fost primită favorabil şi astfel, în loc de
Lugoj, Reghinul va fi oraşul care va găzdui în acel an adunarea generală, în semn de omagiu
faţă de fostul preşedinte al Astrei Vasile L. Pop [4]. Ea se va desfăşura în zilele de 29 şi 30
august 1875. Dintre mărturiile vremii cu privire la această adunare generală vom cita mai
întâi pe Artemiu P. Alexi: „Primirea din partea fraţilor români de la S. Reghin - menţiona
el - a fost cât se poate de călduroasă şi frăţească”, subliniind totodată şi „ospitalitatea
cetăţenilor neromâni din Reghin” [5]. Oaspeţii, în frunte cu vicepreşedintele Iacob Bologa,
au fost conduşi în seara zilei de 28 august de „zeloasa inteligenţă română” la locuinţa lui
I.P. Maior. Atmosfera era însufleţitoare şi impresiile corespondentului Familiei în consens
cu această stare de spirit, căci „toată poporaţiunea oraşului” s-ar fi adunat acolo [6]. Atunci
îşi va face debutul şi pe tărâmul muncii culturale tânărul avocat Patriciu Barbu, care la
fereastra casei lui I.P. Maior a rostit „o vorbire plină de simţăminte naţionale şi
înălţătoare”. I. Bologa îi mulţumi în numele Asociaţiunii „pentru onoarea ce-i se face” şi
termină cu cuvintele „să trăiască … naţiunea română!”. Orchestra a cântat câteva piese,
între care imnul naţional de Andrei Mureşanu” [7].
Adunarea generală a Astrei de la Reghin a constituit un imbold pentru intelectualii
mureşeni de a-şi amplifica eforturile pe tărâmul vieţii cultural-ştiinţifice potrivit nevoilor
maselor româneşti. Pe aceste temeiuri, în anii următori conducerea despărţământului din
Reghin a organizat numeroase acţiuni în scopul ridicării materiale şi culturale a vieţii rurale,
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încorporându-se în activitatea sa şi comunele din părţile Tulgheşului. Cei mai destoinici
membri ai despărţământului au fost Patriciu Barbu, Mihai Orbonaş, Şerban Lupu şi Leon
Lupu.
După stingerea din viaţă a lui I.P. Maior (31 martie 1877) activitatea despărţământului
a cunoscut încă o perioadă de declin. Patriciu Barbu, remarcat deja în acţiunile culturale
locale, va fi prezent şi la mai multe adunări generale ale Astrei ţinute în diferite oraşe din
Transilvania. La adunarea generală de la Braşov din 30 august-1 septembrie 1883, de pildă,
el a fost ales în fruntea comisiei de trei pentru încasarea taxelor percepute de la membrii
vechi şi de la cei noi [8].
În 1885, cu prilejul unei analize a activităţii despărţămintelor, comitetul central al
Astrei constată stagnarea înregistrată în părţile Reghinului şi-l solicită pe avocatul Patriciu
Barbu (preşedintele cercului electoral local) să revigoreze şi acţiunile culturale. Totodată, îl
împuterniceşte „a convoca o adunare extraordinară a membrilor asociaţiunii, din acel
despărţământ, cu scop de a se face reconstituirea comitetului acelui despărţământ” [9].
Dând curs cestei solicitări, comitetul s-a reconstituit în adunarea generală extraordinară
din 18 iulie 1885, alegând ca director al despărţământului pe Patriciu Barbu. În
discursul pe care îl rosteşte cu acest prilej, noul director al despărţământului aduce un elogiu
nobilelor ţeluri ale Astrei şi întemeietorilor ei, subliniind că ea este singura organizaţie
constituită pe temei naţional şi cel mai de seamă focar de cultură, care îşi propune să
contribuie la ridicarea poporului prin ajutarea copiilor săraci „pre la şcoli”, cu banii adunaţi
de la acei oameni care susţin materialiceşte întreaga activitate a Asociaţiunii. Înfăţişând apoi
rolul despărţămintelor în culturalizarea maselor, Patriciu Barbu conchide că, numai acea ţară
este fericită şi binecuvântată „unde toţi deopotrivă lucră spre înaintarea neamului lor, spre
înaintarea fiecărui locuitor şi toţi laolaltă fericiţi fiind compun o ţară fericită” [10].
Întrucât în cuvântare făcuse ample referiri la primul regulament de organizare şi
funcţionare a despărţămintelor (aprobat de adunarea generală din Şomcuta Mare, în august
1869), primii ani ai directoratului său se vor caracteriza prin numeroase iniţiative şi acţiuni
cu scopul de a intra mai uşor în contact cu masele ţărăneşti: ţinerea unor disertaţii poporale
şi învăţături despre economie, industrie şi comerţ; sprijinirea sătenilor pentru înfiinţarea de
însoţiri de ajutoare; îndemnarea locuitorilor români din Reghin spre îmbrăţişarea
deosebitelor ramuri de industrie şi comerţ; înfiinţarea, pe lângă şcolile poporale, a unor
cursuri de pomărit şi vierit, de grădini etc. În aceste activităţi, care marchează un salt
calitativ în viaţa despărţământului, Patriciu Barbu va fi ajutat de numeroşi intelectuali
români din ţinut, îndeosebi de Galaction Şagău, Petre Uilăcan, dr. Absolon Todea, George
Şandor, Iosif Fincu, Sever Barbu (fratele său), dr. Alexandru Ceuşianu senior. Cu energia
care îl caracteriza, Patriciu Barbu s-a preocupat de cele mai diverse probleme culturale. Una
dintre ele era chiar biblioteca despărţământului, neglijată în perioada când acesta a fost
condus de protopopul Mihai Crişan. În consecinţă, într-o şedinţă de comitet, ţinută sub
preşedinţia lui, s-a hotărât preluarea de la preotul Nicolae Petru din Gurghiu a unui
important număr de cărţi aparţinând lui Ioan Pop Maior, lăsate cu scopul de a se forma o
bibliotecă în acest despărţământ. Protocolul încheiat cu prilejul adunării generale de la
Hodac, din 14 iunie 1886, confirmă hotărârea anterioară, prin care se arată că „biblioteca lui
Ioan Pop Maior şi suma de 7.511 fl. şi 13 cr. pentru sporirea bibliotecii, se va duce la
subcomitet”. Tot la această adunare s-a luat decizia de a se cere un ajutor de 50 de florini
pentru un învăţător care să înveţe industria de casă. Întrucât conducerea Astrei nu a putut
onora această cerere din lipsă de fonduri, adunarea generală a despărţământului Reghin, din
19 august 1887, a hotărât „să se formeze un fond pe plan local din care să se poată distribui
premii şi a pune acolo unde este nevoie” [11].
Nu întâmplător deci, la 11 iulie 1888 adunarea generală a despărţământului îi
recunoaşte meritele şi îl alege director. Urmând exemplul lui Patriciu Barbu şi al soţiei sale,
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care au susţinut materialiceşte şcolile şi elevii săraci din Reghin şi împrejurimi, adunarea
generală aplauda acum şi actul generos al tinerimii din oraş, care a donat suma de 200 de
florini în scopul creării mai multor premii pentru inventatorii ce vor dobândi progrese
într-un domeniu sau altul. Alte premii au fost stabilite cu acelaşi prilej, pentru
stimularea învăţătorilor de la sate; o capră cu ied şi un galben pentru învăţătorul care
în anul următor va înregistra un substanţial progres în instruirea adulţilor; o scroafă
pentru învăţătorul care se va remarca în pomărit; 25 fl. autorului unei cărţi şcolare
pentru şcolile poporale, cartea premiată urmând să rămână în proprietatea şcolilor.
Cuantumul premiilor de mai sus era acoperit de următorii contribuabili: Patriciu
Barbu (un galben), George Şandor (o capră cu ied), Galaction Şagău (o scroafă), dr.
Absolon Todea (5 fl.), despărţământul (20 fl.) [12]. Aceste iniţiative şi acţiuni practice s-au
bucurat de o largă adeziune nu numai pe plan local, ci şi în alte părţi ale Transilvaniei, ele
fiind popularizate chiar şi de conducerea Asociaţiunii. Ba mai mult, comitetul central al
Astrei (în şedinţa sa din 21 august 1888) elogiază iniţiativele despărţământului condus de
Patriciu Barbu, apreciind că acestea „servesc spre plăcuta ştiinţă, aprobându-se alegerea
făcută şi premierea intenţionată” [13]. Primele premii, aprobate un an mai târziu, la adunarea
generală din 11 iunie 1889, ţinută la Idicel, au fost acordate astfel învăţătorilor Vasile Duma
(pentru instruirea adulţilor) şi George Maior (pomărit) [14].
Cu mult interes s-a ocupat Patriciu Barbu şi de problemele specifice ale învăţământului
românesc. Îl nemulţumea atât neşcolarizarea copiilor într-un procent ridicat, dar mai ales
insuficienţa şcolilor populare şi a preparandiilor pentru învăţători. Bazat pe aceste realităţi,
şi cu prilejul celor mai activi membri ai despărţământului, supune adunării generale din 2
iunie 1890 un proiect îndrăzneţ: suma de 130 de fl., care până atunci era administrată în
numele despărţământului de comitetul central al Astrei, „să formeze piatra fundamentală
pentru un fond din care să se întemeieze cu timpul o şcoală normală română, naţională în
Reghin” [15]. Acest proiect, zămislit şi aprobat acum, a premers înfiinţarea Şcolii normale de
învăţători din Reghin, care a dat ţinutului şi ţării numeroşi învăţători.
Paralel cu activităţile specifice despărţământului, Patriciu Barbu (fiind şi membru al
Societăţii pentru fond de teatru român din Transilvania) s-a preocupat intens şi cu
organizarea unui teatru de amatori, întocmai cu cele care funcţionau deja în marile oraşe. În
1888 teatrul românesc de diletanţi se înfiripă şi va prezenta în sala hotelului orăşenesc
spectacolul de vodevil „Cârlanii” de C. Negruzi şi comedia „Drumul de fier” de V.
Alecsandri [16].
În primăvara anului 1890, după ce despărţământul local îşi dezvoltase considerabil
activitatea şi atrăsese în acţiunile sale culturale şi de popularizare o masă largă de oameni,
practic din toate straturile societăţii româneşti, reghinenii se gândesc să găzduiască a nouă
adunare generală a Astrei. Decizia a fost luată în şedinţa subcomitetului despărţământului
din 15 martie 1890 [17]. Luând cunoştinţă cu multă satisfacţie de dorinţa lor, comitetul
central al Asociaţiunii a răspuns favorabil invitaţiei, comunicându-le hotărârea luată în acest
scop în şedinţa sa din 23 aprilie 1890 [18].
Astfel, după intense pregătiri organizatorice din partea localnicilor, conduşi de Patriciu
Barbu, în zilele de 27 şi 28 august 1890 se va desfăşura la Reghin cea de a doua adunare
generală a Astrei, onorată şi de personalităţi reprezentative ale vieţii politice şi culturalştiinţifice româneşti, ca G. Bariţiu, dr. Il. Puşcariu, I. Popescu, P. Cosma, G. Candrea, dr. I.
Crişan (membri ai comitetului), G. Pop de Băseşti, A. Sever, A. Bârseanu [19]. Ca şi în 1875,
a fost din nou evocată figura lui Vasile L. Pop, panegiricul la mormântul fostului preşedinte
al Astrei fiind rostit acum de nestorul presei româneşti din Transilvania, G. Bariţiu. Tot el a
fost acela care a deschis în mod oficial, în biserica-greco-catolică, lucrările adunării
generale. Iar salutul reghinenilor a fost adresat de acelaşi Mihai Orbonaş (avocat), care
sublinia crezul social-politic al românilor oprimaţi din imperiul dualist: „avem multă lipsă
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de cultură naţională, căci fără cultură naţională nu poate exista naţionalitatea” [20]. Ca de
fiecare dată, adunarea şi-a ales diferitele comisii, din care au făcut parte şi intelectualii
reghineni Patriciu Barbu, Mihai Orbonaş, Absolon Todea, Galaction Şagău şi Petre Uilăcan.
În cea de a doua zi de desfăşurare a adunării generale a Astrei (28 august 1890) - în
urma propunerilor făcute de comitetul despărţământului cu avizul favorabil al lui Patriciu
Barbu - se declară ca membri fondatori, membri pe viaţă şi membri ordinari ai Asociaţiunii,
mai multe persoane din Reghin şi împrejurimi. Se dovedea din nou că, prin activitatea
neobosită desfăşurată în cadrul despărţământului, asociaţia a reuşit să câştige adeziunea
totală a românilor din ţinut la principiile sale de luptă, pentru progres şi cultură, pentru o
viaţă cultural-naţională unitară. Tot acum, adunarea aprobă proiectul comitetului central cu
privire la o nouă arondare a despărţămintelor, care urma să se realizeze încă în cursul anului
1890, arondare care cuprindea 34 de despărţăminte, cel al Reghinului fiind al XXVII-lea şi
rămânând cu vechea configuraţie teritorială [21].
Presa vremii a consacrat şi de această dată efortul generos al organizatorilor pentru
reuşita adunării. Astfel, referindu-se la „serbările” de la Reghin, corespondentul „Gazetei
Transilvaniei” conchidea îndreptăţit, că „ele au fost… în toate privinţele bogate în roade”;
reghinenii, îşi încheia relatarea „şi-au făcut în modul cel mai splendid datorinţa lor” [22].
În 1891, când activitatea sa politică se concentrează în acţiunile mişcării
memorandiste, Patriciu Barbu, este reales pentru alţi trei ani ca director al despărţământului.
Era o nouă şi binemeritată recunoaştere a pietrelor de temelie pe care el le-a adăugat
despărţământului, consolidându-l şi diversificându-i preocupările şi acţiunilor culturale.
Implicarea lui în procesul memorandiştilor îi atrage însă şi persecuţia autorităţilor locale,
care vor interzice ţinerea periodică a adunărilor generale ale despărţământului. Aceste
persecuţii fuseseră precedate de Ordonanţa Ministerului de Interne nr. 929 din 1895 care
lovea, prin prevederile ei opresive, deopotrivă învăţământul şi societăţile culturale
româneşti, îndeosebi Astra [23].
Şirul măsurilor restrictive a continuat pe tot parcursul anului 1895. Ba mai mult,
la 3 octombrie 1895, Ministerul de Interne a dispus chiar suprimarea activității unor
despărţăminte, printre care şi a Reghinului, sub motivul că nu au statute separate
aprobate de guvern. Sfidând ordonanţele guvernamentale şi persecuţiile autorităţilor
locale, despărţământul condus de Patriciu Barbu îşi continuă activitatea, protestând chiar
împotriva măsurilor guvernului Bánffy, care urmăreau eliminarea din prevederile statutului
a acelor paragrafe care aveau legătură nemijlocită cu idealurile politice ale românilor de
dincolo de Carpaţi [24].
Curând însă, căci cel mai vizat în persecuţii era chiar directorul despărţământului,
Patriciu Barbu consideră ca oportună - pentru a proteja activitatea acestuia - demisionarea sa
din funcţia respectivă. Momentul când se decide să facă acest pas este în martie 1896. El se
afla atunci în „închisoarea poliţială” din Reghin, unde îşi ispăşea condamnarea de 15 zile
pentru că a semnat Manifestul din ianuarie 1896 (episod evocat în capitolul anterior). În
consecinţă, prin scrisoarea trimisă la 27 martie 1896 comitetului central al Astrei, Patriciu
Barbu îşi exprimă rugămintea de a fi desărcinat din funcţia de director al despărţământului,
post în care concetăţenii l-au reales în anul 1894, deşi era condamnat în procesul
Memorandului. „Subscrisul de la 1 mai 1875 de când m-am aşezat în Reghin ca avocat cu
cea mai mare devotaţiune m-am interesat de cauzele noastre politice, bisericeşti şi culturale
şi am condus şi afacerile despărţământului nostru mai tot ca director, după puterile mele
mărginite şi debile de atunci şi până în ziua de azi” [25], mărturisea cu sinceritate Patriciu
Barbu.
Întrucât acum pentru activitatea sa politică era permanent supravegheat, iar ca să
figureze „numai cu numele de director este dăunos pentru Asociaţiunea noastră şi

163

dezonorator pentru persoana mea”, „mă văd silit a abzice de direcţiunea despărţământului
nostru” [26].
Pe de altă parte, după cum preciza el, îl împiedicau să continue cu succes conducerea
despărţământului Reghin „multiplele ocupaţiuni ca director de bancă, ca avocat,
econom” [27]. În aceste împrejurări, gândindu-se şi la posibilii succesori, el propune
înlocuirea cu unul dintre cei doi protopopi, Galaction Şagău ori Petru Uilăcan, remarcaţi şi
până acum în acţiunile culturale locale.
Decizia în acest sens revenea adunării generale a despărţământului, motiv pentru care
comitetului central al Astrei a hotărât - în şedinţa sa din 2 aprilie 1896 - să-i remită demisia.
Barbu se adresează atunci comitetului despărţământului, reînnoindu-și cererea de demisie.
Acesta, întrunit în şedinţă la 10 mai 1896, îi acceptă motivele, rugându-l însă să mai rămână
în funcţia de director până la viitoarea adunarea generală. Aceasta a avut loc la 11 iulie
1896.
Toţi membrii despărţământului l-au sărbătorit cu acest prilej pe dârzul luptător politic
Patriciu Barbu, care timp de peste două decenii a slujit cu credinţă idealurile culturale şi
naţionale ale Astrei. Ca director al despărţământului Reghin a fost ales Petru Uilăcan [28].
Trei ani mai târziu notăm şi o altă iniţiativă meritorie care îi aparţine tot lui Patriciu
Barbu. Va întemeia în 1899 Cercul intelectualilor români din Reghin şi împrejurimi. Deşi
statutele nu i-au fost aprobate de autorităţi, cercul a funcţionat totuşi „clandestin” [29],
dovedind încă o dată vrednicia şi patriotismul fondatorului.
OTE:
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***
May 1875 the lawyer Patriciu Barbu settled in Reghin and through his activity and the
work done, he managed to closely associate his name with the history of this town. From a
political point of view, Patriciu Barbu became a member of the Central Committee of the
Romanian National Party of Transylvania and his moment of glory was marked by the
participation in the Memorandum movement.
From a cultural point of view, in 1885, he was elected manager of the Reghin
department of „Astra”, a position he held for 11 years. He was also a member of the Society
for the Romanian theatre fund in Transylvania, and in 1899 he founded the Romanian
intellectuals’ circle in Reghin and the surrounding area.
The lawyer from Reghin was also an important journalist, collaborating with important
publications such as „The Observer” and „The Transylvanian Journal”.
Patriciu Barbu died on 5th June 1902 and was buried in his family vault in the
cemetery of the church „Holy Trinity” in Reghin.
This modest work is in fact an offering of gratitude to the work and deeds of Patriciu
Barbu and an occasion for remembrance for us and our descendants.
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STABILIREA SAŞILOR ŞI A CAVALERILOR TEUTOI Î
TRASILVAIA
Prof. Constantin Bogoşel (Târgu-Mureş)
Încă din secolul IX, ungurii s-au lansat în cucerirea spaţiului Transilvaniei, fiind
avantajaţi şi de faptul că micile formaţiuni române erau în curs de formare şi dezorganizate.
După anul 1000, ungurii trec la catolicism şi cucerirea Transilvaniei devine şi mai
organizată având în vedere că de acum încolo au şi sprijinul Bisericii Catolice. În aceste
condiţii la începutul secolului XIII, ungurii finalizează cucerirea Transilvaniei, dovada
faptului că în 1222 sunt atestaţi la limita de răsărit a Carpaţilor.
Pentru a se menţine în Transilvania şi pentru a-şi consolida puterea de-a lungul
timpului, ungurii au avut nevoie de ajutoare, lucru de care ei erau conştienţi, fiind într-un
număr relativ mic pe teritoriul Transilvaniei cât şi în Câmpia Panoniei. În acest scop ei vor
permite colonizările secuilor, saşilor şi a cavalerilor teutoni şi ioaniţi în teritoriul
transilvănean. În lucrarea de faţă am să descriu aşezarea saşilor şi a cavalerilor teutoni în
Transilvania.
Aşezarea saşilor
Colonizarea saşilor a fost cunoscută ca o mişcare demografică germană spre răsărit,
care s-a desfăşurat mai intens între secolele XII-XIV, această mişcare fiind determinată de
multiple cauze, generate de structura societăţii germane din acea perioadă, cum ar fi
problemele economico-sociale, politice, demografice, naturale. Suprapopularea unor ducate
apusene germane, limitarea suprafeţelor care puteau fi amenajate pentru agricultură, situaţia
materială precară a unor categorii ale populaţiei, neacordarea de sprijin de către puterile
centrale meşteşugarilor şi negustorilor în lupta pentru libertăţile comunelor urbane împotriva
stăpânilor feudali ai oraşelor, dorinţa de aventură şi promisiunile ispititoare ale regilor
Ungariei au adus saşii şi în teritoriile Transilvaniei.
Originea1 teritorială a saşilor nu poate fi precizată foarte clar. Cercetările arată că
teritoriile de emigrare au fost diferite de la o etapă la alta, în funcţie de stadiul de dezvoltare
economico-socială a diverselor ducate şi principate din Germania. Emigrarea a început din
ducatele apusene ale Imperiului German, iar pe durata secolului XIII, centrul de emigrare sa deplasat în Saxonia, Suabia şi Bavaria. Pentru a cunoaşte originea saşilor, s-au făcut studii
şi asupra numelui sub care apar în Transilvania, aceştia fiind numiţi Flendrensi, Teutoni şi
Saxoni. Informaţii importante pentru cunoaşterea originii saşilor oferă şi cultura materială
constituită din diferite obiecte de apartenenţă saşă, precum obiecte din fier, vas în forma
unui cap masculin turnat în bronz, monede şi o piatră de mormânt care reprezintă o figură
umană în formă de cruce, obiecte găsite la Șelimbăr, Slimnic (jud. Sibiu) şi la Cisnădie.
Studii asupra graiurilor săseşti, din secolul trecut, au concluzionat că se aseamănă cel mai
mult cu graiul din Luxemburg. Abia în ultimele decenii s-a constatat că această asemănare
se datorează izolării relative a ambelor graiuri faţă de spaţiul german. În prezent se admite
că cel mai important grup de saşi sosiţi în Transilvania sunt franconii apuseni din ducatele
Lotaringiei Superioare şi Inferioare. Primul grup mai important se pare că a venit la
chemarea regelui Geza II. În fruntea grupului de colonişti se aflau, de obicei, locatori sau
greavi, unii dintre ei dând numele lor satului nou întemeiat, încercând să obţină o anumită
preeminenţă cu caracter feudal asupra sătenilor.
1

Th. Nägler, Aşezarea saşilor în Transilvania, Bucureşti, 1992, pag.15-25
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Colonizarea1 saşilor, în grupuri compacte şi regiuni precise, s-a produs în secolele XIIXIII, în doua valuri: primul, s-a desfăşurat în vremea consolidării puterii centrale, a avut ca
şi caracteristici formarea în enclave, cu precădere rurale, diferenţiate juridic şi lingvistic2 de
regiunile din jur, iar al doilea val, desfăşurat când autoritatea regală era deja subminată, fapt
care nu a mai condus la insule de populaţie germană rurală, fiind propice formării oraşelor
germane. În Transilvania s-a produs o colonizare paşnică, saşii fiind chemaţi de regalitatea
maghiară. În Transilvania au fost aşezaţi cu dosebire ţărani şi meşteşugari, elemente sociale
productive, au fost aşezate în mod excepţional şi câteva grupuri aparţinând nobilimii. În
procesul de colonizare, saşii au cuprins şi o parte din teritoriile secuilor, dar în principal ei sau aşezat pe teritoriile locuite de români. Maghiarii lipseau aproape în totalitate din aceste
locuri în momentul colonizării săseşti.
O altă caracteristică a acestei colonizări în Transilvania, a fost şi aşezarea lor de către
regalitate într-un teritoriu cucerit relativ recent, locuit în majoritate de români. Saşii au fost
aşezaţi în enclave regale3, alături de care se aflau teritorii româneşti, care până la mijlocul
secolului XII încă mai dispuneau de autonomie. Prin aşezarea lor în Transilvania, aceştia
trebuiau să contribuie la consolidarea stăpânirii maghiare în această zonă, fiind antrenaţi şi
în sistemul militar al Regatului arpadian, cu rol mai ales defensiv, de apărare a trecătorilor
Carpaţilor. Pentru acest ajutor, saşii aveau beneficii din partea regalităţii maghiare, precum
largi privilegii economice, independenţă faţă de Episcopia Transilvaniei, organizare
autonomă, toate aceste privilegii precum şi condiţiile impuse de regalitatea Ungariei sunt
consemnate în Andreanum (Bula de aur a saşilor), emis de regele Andrei II, în 1224.
Diploma reflectă prin conţinultul ei, atât interesele regalităţii, cât şi pe cele ale coloniştilor.
Saşii urmau să platească anual 500 de mărci de argint şi să trimită 50 de luptători în oastea
regală, dacă regele întreprindea o campanie în interiorul ţării. În afara graniţelor regatului,
când în fruntea oastei era regele, trebuiau să pună la dispozitie 100 de luptători iar în
campaniile conduse de altcineva, trimiteau doar 50. Saşii puteau să-şi aleagă singuri
dregătorii locali, regele numind un comite în fruntea provinciei. Puteau să circule liber cu
mărfurile lor prin regat, având dreptul de a exploata anual, de trei ori câte opt zile, sare
măruntă fără a plăti vreo dare. Cel mai important articol pentru saşi era interdicţia de a se
acorda, din acest teritoriu, domenii nobilimii, iar dacă cineva dorea să aiba aici o moşie,
aceştia aveau dreptul de a protesta. Au obţinut de-asemenea şi dreptul de a-şi alege preoţii şi
de a folosi pădurile împreună cu românii şi pecenegii.
Sistemul de organizare4 a satelor corespondea vechilor comunităţi germane. Câte zece
gospodării dintr-un sat formau Zehner, iar o sută de sate formau o unitate numită
Hundertschaft. Pământul care le revenea saşilor din partea regalităţii, s-a întins între Orăştie
şi Baraolt şi între văile Târnavelor şi Valea Oltului, plus Țara Bârsei şi regiunea Bistriţei.
Teritoriul a fost împărţit, conform tradiţiei, în şapte scaune, dar ca şi la secui, numărul de
scaune a crescut în timp. În fruntea fiecărui scaun era judele local şi cel regesc, iar cel mai
înalt dregător era comitele saşilor. Primele scaune sunt menţionate în secolul XIV, deşi
probabil organizarea lor este mai veche: Sibiu, Sebeş, Mediaş, Șeica Mare şi Mică, Cincu,
Sighişoara, Orăştie, Nocrich, Rupea, Miercurea, şi două districte: Braşov şi Bistriţa.
La venirea lor, saşii au fost constituiţi în obşti săteşti cu un număr variat de familii (54
la Cisnădie, 8 la Dobârca) în funcţie de teritoriul de origine. Saşii şi-au organizat satul cu
curţi alăturate, de regulă în două şiruri şi cu piaţă centrală. Cele mai vechi case de locuit ale
saşilor au fost din lemn şi din paiantă, însă colectivităţile săseşti şi-au ridicat încă din secolul
al XIII-lea multe monumente de cult din zid. Pe de alta parte, drepturile de negoţ erau
1

Opcit., pag 27-32.
Idem.
3
Th. Nägler, opcit., pag. 63-65.
4
Anton Dragoescu, Istoria României. Transilvania, Ed. George Bariţiu, Cluj, 1997, pag. 78-82.
2
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înscrise în foarte multe privilegii, arătând un stadiu avansat al diviziunii muncii în societatea
săsească. Astfel, saşii la adăpostul privilegiilor lor, au contribuit la dezvoltarea producţiei
agricole în Transilvania cât şi la dezvoltarea centrelor meşteşugăreşti urbane.
Prezenţa românilor în zonele ocupate de saşi, e atestată în mai multe documente scrise
şi de cultura materială. În condiţia pătrunderii feudalismului maghiar şi a colonizării
secuilor, românii au construit pe la 1100 la Orlat, o fortificaţie cu trei valuri de pământ,
platoul superior al cetăţii fiind întărit şi cu palisade. Prezenţa obştilor româneşti1 în această
vreme în interiorul enclavelor colonizate cu saşi, este evidenţiată şi de numeroase toponime
româneşti preluate în mod direct (Bistriţa – Bistritz) sau sub forma de traduceri ( Brasov –
Kranen = ienupăr). Au fost descoperite numeroase aşezări presăseşti, aparţinând românilor,
unele aflându-se în perimetrul în care s-au aşezat saşii, iar altele în imediata apropriere.
Saşii împreună cu românii, au lucrat pamantul, au crescut animale, s-au ocupat de
meşteşuguri, de minerit şi comerţ, ajutând la înflorirea Transilvaniei.
Colonizarea saşilor a constituit un factor de progres, ce a contribuit la trecerea
economiei de la perioada timpurie la cea dezvoltată.
Aşezarea cavalerilor teutoni
Regalitatea maghiară intenţiona să mai aducă la graniţele Transilvaniei, sau cel putin
în apropierea lor, noi populaţii străine, însă această intenţie, în cele din urmă a eşuat. Prima
încercare a fost făcută, prin aducerea cavalerilor teutoni în teritoriul Transilvaniei. Cavaleri
teutoni2 reprezentau un ordin militar călugăresc catolic, creat de papalitate pe Locurile
Sfinte (Palestina), în 1190, pe când încă era vie ideea cruciadei clasice. Mai sunt cunoscuţi şi
sub denumirea de cruciaţii,, ospitalieri ai ordinului Sfintei Marii al teutonilor”. Ordinul era
alcătuit din „fraţi cavaleri”, aparţinând nobilimii de origine germană, reprezentând elementul
orăşenesc din „fraţi preoţi” (călugări), constituind clerul ordinului şi din „fraţi slujitori” cu
obligaţii faţă de nobilime.
La începutul secolului XIII, situaţia cavalerilor teutoni stabiliţi la Acra nu era tocmai
favorabilă, fapt care i-a determinat să accepte chemarea regelui Andrei II, ca să se
stabilească în Transilvania. Cavalerii teutoni au fost aşezaţi în Ţara Bârsei în anul 1211 în
scopuri militare: pentru a apăra graniţa de sud-est a Transilvaniei împotriva năvălirilor
cumane; în scopuri social-politice: sprijinirea regalităţii şi a feudalităţii în consolidarea
puterii lor; în scopuri de prozelitism: urmăreau atragerea la catolicism a populaţiei ortodoxe
din zonele de aşezare şi cele învecinate. Aceste premise favorabile trebuiau să creeze
contextul unei extinderi a puterii maghiare chiar şi asupra regiunilor extracarpatice. Prin
aceste scopuri de prozelitism se urmărea şi prinderea între două forţe catolice a Imperiului
Româno-Bulgar a Asăneştilor, pentru a crea astfel un front al cruciadei în spaţiul carpatodunărean, constituită pe de o parte de cavalerii teutoni, iar pe de alta de Imperiul Latin de
răsărit, fondat la Constantinopol.
Din aceste motive, s-a încheiat în 1211 o înţelegere între regele Andrei II şi cavalerii
teutoni, prin care, cei din urmă primeau Ţara Bârsei, alături de largi libertăţi şi scutiri, ca de
exemplu: dreptul de a se folosi în parte de bogăţiile solului şi subsolului, de veniturile din
vămi, de a construi cetăţi şi oraşe din lemn. Se supuneau direct autorităţii regeşti şi nu celei
voievodale. În timp, au obţinut chiar şi imunităţi fiscale, precum şi cedarea tuturor dărilor de
la localnicii români. Din 1222 obţin şi scutirea de vamă la trecerea prin ţara secuilor şi prin
ţara românilor.
În vremea când Ţara Bârsei3 a fost dată pentru ocupare, cavalerilor teutoni, aceasta nu
era pe deplin integrată în Regatul Ungar, ci forma o ţară românească, o uniune de obşti,
1

Mihai Bărbulescu, Denis Deletant, Pompiliu Teodor, Istoria României, Ed. Enciclopedica, Bucuresti, 1998,
pag. 124-127.
2
Idem.
3
Anton Dragoescu, Istoria României. Transilvania, Ed. George Bariţiu, Cluj, 1997, pag.120-124.
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asemeni altori uniuni de pe întreg cuprinsul locuit de români. Regalitatea maghiară, din
acest motiv, caracteriza teritoriul în discuţie, ca fiind deşert şi lipsit de locuitori. Afirmaţia
regalităţii intră în contradicţie chiar cu diploma de danie a cavalerilor teutoni, în care era
specificat „ţara” care li se dăruieşte teutonilor pentru ca să o locuiască în pace şi să o
stăpânească slobod, pentru ca prin convieţuirea cu ei „să se întindă regatul nostru”.
Pe lângă îndatoririle amintite mai sus, faţă de regalitatea maghiară, cavalerii teutoni
trebuiau să dea o parte din aurul şi argintul descoperit în Ţara Bârsei, iar restul să le rămână
lor. Cavalerii teutoni vor începe să abuzeze de privilegiile obţinute, încercând să obţină
altele pe cont propriu, începând să încalce contractul stabilit, extinzându-şi stăpânirea fără
permisiunea regalităţii ungare, clădindu-şi cetăţi de piatră, bătând monedă proprie,
nerecunoscând autoritatea episcopului din Alba Iulia, apelând direct la Papă, au trecut chiar
şi la colonizarea fără învoire a populaţiilor germanice în regiunile dăruite lor şi în cele
învecinate. Aceste excese de autonomie şi independenţă au determinat armata regală să
intervină. Primul conflict care a izbucnit între rege şi teutoni a fost în 1222, însă acesta s-a
aplanat graţie intervenţiei papale. Regele a revenit asupra hotărârilor sale, repunând teutonii
în drepturile lor acordate prin diploma din 1211, chiar adăugând drepturi noi. Acestea au
fost confirmate prin dania din 7 mai 1222.
Încercarea teutonilor de a-şi extinde stăpânirea la sud-est de Carpaţi şi asigurarea unui
statut autonom, sub protecţia Papei, va determina pe regele Andrei II1 să-i alunge din Ţara
Bârsei, prin forţa armelor. Aceştia se vor stabili la scurt timp în Prusia, contribuind la
politica de catolicizare, colonizare şi de cucerire îndreptată spre est.
Prezenţa cavalerilor teutoni în Transilvania a fost totuşi benefică, ei punând capăt
dominaţiei cumane în teritoriile de la sud şi est de Carpaţi, care a dus la destrămare
Imperiului Cuman, de asemenea, au arătat Regatului ungar drumul spre Dunărea de Jos şi
Marea Neagră, mai precis spre un obiectiv de politică externă care va fi urmat timp de două
secole.
O dată cu aşezarea saşilor şi a cavalerilor teutoni în Transilvania, s-a încheiat în mare
parte, procesul pătrunderii directe a feudalismului apusean în acest teritoriu.
***
Since the 9th century, the hungarians launched themselves in conquering the space of
Transylvania, being advantaged by the fact that the small romanian formations were still
developing and were quite disorganized. After the year 1000, the hungarians passed to
Catholicism and the conquering of Transylvania became more disorganized, mostly because
from now they also had the support of the Catholic Church. In these conditions at the
beginning of the 13th century, the hungarians complete the conquering of Transylvania, and
in 1222 they are certified at the east bound of the Carpathians. To remain in Transylvania
and to consolidate their power over the time, the hungarians needed help, because they were
in a relatively small number in Transylvania and also in the Pannonian plain. So they
allowed the colonization of the Sze(c)klers, of the saxons from Transylvania, of the teutons
and the ioanits knights on the transylvanian teritory. How did this colonization evolve?
What importance did it have for Transylvania? I will try to answer to these questions
through this article.
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PE CĂRĂRI DE MUTE, SPRE PISCURI DE VIAŢĂ
Pr. Ioan Morar (Gherla)
Nu mă sfiesc să mărturisesc că despre Octavian Tăslăuanu am aflat destul de târziu,
abia când am intrat în relaţie cu Topliţa Română, prin intermediul Zilelor Miron Cristea.
Mai precis când mi-a parvenit cartea profesorului Ilie Şandru, Pe urmele lui Octavian
Taslăuanu. Şi totuşi, când l-am descoperit mi-am dat seama că de fapt nu îmi era deloc
străin. De unde această senzaţie de apropiere, mi se va lămuri după încă 2-3 ani când cu
înfiorare am parcurs, stropind din abundenţă cu aghiasma ochilor, paginile însemnărilor de
război din Sub flamurile habzburgice şi Hora obuzelor. Atunci am făcut legătura cu
poveştile lui moş Petru, vecinul care mi-a marcat copilăria cu întâmplări petrecute sub
aceleaşi străine flamuri. La aceasta adăugându-se multe alte poveşti din cel de-al doilea
flagel mondial, când O. Tăslăuanu tocmai ieşea din lumea aceasta, iar eu în
acompaniamentul sinistrelor bubuituri de tun şi a vaierelor soldaţilor răniţi îmi făceam
intrarea în ea.
Acestea toate au creat în sufletului copilului de odinioară imaginea soldatului, a
eroului pe care l-am îndrăgit atât de mult toată viaţa. De cum am deprins taina slovelor miam hrănit sufletul cu Dorobanţul lui Vasile Alecsandri, cu O scrisoare de la Muselim Selo
sau Rugămintea din urmă ale lui Coşbuc, ori cu cutremurătoarele evocări ale lui Goga.
Aşa încât descoperirea eroului care ne-a adunat astăzi aici în inima Călimanilor a
însemnat regăsirea a ceea ce s-a sădit încă de mic în fiinţa mea şi printr-un adevărat cult al
eroilor care se cultiva în satul meu, a luat proporţii.
Aş dori să amintesc, ca o scuză faţă de cel cu care am schimbat ştafeta în urmă cu
ani, că ieşirea lui din viaţa pământească a coincis cu pregătirea poporului român pentru
intrarea într-un fel de ceaţă cultural-spirituală, asemănătoare cu cea naturală descrisă de el în
acea toamnă petrecută pe frontul din Galiţia. I-am zice un fel de opacitate faţă de nişte valori
care incomodau. Cum să fi auzit de O. Tăslăuanu un biet şcolar care învăţa să cânte
Internaţionala, iar despre clasicii literaturii române prindea doar vagi frânturi din versurile
murmurate, cu destulă teamă, de mama în lungile nopţi de iarnă în acompaniamentul
monoton al unei maşini de cusut Singer?! Şi, mai spun o dată, totuşi, între eroii care-mi
alimentau imaginaţia se afla şi O. Tăslăuanu.
Descoperirea lui acum mă face să fiu convins că poveştile despre ostaşi români, eroi
căzuţi sau scăpaţi din aprigele lupte cu...... – nici ei nu ştiau cu cine – au fost o realitate care
împovărează enorm conştiinţa noastră a urmaşilor. Este tocmai ceea ce vrem noi să facem în
acest miez de iarnă aici în inima Călimanilor, cuibul natal al unui vrednic fiu al neamului
românesc.
Nu sunt un cercetător pornit pe urmele lui O. Tăslăuanu şi nici nu vreau să repet
ceea ce bunii cunoscători ai vieţii şi operei sale au spus. Eu rămân la evocarea fugară a
eroului zămislit în imaginaţia mea, erou pe care Tăslăuanu mi-l confirmă ca fiind real.
Mai mult chiar, el fiind nu doar un erou oarecare din rândul glotaşilor ardeleni
sacrificaţi pe frontul Galiţiei pentru cauze străine, ci fiind şi (sau mai ales) acel luptător cu
condeiul pe frontul culturii române, pentru nobila cauză a poporului pe care atât de mult l-a
iubit şi l-a dorit liber şi demn între popoarele lumii.
În Argument la Pe urmele lui Octavian Tăslăuanu, autorul Ilie Şandru îl previne pe
cititor că nu va avea în faţă o operă vastă, dar, acel Şi totuşi..., lasă să se înţeleagă că
cititorului i se deschide un câmp cu drumuri întortocheate şi pline de peripeţii pe care, într-o
viaţă relativ scurtă, numai un spirit eroic le-a putut străbate. În cazul lui Tăslăuanu, frontul
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cultural şi frontul propriu-zis au însemnat cam acelaşi lucru, doar durata şi gradul de risc
deosebindu-le.
Nu am avut şansa să-i citesc articolele publicate în revistele vremii, unele chiar de el
înfiinţate şi conduse, dar i-am putut înţelege şi gusta modul de exprimare din genul epistolă.
Mai precis din corespondenţa cu prietenul său, poetul pătimirii noastre. Un mod de
exprimare frumos, fără menajamente, apăsat, viu, bătăios şi vizionar. Se simte în el iubitorul
străvechiului kalokagathon. Aşadar fiul Bilborului, evocat astăzi la el acasă, este o
personalitate complexă, după cum remarca şi regretatul Vasile Avram într-o notă
introductivă la cartea Pe urmele lui O. Tăslăuanu. El şi-a drămuit priceperea şi puterile în
trei mari direcţii, aprent mai puţin compatibile între ele: bătălia propriu-zisă pe front, truda
cu condeiul în cultură şi ingrata zdroabă în politică. Dar, ca orice om dăruit cu har şi cu
suflet mare, toate avea să le onoreze în gradul cel mai înalt, deşi în toate acţiunile sale se va
confrunta cu ostilităţi din cele mai agresive: pe frontul din Galiţia cu situaţia absurdă în care
se afla ca ostaş român luptând sub flamură străină, în politică cu nestatornicia vremurilor şi
cu sforăriile de culise, pâmântul mlăştinos al politicii, iar în publicistică cu neajunsuri
materiale şi derută ideologică. În toate hărţuielile de care a avut parte el a avut un ideal
măreţ şi generos care i-a conferit un loc de cinste în panteonul personalităţilor române ale
vremii lui cu care a fost în amiciţie şi însufleţită colaborare. În tot ce întreprinde se simte
seva neamului din care se trage şi pe care atât de mult l-a iubit şi cu atâta dăruire l-a slujit.
Greutăţile, de orice fel, nu-l descumpănesc, le înfruntă cu eroism iar când ele par a fi de
neînfrânt le vine de hac cu zeflemeaua. Iată ce îi scrie lui Goga din Budapesta în toiul
necazurilor pricinuite de apariţia Luceafărului: Eternul cântec: epopeea în lungi alexandrine
a nesfârşitelor năcazuri cu suita lor de buclucuri şi duioase încurcături. Aşa-i şi pe la noi.
Dar noi nu le giugiulim, nu le dezmierdăm, cântându-le, ci, în vârtoase tropote, le călcăm în
picioare şi fierbinţeala luptei ne-o astâmpărăm în răcoarea pivniţei Matias.
Profilul spiritual al neînfricatului bărbat Tăslăuanu se desprinde cel mai bine din
paginile scrise în cele mai dificile clipe ale vieţii, pe front. După ce descrie cu deamănuntul
mizeria şi pericolele care-l pândeau pe el şi pe glotaşii lui, are tăria să afle refugiu într-o
vorbă de duh, într-o situaţie hazlie, convertind astfel răul în bine, disperarea în speranţă.
Spicuim câteva perle de acest fel: Grenadele şi şrapnelele (ruşilor) ne dădeau mereu bineţe.
Când un ţigan care avea rolul de toboşar este atins de un glonţ, Tăslăuanu spune cât de
necăjit era acesta pentru că i-a spart toba. Cu toate că nu prea admitea subordonaţilor abateri
de la disciplina militară, foamea şi mizeria mai ocolea legile. Aşa le-a îngăduit odată
glotaşilor să vâneze nişte găini: poc-poc-noi, cot-cot-daci-ele. O latură a caracterului său
care trebuie neapărat luată în seamă este duioşia, mila, înţelegerea care par străine unui
ostaş. Ori Tăslăuanu, care recurgea adesea la amuzament pentru a-i încuraja, are momente
când realmente plângea de mila lor, îi frângeau inima răniţii, mai ales cei care aveau acasă
copii. Nu era el prea evlavios, dar se ruga din tot sufletul pentru sublaternii săi: Nu mă
rugam eu, ci strămoşii din mine, cele cinci generaţii de preoţi, care s-au închinat pentru
turma lor credincioasă din creştetul Carpaţilor. Iată glasul strămoşilor care pentru eroul
nostru era un sacru testament. Iar când el insuşi ajungea să i se împăienjenească zarea
spunea: O fiinţă cu sufletul înfrânt se căuta într-o oglindă sfărâmată. Am văzut o stafie care
semăna cu mine. Se vede că nu-i era deloc străină metafora.
Mai îngăduiţi-mi un scurt episod povestit chiar de autor şi pe care sper să-l pot duce
până la capăt, la prima lectură nu am reuşit, mi-au trebuit mai multe încercări. Este vorba de
moartea sublocotenetului Pavel Grigoraş. După o zi de destindere în care Pavel Grigoraş le
povesti camarazilor de Mărioara care îl aştepta, urmă o teribilă încleştare cu adversarul. Un
obuz nimeri lângă Grigoraş. Il săltă în aer pe un strat de pământ şi-l izbi de o traversă a
tranşeului. Căzu pe spate, acoperit cu ţărână şi rămase ţeapăn, ca trăznit. Doi soldaţi îl
dezgropară repede. Nu murise şi nici nu era rănit. Îl ameţise presiunea aerului. Unul dintre
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soldaţi îi vărsă apă din ploscă pe faţa palidă, iar celălalt îl frecă voiniceşte pe tâmple. Se
trezi buimăcit, cu ochii injectaţi şi rătăciţi. Scuipă noroiul ce-i umpluse gura, îşi scobi
urechile cu degetele şi se ridică, mai întâi pe o rână, apoi în genunchi.
- Maica voastră! Las’ ca’m să v-arăt eu cine-i Pavel Grigoraş, bombăni, căutându-se
prin buzunare. Îşi scoase fluierul şi-l trecu după centurion.
Se întinse, clănţănind din dinţi şi se frecă vârtos cu palmele pe faţă.
- Daţi-mi o puşcă, mă!
Soldatul vecin îi întinse arma. O luă, se rezemă de traversă şi goli vreo douăzeci de
cartuşe spre liniile ruseşti. Trăgea repede, scrâşnind din dinţi şi însoţind fiecare glonţ cu câte
o Maica voastră... Armele trozniră din toate tranşeele, cu furie. Au început să toace după ele
şi mitralierele, secerând infanteria rusească.
Focul artileriei duşmane se înteţi. Proiectilele cădeau grindină. Vuia cerul şi se
cutremura pământul de chiotul armelor.
Când era focul mai năpraznic, Grigoraş îşi aruncă arma, sări pe traversă şi strigă:
- Hai la horă, Mărioară!
Apoi se repezi pe coastă la deal şi se opri pe muchea colinei. Duse fluierul la gură să
cânte şi să joace.
Ne uitarăm încremeniţi la el. Vuietul era aşa de puternic, încât abia se auzeau
ţivliturile mai repezite ale fluierului.
A înnebunit Grigoraş, şoptiră soldaţii, făcându-şi cruce.
Căpitanul îl chemă pe nume:
- Grigoraş, ce faci, Grigoraş?...
(...) Grigoraş cânta mereu. Fluierul lui ţipa în triluri dezordonate. Le cânta de joc
obuzelor, iar el, piticul, sărea în mijlocul uriaşilor.
O grindină de proiectile îl învălui... dispăru într-un ciclon de ţărână... Am zărit,
zburând prin aer, un cap omenesc, un mototol de carne cu aripi de flenduri...
Uriaşii îl înălţară în slavă, chiuind... şi ne stropiră tranşeele cu sângele din trupul lui
tânăr.
Jocul lui Grigoraş în hora obuzelor ţinu câteva clipe, care atunci mi s-au părut
veşnicii.
Soarele, ochiul Tatălui ceresc, scăpăta însângerat de durere după vârful stâncilor.
Îmbrăcă ţinutul într-o purpură de lumină şi apuse trist, ruşinat şi învins. Această zi de
duminică, i-a fost furată de diavolul.
Noaptea, cu umbrele ei, a încheiat lupta. Am plătit scump biruinţa câştigată.
Din batalion am scăpat teferi abia jumătate. Printre cei pierduţi era şi scumpul
nostru Grigoraş, pe care l-am plâns ca pe un frate.
În zorii zilei, i-am căutat trupul. I-am găsit numai capul şi fluierul.
Le-am îngropat în dosul colinei, sub un stejar. Am zis un Tatăl nostru, lângă movila
de ţărână, i-am pus o cruce, pe care am scris:
SUBLOCOTENENTUL PAVEL GRIGORAŞ
DIN ŢARA FĂGĂRAŞULUI
A MURIT CÂNTÂND DIN FLUIER,
ÎN HORA OBUZELOR,
LA SFÂRŞITUL LUI OCTOMBRIE 1914.
ODIHNEASCĂ ÎN PACE!
Tovarăşii de luptă
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Cu asemenea imagini Tăslăuanu se prinde în hora marii literaturi de acest gen. Rolul
său nu se măsoară cantitativ ci după rezonanţa participativă. Într-un mecanism viabil rolul
oricărei rotiţe este hotărâtor.
Mă bucur că am avut şansa ca la această comemorare de suflet să depun micul meu
buchet de gânduri şi sentimente, în calitate de preşedinte al unui despărţământ astrist, la
picioarele unui confrate astrist mai mare, care de la înălţimea Bilborului s-a ridicat la cea a
astrelor culturii şi spiritualităţii neamului românesc.
***
A short, heartily presentation for the 3rd edition of the symposium dedicated to
Octavian C. Taslauanu, commemorating 70 years since his departure. Bilbor, 3 -5 February
2012.
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CÂTEVA DATE CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA
URBAISTICĂ ȘI ARHITECTURALĂ A TOPLIȚEI PÂĂ Î
AUL 1940
IOA EUGE MA
I.Urbanistica
În perioada ultimilor cinci ani, cele câteva călătorii efectuate la Toplița, mi-au trezit
interesul și posibilitatea cunoașteri acestei vechi așezări și sub aspectul urbanistic,
determinându-mă să trec la stabilirea etapelor de dezvoltare teritorială, precum și cercetarea
unor monumente, unele păstrate și azi. Legat de trecutul istoric al Topliței, cât și prezentarea
unor edificii religioase, pe parcursul anilor, până în prezent, au fost publicate mai multe
studii de către diferiți cercetători,1 pentru care avem toată admirația sinceră, însă fără ca
evoluția urbană și arhitecturală să fi constituit o preocupare aparte. Utilizăm termenul de
urban ca reprezentând, în practică și teorie, acțiunile menite să organizeze, să realizeze
constructiv, sau să transforme așezările omenești în spațiul acestora.
După N.Drăgan oiconimul Toplița își are originea în „apelativul toplicza (var,
tapolcza) ca <baltă noroioasă, loc apătos>, iar acesta este luat din rom. Topliță, care derivă
din slav. Toplica <izvor cald>. La fel este considerat și de către I. Iordan, considerând că la
baza numelui stă slav.toplu „cald”, variante preluate și de Gheorghe Chende-Roman într-o
lucrare dedicată localităților din județul Sălaj.2
Informațiile privind începuturile așezării sunt oarecum contradictorii. Toplița sau
Toplița Română, în maghiară. Oláhtoplica (adică Toplița Română), sau Maróshéviz, cum o
prezintă Coriolan Suciu, a purtat de-a lungul timpului diferite denumiri: în 1760-1762 Taplosza; 1805 – Toplitza; 1850 - Taplitza, Toplitze; 1854 – Toplitza, Toplița,3 ceea ce ne
îndeamnă să considerăm anii 1760-1762 ca o primă atestare documentară. Istoria localității
Toplița este însă cu mult mai veche. Cercetări ulterioare, legate de Țara Giurgeului, în
perioada secolelor XIII-XVI, au condus la identificarea unor documente ale Cancelariei
Ungariei, care ar atesta localitatea Toplița mult mai devreme, încă în anul 1382, apoi în
1450.4 În vasta lucrare: Românii din Covasna și Harghita, 5 se indică anul 1626, ca o nouă
1
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atestare. La 17 iunie 1626 Dieta Transilvaniei, prin „Articulus 15”, față de conflictul
autorităților cu toplițenii, poruncește acestora, „sub pedeapsă aspră, să întrerupă imediat
legăturile cu moldovenii pe poteci de munte”, totodată hotărăște luarea unor măsuri de
siguranță la granița cu Moldova: „Satul cu numele de Taplocya va fi cruțat iar poteca spre
Moldova se va tăia”, 1 urmând ca hoții și fugarii să fie predați ișpanului (demnitar cu
competență juridică, administrativă și militară). Această denumire de Taplocza este întâlnită
și în anul 1658.2 Czirják Károly devansează datarea localității Toplița, în anul 1567, arătând:
„Când în 1567 căpitanul grănicerilor Petrichevics Horváth Kozma a înființat localitatea a
colonizat pe proprietatea lui Bánffi Pál 3 familii de moldoveni, cu scopul de a exploata
pădurea și a produce cherestea”, ca în anul 1589 să apară „40 moldoveni”.3
Principala și cea mai semnificativă caracteristică a Topliței constă în faptul că
ponderea demografică a elementului autohton românesc a fost de la 0,90% la 0,56%, deci cu
mult peste valoarea habitatului din zonă. De la începuturile sale, Toplița a fost o localitate
sătească mare. Nu intenționăm să lărgim sfera preocupărilor noastre cu acest aspect, însă
prezentarea câtorva date statistice le considerăm necesare. Conscripția anului 1733 a lui
Micu Clain, indică un număr de 328 de locuitori, după confesiune români, ca următoarea, a
lui Buccow, din anul 1760-1762, să menționeze 398 locuitori, tot români.4 Mult mai concret,
recensământul din anul 1850 ne dă următoarele date: număr de case 470, total locuitori –
2.342, din care 2.115 români, respectiv 1.910 ortodocși și 204 greco-catolici, 184 maghiari
și 114 alte etnii.5 Recensământul din anul 1857 mai consemnează existența unui număr de
629 case, cu 610 locuințe, deci era o localitate rurală însemnată, cu un total de 3.082
locuitori, din care 2.326 ortodocși, 288 greco-catolici, 372 romano-catolici, 38 reformați, 5
luterani, 53 armeni.6 La 1880,7 sunt înregistrate un număr de 942 case, cei 4.276 locuitori
reprezentând: 3.140 români, 898 maghiari, 17 germani, 3 slovaci, 81 alte naționalități, iar ca
religie sunt 2.633 ortodocși, 663 greco-catolici, 849 romano-catolici, 57 reformați, 11
evangheliști, 35 izraeliți și 28 alte religii. Șematismul anului 1900 8 indică existența a 2.433
ortodocși, 810 greco-catolici, adică 3.245 români, 1.134 romano-catolici, 106 reformați și 50
de izraeliți. În schimb, recensământul efectuat tot în anul 1900, indică un total de 1.157 case
și 5.218 locuitori, din care 3.029 ortodocși, 801 greco-catolici, 1.165 romano-catolici, 102
reformați, 82 izraeliți, 40 unitarieni și restul de alte religii. 9 Doar la 10 ani distanță,
recensământul anului 1910,10 înregistrează un total de 1.381 case și 7.388 locuitori, din care
4.194 români (pe confesiuni fiind 3.117 ortodocși, 1.239 greco-catolici), 2.417 maghiari,
654 germani, 4 slovaci, 85 ruteni, 1 croat, 36 alte naționalități. La recensământul din anul
1930,11 sunt înregistrați 8.314 locuitori, din care 4.678 sunt români și 2.790 maghiari, iar în
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anul 1941 populația stabilă să fie de 9.094 locuitori. Confesional, s-au înregistrat: 3.255
ortodocși, 1.397 greco-catolici, 3.030 romano-catolici, 485 reformați, 35 evangheliști, iar ca
naționalitate 4.444 români, 4.177 maghiari, 49 germani, 3 slovaci, 123 țigani, 30 ucranieini,
31 alții.1 În anul 1966,2 numărul locuitorilor ajunge la 10.993, din care 6.554 români și
4.369 maghiari. În anul 1992,3 populația Topliței atinge cel mai mare procent, de 17.212
locuitori, din care 12.074 români și 5.039 maghiari. După datele Biroului de Stare Civilă a
Primăriei Toplița, numărul locuitorilor, în anul 2010, era de 16.504 suflete.
În prezent, de Toplița aparțin un număr de 8 mici așezări, aflate în componența
orașului, și, care potrivit aceluiași recensământ din anul 1992, au următorul număr de
locuitori: „Măgheruș” cu 766 locuitori din care 550 români; „Luncani” 314 – 274;
„Zencani” 1001 - 755 și „Vigani” 249 – 237, situate pe paretea stânga a Mureșului,
„Călimnel” 989 - 953 și „Moglănești” 751 – 550, aflate pe malul drept al Mureșului; „Vale”
2033 – 1741, dea lungul Topliței, iar la nord de oraș „Secul” 2 – 9 locuitori. În total cele 8
componente aveau un număr total de 6185 locuitori, din care 4950 erau români.4
Așadar, Toplița era o localiitate rurală mare, a cărei suprafață se întindea în lunca
Mureșului și pe văile pâraielor, având o populație tot mai numeroasă. Fiind situată la o
răscruce de drumuri, considerăm că localitatea beneficia de târguri, unde se vindeau
numeroase vite. De asemenea, a cunoscut și o dezvoltare agricolă, prin extinderea
suprafețelor agricole, cultivate cu grâu, secară, ovăz, cartofi etc, însă, în măsura în care solul
permitea această activitate productivă.
După Cazimir Swizewski, 5 istoria scrisă a Topliței începe cu o hartă provenind din
anul 1382. Pe la 1450, nucleul localității se afla în zona de confluență a râului Mureș cu
pârâul Toplița. Cât privește evoluția localității autorul o apreciază ca desfășurându-se în
patru etape: prima, în secolul XV, când se formează zona centrală a orașului, în zona de
confluență a râului Mureș cu pârâul Toplița; a doua etapă în secolele XV-XVI, când
localitatea începe să se extindă pe valea Topliței; a treia etapă în secolul XIX, determinată
de așezarea românilor pe Valea Topliței și a secuilor în Măgheruș și Zecani, azi componente
ale Topliței; și ultima etapă, în ultima parte a secolului al XIX-lea și începutuil celui
următor, când localitatea cuprinde și activități industriale în zonă, lăsând să pătrundă noul
spirit, capitalist, al vieții.
Până în deceniul al doilea din secolul al XX-lea, Toplița era o comună rurală, acest
statut avându-l până în anul 1926, când devine comună urbană, în bună parte și străduințelor
depuse de Patriarhul Miron Cristea. În anul 1930 localitatea revine la statutul de comună
rurală, ca urmare a protestelor locuitorilor împotriva măririi taxelor și impozitelor. În ziarul
„Dimineața”, din 27 august 1934, Ioan Tolan consemna faptul că până în anul 1930, timp în
care a fost comună urbană,”... se impunea și mai mult desfășurarea unei acțiuni energice
printr-o operă de edilitate intensă. În acel timp când posibilitățile și realizările financiare
erau mai mullt ca mulțumitoare, nu s-a făcut nici o operă edilitară, toată activitatea
conducătorilor reducându-se la o fiscalitate excesivă. La nemulțumirea manifestată de
opinia publică, în 1930 a fost declarată din nou de comună rurală.” Această situație de
nerealizări exista și în anul 1934, autorul considerând că ”Repararea, pavarea și
înfrumusețarea străzilor, se impune și pentru a atrage vizitatori la această stațiune balneo1
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climaterică, care în afară de confort și igienă prezintă toate avantajele naturale. Uzina
electrică care de mult putea fi în ființă se va putea realiza dacă se vor înlătura anumite
interese personale”.1 Cu toate acestea, în anul 1927, Toplița devine centrul administrativ al
Plasei Toplița ce cuprindea localitățile: Subcetate, Sărmaș, Gălăuțaș, Bilbor, Borsec, Corbu,
Stânceni, Lunca Bradului și Răstolița. În anul 1956 Toplița este declarată oraș,2 devenind și
capitală de raion, cuprinzând un număr de 12 comune și două orașe: Toplița și Borsec. Prin
noua împărțire administrativă a țării, din anul 1968 (Legea nr. 2/1968), orașul Toplița face
parte din județul Harghita, ca în anul 2002 să fie ridicată la rang de municipiu.
Aceste transformări de ordin administrativ, politic și social, au fost posibile datorită
creșterii economice a localității, practic, aceasta depășind faza unei așezări rurale obișnuite.
Întorcându-ne în timp, în cea de a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, aflăm că la 1785 3
Toplița avea un număr de 227 gospodării și 255 familii, locuitorii fiind iobagi pe moșiile a
22 mari proprietari de pământuri. În anul 1910 recensământul înregistrează existența celor
22 mari proprietari de pământuri, ce dețin 65% din întreaga suprafață a comunei, cele mai
mari proprietăți fiind a lui Urmanczi Jeremias cu 11.573 iug, baronul Bánffy cu 7.548 iug,
Eltetö Albert cu 1.270 iug și Societatea de plutărit din Reghinul Săsesc cu 13.839 iug.4
Principalele ocupații ale locuitorilor de atunci erau agricultura, lucrul la pădure și plutăritul
pe Mureș, preocupări despre care David Prodan arăta: „Avem apa Murășului în sat, pe care
apă umblăm cu plute, ducem plute și pe sama noastră și pe sama altuia și căpătăm bani. De
n-ar fi apa Mureșului, n-am putea trăi. Dar cine îi harnic a face plute și a purta plutele
capătă bani buni de trăit”.5 Recensământul efectuat în anul 1857, la rândul său, este o
edificatoare sursă documentară cu privire la structura populației din Toplița acelor timpuri.
Sunt înregistrați, astfel: 3 preoți, 11 funcționari, 1 militar în termen, 527 proprietari de
pământ, 8 industriași, 5 comercianți, 328 muncitori agricoli, 5 muncitori necalificați în
industrie, 6 comercianți necalificați, 13 alte slugi, 84 zilieri.6 Este perioada de debut a
dezvoltării unei economii capitaliste, pentru o localitate rurală existând un număr important
de industriași și comercianți, precum și funcționari publici, toți aceștia într-un număr mare
față de situația întâlnită în alte comune. Merită, totuși, încă o remarcă și anume faptul că în
anul 1785, obligațiile iobagilor toplițeni erau cu totul de altă natură, față de cele întâlnite în
satele de pe câmpie, unde existau robote, cărăușii, dijme, pe când Toplița s-a ridicat prin
pădurile sale și apa Mureșului, pe care le-a putut valorifica.7
La 1891 Toplița este considerată ca o comună mare din Plasa Reghinul de Sus,
județul Mureș-Turda, având aproape 5000 de locuitori. Crearea drumului spre Borsec, în
anul 1872 și îndeosebi darea în folosință a liniei ferate Gheorgheni – Deda, în anii 1908 1909, au facilitat în mod deosebit dezvoltarea economică a localității. Urmare activității de
plutărit, încă de la începutul secolului al XIX-lea, la Toplița își are sediul o societate de
plutărit pe Mureș.8 Cultura cerealelor devine tot mai intensă, astfel încât în primii ani ai
secolului al XX-lea existau la Toplița circa 15 - 16 proprietari de mori.9 Toplița mai
constituia și un important loc pentru desfășurarea unor târguri de animale. La 11 februarie
1
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1931, ziarul „Dimineața” arăta: „Târgul de vite a avut o frumoasă reușită datorită, în mare
parte, medicului veterinar Marcu Schauer, care a reușit să facă din Toplița un important
centru de crescătorie de vite soi, bine cercetat întotdeauna. Astfel s-au vândut 180 perechi
boi pentru export, cu prețuri între 18.000 – 32.000 lei perechea”.1
Exploatarea lemnului, prelucrarea, cât și vânzarea lui, au constituit o importantă
sursă de venituri, fiind înfințate mai multe fabrici de cherestea. În vasta sa lucrare dedicată
descrierii secuimii, Orbán Balázs 2 se referă și la această activitate, arătând că la Toplița
existau ferăstraie de stat unde se tăiau scânduri de 12 stânjeni. Mai sus (pe valea Topliței
n.n.), existau două ferăstraie ale contelui Lázár, iar în zona de curbură a văii Topliței, din
direcția de răsărit spre nord, exista un bazin mare de apă, dotat cu baraje, unde se
confecționau plutele pentru a fi duse la debitat. Butucii erau transportați la acest bazin prin
intermediul unui canal, confecționat din scândură, respectiv al pârâului Toplița, lung de
3.000 stânjeni, la rîndul său legat de alte canale. După anul 1925, la Toplița Română
funcționau fabricile: „Valea Mureșului SA.” pentru exploatări de păduri, întemeiată cu
1.000.000 lei, cu un capital de investiție de 501.205 lei aur, având în funcțiune un număr de
12 gatere; „OFA Holtz-Industrie” și „Frații Lamm, Fabrică de cherestea”, cu un capital de
investiție de 30.900 lei aur, deținând 2 gatere și având 50 de salariați.3 Cu toate acestea, în
anul 1926 Toplița încă nu avea surse proprii de producere curent electric. Și în anul 1934,
iluiminatul public era departe a fi satisfăcător. Tot în publicația „Dimineața” din 27 august
1934, se arăta: „Actualimente este luminat numai centrul comunei, câteva ore cu cu un
curent foarte slab impus și introdus de armată în 1916 de la fabrica de cherestea din
Gălăuțași.”... „Construcția sc. Centrale, începută în 1927, nu e terminată, cu suma de peste
2 milioane s-a lucrat în regie proprie de abia fundația, care astăzi e mult deteriorată din
cauza intemperiilor”.4
Așa cum era la acea dată, activitatea economico – financiară, totuși s-a reușit ca la 15
iulie 1920 să se înființeze o filială a băncii „Cetatea”, cu sediul la Brașov. Acestă instituție sa implicat în viața socială și culturală a Topliței, construind un cinematograf, un hotel, a
înființat o prăvălie și un depozit pentru cereale etc. În anul 1927 ia ființă cea de a doua
bancă, „Banca Toplițană”, având un capital de 5,6 milioane lei.5 Ambele bănci au avut un
rol decisiv în viața economică și financiară a orașului, astfel încât, în anul 1931, la o
populație de aproape 9000 locuitori, aici, își desfășurau activitatea un număr de 216
intreprinderi comerciale și industriale, fiind realizate importante dotări de interes obștesc,
precum podul peste râul Mureș, ce face legătura cu stația de cale ferată, stația meteorologică
și cu calea ferată dintre Toplița și Borsec.
La rândul lor, unele surse prezintă anumite aspecte ale vieții social-politice din
Toplița. În ziarul „Universul”, din 18 și 20 iunie, 1928, publicistul V. St. Iosif, prezintă
orașul, între altele, arătând că Toplița este așezată într-un „ținut pitoresc și bogat”, că are un
număr de cca 8000 locuitori, ale căror ocupație de bază sunt „creșterea vitelor, negoțul de

1

”Dimineața”, 11 februarie 1931.
„A falun felül álladalmi müfürész van, hol sóhajókhoz való 12 oles deszkékat metszenek. Fennebb gr.
Lázárnak két igen célszerű műfűrésze pompálkodik, végre ott, a beszakadó Hurdugásnál az éddig keletirányú
Toplicza völgye északi irányt vesz, egty zárgátakkal ellátott nagy vizmedence van, melynek öblében a tönkök
felfogatnak, vagy tutaija szegeztetnek, vagy a fúészekhez szállitva (szintén vizen) deszkáva metszetnek. A
medenczében pedig akként érkeznek a tönkök, hogy a Toplicza vize egy szúk, mély gerendákkal bélelt
csatornába van összeszoritva, a csatornas 3ööö öl hoszszú s más mellék csatornákkal van egybekötve,” Orbán
Balazs, A székelyföld leirása (Descrierea secuimii), Pest, II, 1869, p. 139.
3
Kádár Zsombor, Pál-Antal Sándor, A székelyföldi erdészet és faipar (Pădurile și industria lemnului din
Tinuturile secuiești), Târgu-Mureș, Ed. Mentor, 2002, p. 167, 172.
4
”Dimineața”, an 30 (9937), din 27 august 1934.
5
Ilie Șandru și coautorii, op. cit., p. 39-40.
2

178

lemne și plutăritul pe Murăș”, făcând mențiunea că pădurile au ajuns în posesia străinilor,
„cari au realizat aici o puternică industrie de exploatarea lemnului”.1
Activitatea de sistematizare a teritoriului și a localităților țării noastre în perioada de
până la 22 Decembrie 1989, presupunea modelarea cadrului în care „trăiau” monumentele
noastre. Totodată, cerințele vieții impueau adaptarea patrimoniului arhitectural unui confort
funcțional și sanitar superior fazelor anterioare din evoluția acestuia. Aceste două importante
activități contemporane ridică problema ocrotirii și valorificării patrimoniului cultural
național. De asemenea, contribuie la îmbogățirea avuției naționale, salvarea obiectivelor cu
încărcătură istorică fiind deosebit de importantă.
Procesul de urbanizare a Topliței începe în anul 1952, când localitatea, încă din anul
1950, primește statutul de oraș, devenind sediul raionului Toplița. Firește, noul statut al
Topliței, necesita dotarea orașului cu sedii adecvate instituțiilor politico-administrative, de
învățământ, cultură, sănătate, situație ce a condus la creșterea numărului de locuitori, cu o
structură socio-profesională, alta de până atunci. Această funcție de oraș raional, păstrată
până în anul 1968, când devine centru urban, s-a dovedit a fi benefică, deoarece aici, zilnic
veneau numeroși oameni din raionul respectiv, de diferite profesii, așezarea devenind un
important centru industrial, spitalicesc, de învățământ și turistic, față de cum a fost până
atunci. După anul 2000 Toplița devine și un insemnat centru religios.
Prin acțiunile de sistematizare și modernizare a localităților din țară, în general, s-a
urmărit și protejarea obiectivelor cu valoare istorică și culturală. Din nefericire, în acțiunile
de sistematizare a Topliței, nu s-a luat în considerare existența, și așa destul de slab
reprezentată, a unor construcții ce prezentau valori de patrimoniu, ele fiind demolate
împreună cu restul construcțiilor, cele mai numeroase fiind casele simple, nu puține având și
spații comerciale la parter.
Oricât de dezvoltată a fost Toplița, ca și localitate rurală, casa de lemn, ca mesageră a
unui trecut istoric, la începutul secolului al XX-lea încă era dominantă. Privitor la casa de
lemn din ținuturile harghitene, un pertinent și valoros studiu ne lasă Ioana Cristache-Panait,
care, în anul 1983 efectuează o amplă cercetare a arhitecturii monumentelor din lemn și
implicit și a celor din Toplița,2 ale cărei aprecieri se cuvine a le prezenta în întregime: „Din
Toplița a dispărut, de curând, de pe dealul Bobricanilor, o casă veche din 1816, an înscris
pe grinda-meșter, care atestă tipul primar, cu târnaț parțial, cămară cu casa mare, realizate
din bârne rotunde, cu capetele prinse în cheoturi românești. De la sfârșitul secolului trecut
este casa de pe strada 1 Decembrie (1918 n.n.) nr. 64. Pe soclu mic de piatră cu pereții din
bârne cioplite, pe patru fețe, îmbinate în sistemul denumit „în căței”, ea este alcătuită din
tindă centrală și două odăi. Prispa, dispusă pe fațadă și pe una din laturile scurte, are
stâlpii sculptați și pălimarul cu motive traforate. Păstrează învelitoarea de șindrilă peste
acoperișul în patru ape. Tâmplăria ferestrelor este decorată prin crestare. Casa Teslovan
Ion, de aceeași vârstă, îi seamănă, având însă umerașii, de la fruntariul prispei, din
scânduri traforate”. După cum bine observă Dorel Marc,3 Ioana Cristache-Panait „a
prezentat obiectivele întâlnite în învestigația de teren din 1983, scoțând în evidență în
special aspectele semnificative în legătură, de exemplu, cu folosirea bârnelor rotunde ca
sistem constructiv arhaic, regăsirea tipului de casă cu târnațul parțial, sculptura și motivele
străvechi de ornamentare folosite de meșteri, răspândirea acoperișului în patru ape cu
pante mari, prezența grindei-meșter, a târnațului pe una sau mai multe laturi – element
întâlnit și în alte zone etnografice ale țării – caracteristica caselor țărănești la români”.
1

”Universul”, 18 și 20 iunie 1928.
Ioana Cristache-Panait, Casa de locuit din județul Harghita, în Revista Muzeelor și Monumentelor Istorice și
de Artă, nr. 1, București, 1987, p. 36.
3
Dorel Marc, Structura habitatului în zona Topliței și a Mureșului Superior. Tipologia așezărilor,
gospodăriilor și locuinței tradiționale, în Sangidava, (1), Târgu-Mureș, Ed. Ardealul, 2007, p. 373.
2

179

Pe lângă modelele casei țărănești, realizată din lemn sau cărămidă, în general
arhitectura sătească a soluționat și celelalte programe destinate funcțiilor comerciale,
respectiv prăvăliile și hanurile, obiectivele de tehnică populară, și anume morile, cramele
dar și cele de cult, precum bisericile și mănăstirile, constituindu-și integral cadrul
arhitectural al obștei respective. Arhitectura sătească, la Toplița, a generat cele mai diverse
modele de prăvălii și de hanuri, prin adaptarea la funcțiile comerciale a tipurilor de locuințe,
cu spații destinate depozitării și vânzării produselor la nivelul inferior, și ale încăperilor de
locuit, la nivelul superior și, nu arareori, în condiția casei numai cu parter, spațiul comercial
era la stradă, locuința aflându-se în curte.
În strada principală - centrul Topliței, se aflau cele mai numeroase asemenea clădiri,
îndeosebi pe primul tronson, situat în fața bisericii reformate, în prezent zona fiind ocupaă
de câteva blocuri de locuințe și de parcul central. S-a păstrat tronsonul opus bisericii
reformate, până la Hotelul „Mureșul” și sediul Poliției locale, cu case, în majoritatea
cazurilor cu parter, ale căror încăperi situate la stradă sunt destinate comerțului.
***
Dacă acestea au fost faptele, mai puțin cunoscute sunt evoluția urbanistică și
structura teritoriului, precum și a construcțiilor din localitate, inclusiv numărul lor. De aceea,
pe baza documentelor cercetate până în prezent, prezentăm un prim asemenea studiu.
Singurele date cunoscute, privitoare la mărimea localității rurale Toplița, după cum am mai
văzut, sunt cele de ordin demografic, pentru anumite perioade, conscripțiile și
recensămintele prezentând numărul locuitorilor din așezarea respectivă. Aproape în
totalitate, sursele documentare ne oferă posibilitatea cunoașterii numărului locuitorilor ca
religie, naționalitate etc. Însă în literatura de specialitate, prea puține referiri s-au făcut la
ceilalți indici de mărime a localității, respectiv ca teritoriu, număr de clădiri și gospodării.
Prea puține materiale se referă la patrimoniul istoric și arhitectural existent la Tolpița, cu
excepția celor câteva date istorice și descrierile unor biserici. La toate acestea aspecte,
încercăm să aducem un spor de lumină în ceea ce privește Topița de-a lungul veacurilor, cu
date noi din arhive, cu date statistice, cu prezentarea unor izvoare cartografice.
În planimetria urbanistică a localității cu greu se mai pot identifica urmele vechii
așezări, deoarece noile construcții și așezămintele realizate în ultimele 4-5 decenii au luat
locul primelor proprietăți. Deși atestarea localității o considerăm destul de târzie, doar la
1626, nu excludem existența sa încă din secolul anterior, urmând ca următoarele cercetări să
susțină afirmația. Oricum, nucleul istoric al Topliței îl constituia actuala zonă centrală a
localității, în punctul de confluență a râului Mureș cu pârâul Toplița. Care a fost mărimea și
evoluția în timp a intravilanului, structura sa planimetrică, este mai greu de determinat, dat
fiind penuria de surse documentare, indeosebi a celor cartografice.
După cum am mai menționat, primele încercări de stabilire a etapelor de evoluție a
teritoriului intravilan al Topliței, le face Cazimir Swizewski,1 care, pentru o primă etapă,
anterioară secolului al XVII-lea, stabilește nucleul localității în zona de confluență a râului
Mureș cu pârâul Toplița. Față de propunerile făcute, considerăm acest nucleu ca fiind cel
aflat în perimetrul străzilor Nicolae Bălcescu, Ștefan cel Mare, Libertății, Apelor, Izvoarelor,
Băii, Paltinului, Primăverii, Victor Babeș, Miron Cristea. Pentru secolul al XVIII-lea
localitatea se extinde pe direcția nord-est, de-a lungul pârâului Toplița, respectiv a străzii
Borsecului, cam de la cartierul Cerbului până spre intersecția cu strada Vânătorilor. Față de
extinderea nucleului format, Dorel Marc consideră că „Teritoriul ei s-a extins apoi pe valea
Topliței în amonte și pe malul stâng al Mureșului, Dealul Mănăstirii și Pârâul Doamnei la
Moglănești. Defrișarea pădurii a creat ochiuri pentru vetre, iar apa Mureșului a favorizat
1

Cazimir Swizewski, op. cit., p. 107. Planșa cu etapele de evoluție a localității, a fost preluată și de Dorel
Marc, Evoluția habitatului, p. 285, harta nr. 15.
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plutăritul”.1 În perioada acestor prime etape de dezvoltare a localității, străzile au lungimi
reduse și lățimi ce diferă chiar pe același traseu, acest lucru fiind determinat atât de
configurația terenului, în bună parte aflat în pante spre văile cursurilor de apă, la rândul lor
cu numeroase meandre, unde ulițele urmăresc malul acestora, cât și datorită formei și
mărimii loturilor, edificate sau nu.
Prima sursă la care ne oprim este aceea a conscripției urbariale din anul 1785, ale
cărei date au fost prezentate și analizate de către David Prodan.2 Localitate rurală, în anul
1785, Toplița avea un număr de 227 gospodării, cu 255 familii iobăgești, ale căror obligații
erau distincte. Considerând ca existenți 5 membrii la o familie, autorul obține o populație de
1275 suflete. Cele 255 familii iobăgești locuiau pe 208 sesii, de regulă fiecare familie
iobăgească avându-și sesia proprie. Mai găsim la Toplița 28 fii căsătoriți sau frați, fără sesii
proprii, care trăiesc împreună cu părinții, formând o singură gospodărie. Fără sesie mai sunt
19 inquilini și subinquilini, din care 6 aveau casă, iar alții 13 subinquilini locuiau în casa
altora, fără adăpost propriu, preocentul acestora fiind redus, doar 5% din populație.3 Cu o
suprafață întinsă, cele 208 sesii ale intravilanului însumau 550.405 stj.p, adică 344 iug,
respectuiv 211 ha,9376 mp, (1 iugăr are 1600 stj.p, respectiv 5754 mp, iar 1 stj.p. este egal
cu 3,5967 mp), în medie revenind 2646 stj.p, la o sesie. Mărimea acestora însă varia, între
270 – 10.600 stj.p, deci între 0,2 – 0,6 iug. De asemenea, din cele 208 sesii 77 sunt sub 1
iug, 100 variază între 1 – 3 iug, iar 31 trec de 3 iug.4 Față de datele obținute, autorul constată
varietatea de dimensiuni a sesiilor fără a exista vreo distribuție peconcepută, mărimea
acestora datorându-se împărțirilor prin moștenire, specificând că: „Avem de a face deci cu o
așezare naturală, nereglementată de vreo putere exterioară; îngrădită doar de conformația
și întinderea terenului, de nevoile sau posibilitățile de utilizare ale omului și bine înțeles de
cercul așezărilor vecine. 6u vedem nici o urmă că s-ar fi aplicat vreodată aici normele
sesiei iobăgești, nici o urmă de categorisire în întregi, jumătăți, pătrimi, optimi de sesie.
Categorisirea vine abia cu reglementările urbariale. Aceste categorisiri, aduse de noile
reglementări nu introduc aici nici o uniformizare.” De asemenea, mai constată autorul că:
„Dimensiunile acestea ridicate ale sesiei ne dau, și numai prin cifrele lor, imaginea
structurii satului. Vedem numai decât că avem a face cu o așezare de munte, cu casele
răsfirate. Sesiile mici pot fi mici din pricina terenului sau subdiviziunilor prin moștenire,
dar pot indica părți mai adunate ale satului. Marea lui majoritate se arată încă răsfirată, cu
casele destul de distanțate unele de altele. Dimensiunile sesiilor mai indică și că satul în
dezvoltarea sa încă tot mai mult se întinde, decât se concentrează. 6u numai noii veniți își
întemeiază gospodării noi, mai departe, ci foarte probabil și moștenitorii mai numeroși se
mută mai curând în altă parte, decât să se restrângă la subdiviziunile mici de moșie, care
le-ar reveni prin moștenire. Întinderea considerabilă a terenului aici deschide larg această
posibilitate.”5
Pentru reconstituirea evoluției topografice a localității, cel mai vechi plan ce îl luăm
în considerare este ridicarea josefină.6 Hotărâtă la 11 ianuarie 1769, și, terminată în iulie
1773, ea este întocmită doar la puțin timp mai devreme, de la recensământul din anul 1785.
Întocmită pentru toată Transilvania, ridicarea cuprinde un număr de 280 secțiuni, la scara
1:28.000, în mărimi de 62,4 x 41,5 cm, aceea a Topliței având nr. 102. Titlul lucrării este:
„Original Aufnahmskarte des Grossfürtenthums Siebenbürgen. Geometrisch aufgenommen
1

Dorel Marc, Evoluția habitatului, p.51-52
David Prodan, op. cit., p.3-11.
3
Ibidem, p. 3-6.
4
Ibidem, p. 5-6.
5
Ibidem, p. 6-7.
6
Între anii 1769-1773, contele Fabris, colonel în armate austriacă, întocmește harta Transilvaniei, însoțită de
patru volume text. Se află în ”Arhiva Ministerului de război din Viena”. Nr. B IX, a 715.
2

181

und bearbeltet in den Jahren 1769 bis 1773 unter der Direction des Obristen von Fabris
theils durch Officiere des grossen Feld-Generalstabes, theils auch von verschiedenen aus
dem in Siebenbőrgen bequartierten Regimentern zu diesem Geschafte beigezoogenen
individuen.” Reprezentarea este destul de schematică, însă rămâne principala sursă
documentară. Considerat ca „sat răsfirat”, Toplița are rețeaua stradală cert influențată de
configurația terenului și de existența celor două cursuri de apă mai importante: râul Mureș și
pârâul Toplița. Harta indică și celelalte categorii de forme de relief, precum și câteva
pârâuri, cum sunt cele din zona străzii Ștefan cel Mare: pârâul Vălcica, aflat la nord de
Mănăstirea „Sf. Ilie”, pârâul Popii, situat după intersecția aceleași străzi cu strada Fragilor;
la nord-est pe partea stânga a străzii Borsecului pârâul Guții, mai la nord pârâul Bărsanilor,
ambele fiind afluenți ai pârâului Toplița. Trebuie să menționăm că harta Topliței nu indică
actualul meandru al Mureșului, de altfel întâlnit în următoarele reprezentări topografice.
Planul Topliței din anii 1769-1763 ne dezvăluie faptul că parcelele nu sunt în
totalitatea lor clar prezentate, la fel și construcțiile, cele de culoare roșie indicând case de
locuit, fără a avea siguranța reprezentării lor corecte. Singurul edificiu monahal reprezentat
este biserica greco-catolică din lemn, edificată anterior anului 1747. În partea de nord a
Topliței, la vest de pârâul Toplița, deslușim aproximativ șase grupări de case ce aparțin atât
de strada Ștefan cel Mare, ca arteră principală de penetrație în localitate, cât și de ulițele
laterale, cum sunt actuala stradă Dealului, unde se află și biserica greco-catolică, dar și
străzile Izvoarelor și Apelor, aceasta aflată lângă albia pârâului Toplița. Pornind dinspre
punctul de vărsare a pârâului Toplița în râul Mureș, spre vest, până spre străzile Primăverii
și Nouă, (tronsonul dintre râu și strada Ștefan cel Mare) grupajele de clădiri cuprind câte 3 –
4 – 12 = 19 case, pe partea dreaptă a străzii Ștefan cel Mare, în strada Cerbului alte 3 grupuri
de câte 1 – 24 – 4 = 29 case. În total, zona descrisă cuprinde un număr de 48 case. În partea
de nord-est a localității remarcăm alte cinci grupări de case, ele aparținând actualelor străzi:
Nicolae Bălcescu, Libertății, Miron Cristea, Fragilor. Pornind din partea sudică, grupurile de
case cuprind câte 2 – 6 – 4 – 6 – 2 – 4 clădiri și izolat câte 1 – 1 case. Toate acestea cuprind
un număr de 26 de case. Aceste grupări de case, în număr de 74, cu fronturi ceva mai
închegate față de restul, indică faptul că în acest perimetru s-a aflat vechiul nucleu al
localității. Față de această zonă a Topliței, harta mai indică și alte grupări de case, ulterior
realizate, unele fiind izolat amplasate. La capătul străzii Ștefan cel Mare se află un grupaj de
3 case, iar în strada Borsecului câte 4 – 4 – 4 – 2, deci 14 case, pe malul stâng al pârâului
Toplița și alte 4 – 1= 5 case pe malul drept. În total alte 19 case, ele constituind baza etapei
următoare de extindere. La sud de râul Mureș, în partea vestică se află alte grupaje de case,
13 case pe malul stâng al Mureșului și izolat câte 3 – 3 – 4 – 1 – 2 = 13 case, în total 26
case, iar spre est remarcăm formarea străzilor Murelor, Bradului și Vilelor, cu un total de 34
case. Și aceste case fac parte din etapa următoare de dezvoltare a localității. În totalitatea ei,
ridicarea Josefină pentru Toplița prezintă circa 151 case, față de cele 208 sesii menționate de
David Prodan, fără să avem siguranța exactității reprezentării date.
Celelalte categorii de folosință a terenurilor, David Prodan le prezintă aparte.1
Terenurile arabile din incinta intravilanului sunt foarte puține, ele cuprinzând doar 219 iug.
Din cele 227 de gospodării un număr de 98, adică 39% din total, nu au arător în câmp, ci
doar eventualele grădini. În multe situații, în dreptul celor fără sesie sau pământ, conscripția
notează: „manuali labore victitat, manuario opere se sustentat, laborando aliis victitat”, iar
la cerșetori: „mendicando victitat”. Suprafețele difereau ca mărime, cel mai mult teren arabil
îl avea Ion Zbârcea, cu 9 ¼ iug. Fânațul cuprindea 392 iug, însă din cele 227 gospodării 70
nu aveau fânaț. În schimb, pășunile nu sunt indicate, deși din declarațiile locuitorilor rezultă
că erau îndeajuns. Pădurile ocupau cea mai mare suprafață, ele fiind „atât de întinse și atât
1
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de inepuizabile”, însă fără ca suprafața să fie indicată. După această prezentare, părerea
autorului că „în sat nu au nici târg, nici crâșmă”, o punem sub semnul întrebării, deoarece
la o localitate cu o populație de 1410 suflete, câte s-au înregistrat în recensământul lui Iosif
al II-lea, din același an, era imposibil să nu aibă zile de târg sau practicarea crâșmăritului.
Privitor la Recensământul lui Iosif al II-lea (1780-1790), acesta a fost fixat pe ziua de 1
noiembrie 1784, însă din cauza răscoalei lui Horea, data începerii recenzării a fost restabilită
pentru 20 ianuarie 1785.1
Pentru cunoașterea evoluției teritoriului Topliței, fie cel al localității în sine –
intravilanul, care a cunoscut modificări structurale, fie a teritoriului administrativ –
extravilanul – apelăm la unele surse cadastrale. În anul 1853 s-a întocmit o descriere a
hotarului localității Toplița. 2 Scris în limba maghiară, în cele 20 de pagini, documentul
prezintă o amplă descriere a hotarului localității, fiind oferite numeroase denumiri
toponimice, aproape în totalitatea lor constituind numiri românești cu scriere maghiară, cum
sunt: „Vajvodiassya” (Voivodeasa), „Toplicsora” (Toplicioara), „Zepodia Diávolului”
(Zăpodia Diavolului), „Hordugácz” (Hordugaci), „Csisykului” (Piscului) sau „Batrina”
(Bătrâna). De fapt, încă din anul 1773, conscripția menționează numeroase toponime
românești: „În Gura Plotzuluj”, „Monassteria földe” (Pământul mănăstirii), „In Kosyta
Voji” (În coasta Văii), „În Paraul Bojkoului”, „În Lunka lui Vucur”, „In Gura Toplitzei”,
„La Untsu Florii”, „Pe Vale in Koasyta” etc.3
Primele date privitoare la teritoriul Topliței, respectiv a suprafețelor cultivate,
inclusiv al intravilanului, la care ne referim, sunt cele ce provin din anul 1856,4 acestea
cuprinzând atât partea scrisă, cât și unica planșă, toate în limba germană. Cele 58.728 iugăre
(33.796 ha, 2.021 mp), sunt împărțite în nouă zone, pentru fiecare fiind dată denumirea
toponimică și suprafața în iugăre și stânjeni pătrați (iug., stj.p.). I – Intravilanul cu 687 iug,
600 stj.p. (395 ha, 921 mp); II – Ploptyis (Ploptiș) cu 4.354 iug, 800 stj.p. (2.505 ha, 8.841
mp); III – Zenkány (Zencani) cu 4.248 iug, 1.500 stj.p. (2.445 ha, 1.360 mp); IV Mársinéczek (Mărșineț) cu 6.582 iug, 800 stj.p. (3.788 ha, 312 mp); V - Kelemen pataka
(Pârâul Căliman) cu 9.570 iug, 800 stj.p. (5.507 ha, 5.356 mp; Hiseu (Iliseu) cu 10.663 iug,
500 stj.p. (6.136 ha, 4.164 mp); VII - Kelemen Havassa (Muntele Căliman) cu 3.288 iug,
1.400 stj.p. (1.892 ha, 6.489 mp); VIII – Vajvedase pataka (Pârâul Voivodeasa) cu 7.067
iug. 1.000 stj.p. (4.067 ha, 2.062 mp); IX – Szék patak (Pârâul Sec), cu 13.263 iug, 1.200
stj.p. (7.632 ha, 8.902 mp). Verificarea datelor a fost efectuată la 28 ianuarie 1860. Planșa
poartă titlul: GroBfürstentum Siebenbürgen. / Schatzungs-Inspektorat 6r. 12, / Schatzungs /
Bezirk 6r.47. / Zeugnis / über die / Ried und Kulturenweise Vermssung / Der Gemeinde
Oláh Toplicza. (Marele Ducat al Transilvaniei. Inspectoratul de estimări (cadastral) 12,
Districtul de estimări 47. Certificat cu privire la măsurătorile terenurilor viticole și cultivate
a localității Toplița Română.).
1

Privitor la recensământ vezi: L. Moldovan, Instrucțiunile în limba română date în anul 1785 pentru
înregistrarea (conscripția) populației din Transilvania, în Din istoria statisticii românești, Culegere de
articole, 1969, Direcția Centrală de Statistică, p. 189-206.
2
A6DJ Mureș, Fondul nr. 60, Colecția de evidență cadastrală, nr. 4398/1853, ”Határ leirása Toplicza Adó
közönségének (Descrierea hotarului Topliței Impoyitul simplu?)
3
Ioan Lăcătușu și coautorii, op. cit., p.649-650.
4
A6DJ Mureș, Fondul nr. 60, Colecția de evidență cadastrală, nr.4398/1853. La 1 noiembrie 1789, a intrat în
vigoare cadastrul lui Josif al II-lea, însă la 1 mai 1790 este abrogat de către Leopold al II-lea. Sistemul de
impunere a fost reluat după 19 ani mai târziu, într-o formă modificată. După anul 1850 sistemul cadastrat a fost
introdus și în Ungaria. Foaia de titlu a impozitului funciar temporar cuprinde următorul text: Grund-SteuerProvisorium - in Siebenbürgen. Schatzungs - Inspektorat 6r. 12. Schatzungs- Bezirk 6r.47. –
Zusammenstellung - Der nach - Rieden und Kulturen vermessenen Areale - Der ganzen - Katastral- Gemeinde
Olah Toplicza - 1856. - VerfaBt vom Geometer (Impozit funciar temporar în Transilvania. Inspectoratul de
estimări 12. Districtul de estimări 47. Registru conform suprafețelor măsurate în vii și în zone de cultură a
întregii unități cadastrale a localității Toplița Română. 1856. Întocmit de topograf (urmează semnătura)
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Următoarea evidență cadastrală este întocmită în anul 1878, la peste două decenii
distanță, de această dată evidența fiind întocmită în limba maghiară.1 În totalitatea sa,
teritoriul de 58.732 iug. și 980 stj.p. (33.798 ha, 8.565 mp) cuprinde aceleași zone
componente, în majoritatea cazurilor și suprafețele fiind identice. Intravilanul, cu o suprafață
de 687 iug. 600 stj.p. (395 ha, 5.636 mp) la rândul său cuprinde: arabil - 592 stj.p (0,2130
ha); grădini - 600 iug. (345,ha, 282 mp) și neproductiv - 95 iug. (54 ha, 6.696 mp). Celelalte
opt zone sunt următoarele: II – Ploptyis (Ploptiș) cu 11 segmente, 4.354 iug, 800 stj.p.
(2.505 ha, 8.841 mp); III - Zenkány (Zencani) cu 6 segmente, 4.248 iug, 1.500 stj.p. (2.445
ha, 1.360 mp) ; IV - Mársinéczck (Mărșâneț) cu 7 segmente, 6.582 iug, 800 stj.p. (3.788 ha,
312 mp); V - Kelemen pataka (Pârâul Călimani), cu 21 segmente, 9.575 iug, 181 stj.p.
(5.510 ha, 1.904 mp; VI - Iliscu (Iliscu) cu 9 segmente, 10.663 iug, 1.500 stj,p. (6.136 ha,
4.164 mp); VII - Kelemen havasra (Muntele Căliman) cu 1 segment, 3.288 iug, 1.400 stj.p.
(1.892 ha, 6.489 mp); VIII - Vajvadasysa (Voivodeasa) cu 3 segmente, 7.067 iug, 1.000
stj.p. (4.067 ha, 2.062 mp); IX – Szék pataka (Pârâul Sec) cu 13 segmente, 13.263 iug, 1.200
stj.p. (7.632 ha, 8.902 mp). Pe categorii de folosință întregul teritoriu administrativ cuprinde
următoarele: arabil - 6.031 iug, 1.200 stj.p. (3.471 ha, 912 mp); grădini – 2.004 iug, 100
stj.p. (1.153 ha, 2.778 mp; livezi-poieni – 8.632 iug, 1400 stj.p. (4.967 ha, 9.605 mp); pășuni
– 647 iug, 3.250 stj.p. (372 ha, 4.980 mp); păduri – 34.883 iug, 1.190 stj, p. (20.074 ha,
5.480 mp); neproductiv 707 iug, 40 stj.p. (406 ha, 8.609 mp). Partea grafică cuprinde: o
primă planșă ce poartă titlul „Kolozsvári katasteri igazgatóság. Oláh Toplisza katasteri
község vázlata. Szász Régeni becslőjárás.” (Direcția de cadastru Cluj. Schița cadastrală a
comunei Toplița Română. Plasa Reghinul Săsesc), întocmită la scara 1:2000, ce înfățișează
teritoriul localității în întregimea sa, cât și o a doua planșă, compusă din două părți, la scara
1:800, ce prezintă cele 9 zone și categoriile de folosință ale terenurilor, având redate și
denumirile toponimice mai importante. În mod firesc, teritoriul localității, de-a lungul
deceniilor cunoaște unele modificări în ceea ce privește suprafața. În anul 1900 este
înregistrată o suprafață de 58.994 iug, 2 (33.949 ha, 2.772 mp), iar în anul 1910 sunt
consemnate 58.984 iug.3 (33.943 ha, 5.225 mp).
Pornind de la aceste hărți cadastrale, încercăm să stabilim care a fost intravilanul
localității la acea dată, dar și în perioadele ulterioare. Pentru comparație am folosit harta
orașului, de o proveniență mai recentă.4 Nucleul principal al zonei intravilanului îl formează
străzile cuprinse, la sud de bucla râului Mureș, aferentă zonei centrale a orașului, de unde se
prelungește, firesc de-a lungul văilor, și anume, zona străzii Borsecului și în continuare cu
strada 1 Decembrie 1918, pe direcția nord-est (valea Topliței), până la „Cheșeni’ și de-a
lungul străzii Ștefan cel Mare, pe direcția nord-vest, până la intersecția cu strada Fragilor.
Ca urmare, apreciem că intravilanul Topliței în anii 1856 – 1878, cuprindea următoarele
străzi actuale: În zona străzilor Borsecului – 1 Decembrie 1918, străzile: Victor Babeș,
Sălciilor, Trandafirilor, Victoriei, Stadionului, Mureșului, Mioriței, Sportivilor, Amurgului,
Miron Cristea, Eroilor, Nicolae Bălcescu, Libertății, Avram Iancu (parțial), Cerbului,
Cartierul „Cerbului”, Márton Áron, Făgetului, Vânătorilor, Lungă. În zona străzii Ștefan cel
Mare, străzile: Fragilor, Apelor, Izvorului, Băii, Paltinului, Primăverii, Iazului, Morii,
Vâlcelelor, Brândușelor, Poiana și Aluniș.
În perioada cuprinsă de cele două evidențe cadastrale, Institutul Geografic Militar din
Viena editează harta Marelui Principat al Transilvaniei, ce poartă titlul: „General Karte /
des / Grossfürstenthams / Siebenbürgen - und der im Jahre 1861 mit dem Königreiche
1

Ibidem, nr. 4399/1878.
Recensământul din 1990, p. 314.
3
Recensământul din 1910, p. 300.
4
Hargita képes megyeatlasz (Atlas ilustrativ al județului Harghita), Miercurea Ciuc, Topo Service, 2005,
p.80.
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Ungarn verengten Theile”.1 Harta înfățișează și localitatea Toplița, notată ca „Gyergyó
Toplicza”, împreună cu vitoarele componente: „Moglinesti”, „Ploptys”, „Zenkany”,
„Lungan”, la aproape toate acestea fiind redate grupuri mai mari sau mai mici de
construcții. Și aici, pe valea Topliței sunt cele mai multe construcții, ele întinzându-se spre
nord până către așezarea Bobricani.
Către sfârșitul veacului XIX și începutul secolului XX, sunt editate câteva hărți
militare, la scara 1:75.000, ele oferind un oarecare sprijin pentru determinarea unor detalii
privitoare la teritoriul Topliței. În anii 1891-1892 sunt efectuate ridicări topografice în toată
Transilvania, finalizarea lucrărilor și editarea hărții având loc în anul 1906, 2 în care este
prezentată și Toplița, respectiv „Ol.–Toplicza”, având scrisă cu litere italice și denumirea
românească de „Toplița”. Harta înfățișează drumurile existente la acea dată, actualele străzi:
Ștefan cel Mare, Nicolae Bălcescu, Borsecului, Libertății, Mureșului, Lungă (parțial),
Florilor, Apelor, Izvoarelor, Băii, 1 Decembrie 1918. La sud de Mureș sunt evidențiate
câteva loturi edificate care vor da naștere străzilor Măgura și Murelor. Harta cuprinde
numeroase denumiri toponimice în termeni românești, cele mai numeroase fiind denumiri de
așezări mai izolate, cătune, precum: „Valea Topliței”, „Onceni”, „Bobricani”, „Tabla
Fătăciunii”, „Șerbeni”, „Cheșeni”, „Tiriboceni””, acestea de pe Valea Topliței; apoi cele
de pe Valea Mureșului, spre sud-est, precum: „Moglănești”, „Arșița”, „Ploptișu”, „Dealul
Crucii”. Pe lângă grupurile de case evidențiate, planșa prezintă și edificiile bisericești
precum Biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”, Biserica „Sfântul Nicolae”, ambele
ortodoxe, precum și Biserica Romano-Catolică. Sunt pozate și câteva din morile de apă ce
aparțin Topliței: 4 pe valea Mureșului, 9 pe valea Topliței și 2 pe Valea Măgheruș. Față de
planșa cadastrală a anului 1878, de această dată, sesizăm unele extinderi ale zonei construite.
Pe strada 1 Decembrie 1918 grupurile de case ajung până la postata denumită „Runcului”,
cu grupaje ce definesc localitățile mai sus menționate. O extindere are loc și la sud de strada
Ștefan cel Mare, pe partea stânga a străzii, până la râul Mureș. Câteva clădiri sunt
evidențiate în bucla Mureșului, ele urmând să dea naștere străzilor Miron Cristea, Victor
Babeș, Sportivilor, Amurgului și Stadionului. Harta prezintă și cătunele componente ale
Topliței, precum „Moglănești”, „Monastirea” (Mănăstirea), „Magyaros” (Măgheruș),
„Ploptisu” (Ploptișu), „Călimănelu”. În anul 1911 harta este completată cu traseele noilor
căi ferate, nu cu mult timp date în folosință și anume: linia ferată spre Borsec și linia ferată
Deda – Gheorgheni, pusă în folosință în anii 1908-1909. Pe hartă am trasat conturul
intravilanului din anul 1878, pentru o mai bună cunoaștere a teritoriului localității.
Aproximativ în anul 1900 este întocmită o nouă hartă a Transilvaniei.3 În principiu,
harta este asemănătoare cu precedenta, dar și de această dată construcțiile evidențiate nu
aduc mai multe date. Ca și la precedenta hartă sunt trecute denumirile toponimice mai
importante: „Tabla fata ciumii”, „D. Monastire” (Dealul Mănăstirii), „Monmastire”
(Mănăstirea), „Moglănieste”,(Moglănești), „Ploptis” (Ploptiș), „Magyaros patak”(pârâul
Măgheruș), „Lungan”, „Costa Velcellei” (Coasta Vâlcelei), „Kelemeni” (Călimănel”,
„Dealu Voi” (Dealul Văii), „V. Toplita” (Valea Topliței, „Runcului”. Și în această hartă sunt
trecute cele trei biserici, precum și 9 mori de pe Valea Topliței. Fiind realizată pe la 1900,
firesc, harta nu prezintă calea ferată, după cum am mai văzut, aceasta urmând să se realizeze
ceva mai târziu.
O ultimă hartă militară, ce o prezentăm a fost realizată la 19 martie 1910, fiind
aproape identică cu precedentele. De această dată este trecută și calea ferată. Grupurile de
case sunt ceva mai numeroase, însă fără posibilitatea identificării parcelelor existente. De-a
1

A6DJ Mureș, Colecția Hărți, nr. 335/1863
Muzeul Județean Mureș, Colecția hărți, nr. 7501.
3
A6DJ Mureș, Colecția de hărți, nr. 379. Întocmită la scara 1:75.000, harta cuprinde următoarele însemnări:
Zone 18 Col. XXXIII, Oláh Toplica und Tölgyes.
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lungul văii Toplița sunt menționate cătunele: „Monasrtera”, „Arșița”, „Moglănești”,
„Onceni”, „Bobricani”, „Șerbeni”, „Cheșeni”, până la „Piatră Piști”, spre est, la vest fiind
„Tiriboceni”, iar la sud de râul Mureș cătunele „Zencani”, „Magzaros Patak” (Măgheruș).
Cât privește intravilanul, harta oferă unele date privitoare la traseul străzilor existente. În
zona centrală se află strada Libertății, odinioară „Strada Principală” a Topliței, apoi străzile
Nicolae Bălcescu și Borsecului, în a căror zonă de intersecție se află Biserica RomanoCatolică. Spre est este înfățișată strada Ștefan cel Mare, cu biserica ”Sf. Arhangheli Mihail
și Gavril”, strada Dealului cu Biserica ”Sf. Nicolae”. Erau formate, sau în formare, străzile
Apelor, Izvoarelor, Băilor, Paltinului la sud, iar la nord străzile Cerbului, Dealului, Florilor.
În zona de curbură a Mureșului, este trecută strada Victor Babeș, Miron Cristea, Amurgului,
Victoriei, Trandafirilor, Sălciilor. Spre est, în zona străzii N. Bălcescu și Avram Iancu mai
este trecută și strada Mioriței. De-a lungul văii Topliței mai sunt formate străzile Márton
Áron și Făgetului. La sud de râul Mureș erau formate străzile Măgurei, Speranței, Bradului.
Diversificarea activității locuitorilor, ca urmare a dezvoltării Topliței, cu toate
greutățile întâmpinate, de ordin social-economic, a determinat și creșterea numărului de
clădiri din localitate. Datele statistice, începând cu anul 1850, între altele, ne oferă
posibilitatea cunoașterea numărului de case din localitate, uneori și a structurii lor, însă fără
a se face dinstincție între casa de locuit și aceea de interes comun. Recensământul din anul
1850 înregistrează un număr de 470 case,1 cel din anul 1857 prezintă un număr de 629 case,2
iar cel din anul 1880 un număr de 942 case.3 La sfârșit de veac, recensământul din anul 1900
este mult mai complex. Numărul caselor înregistrate este de 1.157, ele fiind prezentate și
după structura pe care o au. Aflăm astfel că un număr de 19 clădiri aveau pereții din piatră
sau cărămidă, altele 1.138 case aveau pereții din lemn. La 28 dintre clădiri învelitoarea
acoperișului era din țiglă, la 1.105 din șindrilă și la 24 clădiri din trestie sau paie.4 La fel de
bogate sunt datele recensământului din anul 1910. Sunt înregistrate un număr de 1.381 case,
structural, un număr de 28 clădiri având pereții din piatră sau cărămidă, 10 clădiri aveau
pereți din paiantă și pământ, 3 case cu pereți din chirpici sau pământ și 1.340 case cu pereți
din lemn. La un număr de 56 case învelitoarea era din țiglă, la 1.312 case din șindrilă și la 13
clădiri era confecționată din trestie sau paie.5
Analizând datele de mai sus, constatăm că într-o perioadă doar de 60 ani (18501910), numărul caselor din Toplița a crescut cu 911, aproape dublul celor existente în anul
1850. În privința morfologiei zonei centrale a Topliței, îmi mențin opinia că după extinderea
construcțiilor în zonele periferice, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea
centrul localității s-a organizat treptat, sub forma unei artere principale, cu fronturi relativ
continue de case, unele cu parter și etaj, în marea lor majoritate fiind înzestrate cu spații
comerciale. În cea mai mare lor parte, casele erau realizate din lemn, situație explicabilă prin
abundența pădurilor din zonă la acea vreme. În anul 1900 procentul caselor de lemn fiind de
98%, iar în anul 1910 de 95%.
Recensămintele menționate mai sus ne dezvăluie și alte aspecte ale Topliței,
îndeosebi în relația numărului de case și de locuitori, față de alte orașe. Pentru comparație
luăm orașul Reghin (Reghinul Săsesc), acesta fiind cea mai mare și apropriată localitate
urbană față de Toplița. Pentru început, ne oprim la recensământul anului 1857, când, după
cum am mai văzut, Toiplița avea un număr de 629 case și 3082 locuitori, pe când la
Reghinul Săsesc existau 975 case și 4721 locuitori.6 Cu un număr mai mare de case și
1
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6

Recensământul din 1850, p.
Recensământul din 1957, p.
Recensământul din 1880, p. 174.
Recensământul din 1900, p. 314, 317.
Recensământul din 1900, p. 300, 303.
Recensământul din 1857, p.
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locuințe, Reghinului îi revine 4,84 locuitori/casă, date apropriate, de 4,89 locuitori/casă,
având și Toplița. În anul 1900, la Toplița sunt înregistrate 1157 case și 5218 locuitori, iar la
Reghin 692 case și 4356 locuitori.1 Constatăm că numărul de case la Toplița este
surprinzător de mare față de cel de la Reghin, cu 465 unități, astfel încît relația de
locuitori/casă să fie de 4,51 la Toplița și de 6,29 la Reghin. Recensământul din anul 1910,
înregistrează la Toplița un număr de1381 case și 7388 locuitori, pe când la Reghin 980 case
și 7310 locuitori.2 De această dată, numărul de case la Toplița depășește cu mult pe cele din
Reghin, numărul locuitorilor ce revine la o casă fiind de 5,34 la Toplița și de 7,56 la Reghin.
În fine, în anul 1930, la Toplița sunt înregistrate 1789 case, ce se întind pe un teritoriu cu
mult mai mare decât cel al Reghinului, și 8314 locuitori, pe când la Reghin 1641 case și
9290 locuitori.3 Ca urmare relația de locuitori/casă la Toplița este de 4,64, pe când la Reghin
este de 7,46.
Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, se intensifică crearea de
arhitecturi majore. O categorie de construcții de interes comun sunt cele de ordin religios,
bisericile, casele parohiale, școlile confesionale etc. Despre cele două importante așezăminte
ortodoxe din lemn ale orașului: Mănăstirea Doamnei, cu hramul „Nașterea Maicii
Domnului”, aflată în cartierul Moglănești și Mănăstirea „Sfântul Prooroc Ilie”, din strada
Ștefan cel Mare nr. 62, s-au scris mai multe lucrări și studii,4 deci nu mai este cazul să le
prezentăm încă odată. Într-o relativă ordine cronologică, înfățișăm, pe scurt, următoarele
biserici realizate până în anii 1944-1945.
Biserica romano-catolică, „Sfinții Petru și Pavel”, din strada Avram Iancu nr. 3, este
situată pe „Dâmb”, o veche denumite toponimică a zonei respective. Lucrările la biserică
durează timp de 6 ani, când la 29 iunie 1873, de ziua apostolilor Petru și Pavel este sființită.
Arhitectul noului edificiu este Baros Ignác, acesta realizând un proiect acceptabil ca
formă, pentru o biserică de mărimi moderate.5 Biserica a fost realizată în formele stilului
bartoc, mai concret ale neobarocului transilvănean din secolului al XIX-lea. De-a lungul
anilor, biserica suferă unele deteriorări, între care și cele datorită puternicului incendiu
izbucnit la 6 mai 1888, ce afectează și alte numeroase case din zonă. Cu acest prilej cele
două clopote, de câte 400 kg, respectiv 200 kg, datorită căldurii s-au deformat. Lucrările de
refacere a bisericii durează peste un an și jumătate, fiind terminate la 6 octombrie 1889. Cu
sprijinul enoriașilor, sunt aduse alte două clopote noi.6 De mărimi moderate, cu o lungime
de cca. 20 m și o înălțime de 10 m, la capătul de vest a bisericii se află turnul-clopotniță, ce
se înalță pînă la 31 m, la nivelul crucii. Elevația prevede intrarea de sub turn, nava bisericii
și absida altarului decroșată în 5 laturi. Pe latura de sud se mai află o intrare cuprinsă într-un
corp aparte, cu acoperiș în două pante laterale.
De istoria Bisericii Romano-Catolice este legată și existența unei școli confesionale,
ce ia ființă în anul 1870. Era situată într-o clădire proprie, donată de către Fogarassy Mihály,
având în vecinătate și un teren proprietatea lui Karácsonyi Márton. La începuturi școala avea
două săli de clasă și locuința învățătorului. În anul 1931 se mai realizează încă o clasă. În
urma naționalizării, odată cu sistematizarea zonei, vechea școală, precum și alte construcții
învecinate sunt demolate.7
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Biserica Reformată din strada Libertății nr. 1. A fost construită între anii 1894 –
1895. Între ctitorii bisericii menționăm și pe Eltetö Albert cu soția Urmánczy Ianka.1 Într-o
primă etapă, parohia avea un teren cu o suprafață mare, ce se întindea în partea dreaptă a
bisericii, până la malul pârâului Toplița. Cu timpul, o parte din teren s-a expropriat,
construindu-se cinematograful „Călimanul” și câteva case de locuit. În prezent, biserica
cuprinde o suprafață de 142,80 mp, are o lungime de 13 m, o înălțime de 9 m, iar turnul 25
m înălțime. Biserica este realizată din piatră, cărămidă și var,2 ce prezintă unele forme ale
barocului târziu, însă totul este adus necesităților funcționale și estetice specifice confesiunii
reformate.
Biserica Ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”, din strada Ștefan cel
Mare nr. 2, este situată în imediata apropriere, la vest de zona centrală a orașului. Biserica a
fost edificată între anii 1869 – 1903, când la 8 septembrie este sfințită. În ceea ce privește
istoricul bisericii, referitor la actul sfințirii acesteia, s-au scris mai multe materiale,3 însă
privitor la edificiul în sine, în anul 2010 am publicat un studiu în revista „Sangidava”,4 în
care am prezentat mai multe documente de arhivă, mai puțin cunoscute,5 o descriere mai
amănunțită, fiind date dimensiunile edificiului și pentru prima dată un plan al acesteia.
Autorul bisericii este arhitectul italian Giacomuzzi Vigilio, care în anul 1869 câștigă
licitația, prezentând un proiect corespunzător ca soluție tehnică și aspectLucrările de
construire a bisericii durează timp de aproape 40 de ani, după ce într- o primă etapă, până la
1871, să se desfășoare destul de rapid, ca în anul 1875 să fie deja stagnate. Abia în anul
1880 biserica este pusă sub acoperiș. Reluate, lucrările la biserică se desfășoară până la 8
septembrie 1903, când de ziua Sfintei Maria are loc „Sfințirea cea Mare”, deoarece în anul
1900 a avut loc „Sfințirea cea Mică”, ca urmare nerăbdării unor credincioși.
După moartea arhitectului Giacomuzzi Vigilio, lucrările la biserică sunt continuate
de arhitectul Wagner Gustav din Reghin, care prezintă un nou proiect, menit să contribuie la
consolidarea structurii de rezistență a bisericii. Destul de vastă, biserica are o lungime de
38,25 m și o lățime a navei de 13,80 m, în plan formând un corp dreptunghiular. Împreună
cu cele două turnuri-clopotniță, în întregimea sa, biserica prezintă formele stilului neogotic,
neobișnuite la o biserică ortodoxă românească, dar explicabilă acelor timpuri. Interiorul
bisericii este într-o manieră barocă, iar pictura, realizată în anul 1939, este opera pictoriuli
Dumitru Belizarie din București.
Biserica „Sfântul Nicolae” este situată în strada Dealului.6 Actuala biserică a fost
construită în anii 1925-1926 de către comunitatea greco-catolică din Toplița. Proiectantul
acesteia este arhitectul Anghel Roșca, iar lucrările de construcție au fost conduse de către
arhitectul Francisc A. Molnar. Spunem actuala biserică, pentru că până în anul 1924, aici,
exista o biserică de lemn, cu hramul „Sfântul Nicolae”, realizată anterior anului 1747.
Actuala biserică este realizată din beton, cărămidă, piatră, preluând același hram de
„Sfântul Nicolae”. Este realizată în stilul neoromânesc, cu certe forme bizantine, exteriorul
fiind placat cu piatră.
În paralel cu realizarea de edificii monahale, la rândul ei și arhitectura minoră
cunoaște o sesizabilă dezvoltare, fiind realizate unele clădiri de interes comun, locuințe,
toate menite de a ridica aspectul zonei centrale a localității. Din nefericire, așa cum am mai
1

Historia Domus, Toplița, 3. Un istoric al bisericii ne lasă Cuirják Károly în A Református Egyház Rövid
Története (Scurtă istorie a Bisericii Reformate din Toplița), Toplița, 2005, p. 13-14.
2
Historia Domus, Toplița, 4.
3
Traian Dușa, op. cit., p. 153-169; Ana Grama, Prin Toplița Română 1851-1903, ms. Un fragment cu titlul:
Sfințirile bisericii din Toplița – Contribuții documentare, în Sangidava (3), p. 77/87.
4
Ioan Eugen Man, Contribuții la istoricul și aspectul arhitectural al bisericii ”Sf. Arhangheli Mihail și
Gavril” din Toplița, în Sangidava (4), p. 184-215.
5
A6DJ Mureș, fond Protopopiatul Reghin. nr. 22/1869, 23/1870, 24/2871,26/1873, 28/1875, 32/1879,
38/1885, 1158/1868, 1163/1879, 1164/1880, 1178/1894, 1180/1896.
6
Traian Dușa, op. cit., p. 169-180.
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arătat la timpul potrivit, unele dintre aceste construcții nu s-au mai păstrat ele fiind demolate
odată cu „sistematizarea” zonei centrale a localității, sau au fost transformate, modificate,
încât și-au pierdut valoarea arhitecturală avută. O asemenea clădire e stația de cale ferată,
realizată în 1909, odată cu încheierea lucrărilor la calea ferată Deda-Gheorgheni. Este o
clădire cu specific aparte, fără forme arhitecturale deosebite, mai mult punându-se accentul
pe cel funcțional. Extinsă, modificată, clădirea nu mai păstrează aproape nimic din puținul
decor avut. Importantă clădire, din fosta stradă centrală, era aceea ce adăpostea hotelul cu
restaurant „Mureșul”. Era o clădire monumentală, față de alte clădiri din zonă, fiind
construită cu parter și etaj. Tratată în stil eclectic, fațada principală avea un număr de nouă
axe, pe axa de mijloc, la parter, având amplasată intrarea arcuită, iar la etaj balconul, cu un
parapet metalic ce conține elemente decorative, fiind susținut de două console laterale,
robuste, bogat ornate, tot din metal, probabil fontă. Celelalte axe de la parter sunt destinate
ferestrelor de formă dreptunghiulară, destul de alungită, ce conțin ancadramente din
tencuiaslă, simplu profilate. La etaj elementele decorative sunt mai diferite. Un profil, destul
de simplu, se afla în partea superioară a ferestrelor, deasupra căruia, câmpul format între
acesta și cornișa clădirii, în dreptul fiecărei ferestre, are câte o deschizătură, rotundă și în
formă de cruce.
O altă clădire dispărută este fostul sediu al Băncii ”Cetatea”, realizată în anul 1920,
ce se afla în aproprierea pârâului Toplița. Tot cu parter și etaj, de această dată, clădirea a fost
realizată în formele stilului „Secession” din Transilvania. Fațada principală cuprindea 6 axe,
pe cele două de la mijloc, la parter, era amplasată intrarea, iar la etaj două ferestre. Lateral
acestora, la parter se aflau două largi vitrine, iar la etaj ferestre identice cu cele de mijloc. La
colțul stânga al clădirii, se afla un turn hexagonal, care pe trei laturi conținea deschideri,
ferestre, înguste, Ne oprim, aici, cu prezentarea construcțiilor din Toplița, acestea urmând să
fie analizate aparte, deoarece gradul de cunoaștere a lor este încă redus, aproape nici una
dintre ele nemaifăcând obiectul unui studiu. Într-un viitor apropriat, după o analiză mai
aprofundată, vom trece la prezentarea principalelor clădiri care s-au mai păstrat, atât sub
aspectul trecutului lor istoric, al planimetriei și valorii lor patrimoniale.
ABREVIERI
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A Brief Account of the Urban and Architectural
Development of Toplița Before 1940
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Papers, research studies and articles have been written in respect of the historical
past, the political, social and cultural life of the inhabitants of Toplița, however without a
special concern towards the urbanistic and architectural development of the place.
This memoir brings into light exactly this chapter of the urban progress, thus being
the first towards a closer insight into the urbanistic past of Toplița. Besides certam historical
and statistical data regarding the place and its inhabitants, already published in previous
works, this memoir establishes the milestones of the first stages of the territorial growth of
the town, defining the town boundaries for different moments in time as well as the way the
territory was used.
This memoir was built on archive documents, maps presenting the town in different
tiimes, as well as on cadastral plans of the years 1856 and 1878.
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CAZUL TOFALĂU-MUREȘ. RADIOGRAFIA UUI ABUZ DE
ACUM MAI BIE DE U VEAC
Prof. icolae Balint(Târgu-Mureş)
ARGUMET
În anul 2004, într-un articol de presă publicat într-un cotidian mureșean1 încercam să
sensibilez opinia publică locală și unii factori de decizie asupra faptului că urmele materiale
de locuire românească dintr-un sat mureșean2 sunt pe cale să dispară definitiv contribuind
astfel indirect, prin ignoranță și indiferență, la procesul de maghiarizare care - poate părea
paradoxal pentru timpurile actuale - dar se află și azi în plină desfășurare.
Șase ani mai târziu, în 2010, având însă date suplimentare, aceeași idee am reluat-o
într-un alt articol, mai amplu, publicat într-o revistă a diasporei române3. După ce sesizam
cititorilor situația nefericiților locuitori ai respectivei localități mureșene care făcea obiectul
articolelor mele, puneam câteva întrebări pertinente. Întrebări la care însă nu am primit
niciodată răspuns.
Anul acesta (2012), grație unui document pe care am avut ocazia să-l consult la
Serviciul Județean Mureș al Arhivelor Naționale (SJMAN), am aprofundat studierea
problemei respective.
În fapt, în ce anume constă problema?
Atestat documentar pentru prima dată la anul 1501, sub forma Thofalu4 - azi Tofalău
- o mare parte din locuitorii satului așezat sub Dealul Mare, au fost în 1607 împroprietăriți
de către principele Transilvaniei, Sigismund Rackozi5.
Dacă la anul 1820 erau înregistrate la Tofalău un număr de 18 familii aservite din
care toate 18 purtau nume de factură românească6, peste mai puțin de 40 de ani, într-o
statistică oficială realizată cu foarte puțin timp înainte de dualismul austro-ungar (1867), era
indicat faptul că în Tofalău trăiau 197 de locuitori, din care 186 erau greco-catolici și 11
reformați.
Era o dovadă a faptului că satul se dezvoltase, mai ales din punct de vedere
demografic. În același timp, este mai mult decât evident că greco-catolicii erau români.
Într-o descriere din anul 1860, întocmită de Benko Karoly, acesta arăta că în sat
existau 36 de case, între care se detașa cea a baronului Apor Karoly. Terenul localității era
de 793 de iugăre, din care 392 de iugăre teren arabil, iar diferența până la 793 de iugare, o
constituiau viile, pășunile și pădurea. O parte din pământul Tofalăului era al baronului, iar
cealaltă parte era al comunității.
1

Articolul ”Pentru cine bate clopotul din Tofalău?”, publicat în ”Ziarul de Mureș” din 9 august 2004.
Este vorba despre satul Tofalău din județul Mureș, azi aparținând comunei Sângeorgiu de Mureș, un vechi sat
românesc, actualmente maghiarizat în niște circumstanțe anume și care fac obiectul prezentei comunicări.
3
Articolul ”La Târgu-Mureș, procesele de acum mai bine de un secol” (II), publicat în revista ”Clipa” (SUA),
nr. 923 din 16 ianurie 2010.
4
Ranca, Ioan, ”Românii din scaunele secuiești în antroponimele din conscripții, 1699-1821”, vol. I, Editura
Ciubăncan, Cluj-Napoca, 1995, p. 204.
5
Principe al Transilvaniei între 1606-1608. Nu s-a evidențiat prin fapte deosebite și conștient de acest fapt, a
renunțat la tron pe data de 4 aprilie 1608.
6
Ranca, Ioan, op.cit. p. 205.
2
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Era un sat destul de prosper de vreme ce, tot în acel timp, existau în sat o fabrică de
spirt și o moară. În memoriul întocmit de parohul Farago din Târgu-Mureș în mai 1852,
Tofalăul apare menționat ca una dintre așezările ce au avut de suferit de pe urma
evenimentelor revoluționare din 1848, fiindu-i jefuită biserica. În inventarul întocmit de
preotul greco-catolic din localitate, Emanoil Caliani, sunt evidențiate o serie întreagă de cărți
bisericești, precum: Catavasier din 1724, o Evanghelie din 1742, o Biblie a lui Samuil Micu,
ca să le enumerăm doar pe cele mai importante. Deci, după cum se poate vedea, toate
acestea sunt indicii ale unei vieți religioase bogate dintr-o mică comunitate de români
credincioși, care-și duceau viața cu modestie în vremuri potrivnice.
Proprietar absolut, nu numai în Tofalau, ci și în alte părți ale Transilvaniei, baronul
Apor Karoly, nu era un personaj oarecare. Era o personalitate importantă a momentului,
deoarece la vremea aceea, avea nu numai moșii întinse, ci deținea și una din cele mai
importante funcții: era Președintele Tablei Regești a Transilvaniei. Moment potrivit pentru a
obține, din înalta-i poziție pe care o deținea, întregul pământ al satului Tofalău1.
Actele de proprietate ale românilor și ale Bisericii greco-catolice nu au mai contat,
pentru că peste toate drepturile, indiferent de ce natură ar fi fost ele, se suprapunea un altul,
superior, dreptul stăpânitorului maghiar sau secui. De altfel, istoricul Ioan Ranca ne și oferă
o explicație a ”succesului” demersului juridic al baronului Apor, dincolo de ceea ce ar
însemna azi ”abuz juridic” sau ”incompatibilitate”, termeni total străini dreptului maghiar
aplicabil în Transilvania acelui timp.
În acest sens, istoricul Ranca precizează, citez: ”...erau socotiți a fi neîndreptățiți
(românii tofăleni – n.a. ) a beneficia de prevederile patentei din 1854 de desființare a
iobăgiei pe considerentul că erau iobagi pe moștenire secuiască (Székely hereditas).”2 Deci,
prin malversațiuni juridice și interpretări greu de contestat pentru înalta-i poziție pe care o
deținea, baronul a avut câștig de cauză în 1866, la Tabla Regească și la Curia Regească de la
Budapesta. Țăranii au fost dezmoșteniți de pământuri, iar bunurile lor au fost sechestrate și
scoase la licitație.
Suflet diabolic și hain, baronul Apor Karoly a ales drept moment al execuției silite a
hotărârii judecătorești, toamna anului 1869. Dar numai după ce, aceiași țărani care urmau a
fi evacuați, îi strânseseră și puseseră la adăpost recolta acelui an. Apoi, familiile lor, 16 la
număr - 300 de suflete în total - au fost scoase în câmp, în prag de iarnă.
Solidaritate față de situația tofălenilor
Desigur că cele întâmplate au stârnit indignare în rândurile opiniei publice românești,
dar și peste hotare. Această atitudine venea să potențeze resentimente mai vechi, stârnite în
urma cu doi ani când, în ciuda protestelor românești3, Curtea Imperială de la Viena hotărâse
realizarea dualismului austro-ungar. Dr. Ioan Rațiu a pledat cu multă convingere, dar fără
succes, cauza tofălenilor4.

1

Situația acestui sat, precum și cele întâmplate la Tofalău, ca urmare a demersurilor juridice abuzive
întreprinse de baronul Apor Karoly, au fost foarte bine surprinse de autorii Opriș Emilia, în ”Cronică
ilustrată”, Casa de editură Mureș, 1995, p. 16 și Opriș Gh. Ilarie, în ”Sângeorgiu de Mureș - însemnări
monografice”, Casa de editură Mureș, 1996, pp. 33-34.
2
Ranca, Ioan, op.cit., p. 205.
3
A se vedea în acest sens demersurile românilor transilvăneni în lucrarea lui Pascu Vasile, ”Istoria modernă a
românilor, 1821-1918”, Editura CLIO NOVA, 1996, pp. 111-113.
4
Desfășurarea procesului în care cauza tofălenilor a fost pledată de dr. Ioan Rațiu, a fost pe larg reflectată în
”Gazeta Transilvaniei”, nr. 78-96 /1869.
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În apărarea tofălenilor - dar tot fără succes - a intervenit la vremea aceea și
profesorul și publicistul Alexandru Roman, deputat în Parlamentul Ungariei1, care a făcut în
acest sens două interpelări, una către ministrul de Justiție și una către ministrul de Externe.
Însă toate demersurile făcute timp de mai mulți ani nu au avut un rezultat pozitiv.
Solidaritatea umană cu cauza tofălenilor a fost însă una deosebită. La 10 zile după scoaterea
lor din sat, aceștia au primit primele ajutoare bănești și materiale. Au urmat apoi altele,
printre donatori numărându-se nume cunoscute, precum Iacob Bologa, fost consilier aulic,
Ilie Măcelariu, lider al Partidului Național Român din Transilvania, Zaharia Boiu, pedagog
și publicist, Ioan V. Rusu2, pedagog și publicist și alții. Colectarea și coordonarea
ajutoarelor s-a facut de către dr. Ioan Rațiu. Au mai contribuit cu bani, publicațiile românești
"Gazeta Transilvaniei", "Românul", "Federațiunea", "Albina", mitropoliile greco-catolice și
ortodoxe din Blaj, Sibiu, Brașov, Oradea, Gherla, Cluj, precum și tineri studenți români
aflați la studii la Budapesta3.
Publicistul Ioan Poruțiu, în ziarul "Federațiunea" din 1 octombrie 1869, la fel cum
făcuse anterior și Alexandru Roman, a scris un amplu articol în favoarea tofălenilor, menit a
atrage atenția asupra situației disperate în care se aflau țăranii mureșeni. În cuprinsul
articolului, făcând referire la situația acestora - deloc singulară în Transilvania - Poruțiu
punea întrebarea retorică, citez: "Ce-i de făcut? Ce pot aștepta românii din partea
aristocrației maghiare?"
Articolul conținea însă și o vie critică la adresa dualismului austro-ungar. Drept
urmare, pe data de 21 octombrie 1869, procurorul Szabo Janos i-a trimis primului-ministru
Andrassy un amplu raport referitor la conținutul "periculos" al articolului scris de Poruțiu.
Câteva luni mai tarziu, pe data de 4 ianuarie 1870, Poruțiu a primit actul de acuzare, precum
și decizia președintelui Tribunalului de presă din Pesta, în care ii era fixată data - 21
ianuarie 1870 - la care trebuia să se prezinte la procesul intentat de autorități.
Învinuit de tulburarea liniștei publice, Poruțiu a fost condamnat la o pedeapsă de 6
luni de închisoare și o amendă de 200 de florini, precum și la 40 de florini drept cheltuieli de
judecată. Cum era de așteptat, Poruțiu a înaintat recurs - fără prea mari speranțe - la Curtea
de Casație și, în mod cu totul surprinzător pentru acele vremuri, sentința Tribunalului din
Pesta a fost anulată. Se hotăra totodată rejudecarea procesului la Trnava, în Slovacia, pentru
data de 11 aprilie 1870.
De data aceasta, în rândurile juraților se aflau mai mulți slovaci, iar apărătorul lui
Poruțiu a fost avocatul dr. Paul Modron, cunoscut fruntaș politic slovac. Cuvântul lui
Mudron în apărarea lui Poruțiu, făcea în același timp, o trimitere la o situație similară cu a
tofălenilor, cea a țăranilor slovaci din satul Pudemerici, deposedați și ei, abuziv, de pământ
de către un nobil maghiar. La finalul procesului, jurații, cu 9 voturi pentru și 3 împotrivă, lau declarat pe Poruțiu "nevinovat"4.
Eșec după eșec. Rămân totuși câteva întrebări
O încercare de redeschidere a procesului în deceniul nouă al secolului al XIX-lea, din
partea tofălenilor supraviețuitori, dar răspândiți în tot județul, s-a soldat din păcate cu un nou
1

Neamțu, Gelu, ”Procese politice de presă antiromânești din epoca dualismului austro-ungar, 1868-1890”,
Editura Societății Culturale Pro Maramureș, ”Dragoș Vodă”, Cluj-Napoca, 2004, p. 58.
2
Semnalez cu această ocazie excelentele portrete biografice ale celor doi fruntași transilvăneni, Zaharia Boiu și
Ioan V. Rusu, pe care le-a publicat Nițu V., în ”Profiluri mureșene”, vol. I, Târgu-Mureș, 1971, pp. 195-204,
respectiv pp. 83-90.
3
Opriș, Ilarie Gh., op.cit., p. 34.
4
Neamțu, G., op. cit., pp. 71-77. Autorul acestei lucrări acordă un spațiu foarte amplu desfășurării întregului
proces al lui Poruțiu, drept urmare a luării de poziție a acestuia față de abuzurile comise împotriva țăranilor
tofăleni, atitudine care a iritat vizibil autoritățile maghiare.
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eșec. La anul 1900, în Tofalău mai erau doar doi credincioși greco-catolici1. Satul se risipise,
iar urmașii tofălenilor se așezaseră demult în alte vetre: Târgu-Mureș, Chinari, Reghin,
Sântana, Poienița, Curteni, Veța și cei mai mulți, în Sângeorgiu de Mureș. În urma lor, a mai
rămas doar cimitirul românesc și capela cu un clopot vechi de sute de ani. De ziua morților,
urmașii tofălenilor au vizitat pentru un timp cimitirul aprinzând și câte o lumânare în
amintirea bunilor și străbunilor lor alungați din sat. Mai mult chiar, în anul 1909, în hotarul
satului Tofalău au ridicat un modest monument care să le amintească de cele îndurate de
străbunii lor.
Condițiile create însă de noile evoluții politice de după anul 1918 - realizarea
statului național unitar român - au făcut să renască speranța în inimile urmașilor iobagilor
tofăleni. Ei au considerat că respectivele condiții sunt propice redeschiderii unui nou proces.
Aflați la a doua sau chiar a treia generație de urmași, aceștia vor face un memoriu (plângere)
către autorități române - Consiliul Dirigent al Transilvaniei, cel mai probabil în octombrie
1919 - în speranța redeschiderii procesului și reparării prejudiciului creat cu aproape
jumătate de secol în urmă2.
Cu multă bună-cuviință, constituindu-se în parte vătămată, urmașii tofălenilor își
încheiau memoriul lor de 6 pagini, cu următoarele cuvinte, citez: ”Rugăm prin acest
memoriu-plângere să binevoiți această cauză a primi și a deschide proces și această
nedreptate a tocmi....”3 Decretul-lege publicat în Monitorul Oficial al României și în Gazeta
Oficială din Sibiu, nr. 3911, din 10 septembrie 19194, le era în principiu favorabil
tofălenilor. Cu toate acestea, urmașii tofălenilor nu au mai revenit vreodată în locurile
moșilor și strămoșilor lor.
Până la acest moment nu am reușit să identific în arhivele mureșene un dosar al unui
eventual proces intentat de tofăleni după 1919. Dacă a existat totuși un proces, sentința
probabil nu le-a fost favorabilă. De ce? Este greu de spus, iar speculațiile nu-și au locul aici.
Abuzul comis însă de baronul Apor, a fost mai mult decât evident și a rămas consemnat
peste timp.
Cert este însă faptul că urmașii aceluiași baron, au revenit în România după 1990
intentând diverse procese statului român pentru a-și redobândi averea. O avere constituită în
cea mai mare parte pe abuz, eludarea legii și exploatarea iobagului român.
În articolele de presă pe care le-am publicat referitor la cazul tofălenilor, puneam
câteva întrebări, la care, firesc, aș fi așteptat o reacție, mai ales că luasem legătura la
momentul respectiv (2004) cu doi reprezentați ai Bisericii greco-catolice din Târgu-Mureș,
protopopul Sabău Liviu și cu juristul protopopiatului, dl. Muth Traian.
Întrebam atunci, punctual, următoarele:
- De ce micul şi modestul monument ridicat în 1909, în memoria tofălenilor și aflat într-o
vizibilă stare de degradare, nu este îngrijit de cineva ? Există cumva o Comisie judeţeană a
monumentelor istorice care ar trebui să-l ia în evidenţă şi care să facă demersuri pentru
conservarea lui ?
- De ce nu se interesează organele abilitate unde se află clopotul - vechi de sute de ani - din
capela cimitirului greco-catolic ? Acesta s-a aflat la locul lui până în 1990 când a dispărut
misterios. După unele informaţii, neverificate - scriam eu atunci - s-ar afla într-o gospodărie
în comuna Ernei, județul Mureș;

1

”Șematismul veneratului cler al archidiecesei metropolitane greco-catolice de Alba-Iulia și Făgăraș pre anul
Domnului 1900 de la Sânta Unire”, Tipografia Seminarului Archidiecesan Blaj, p. 425.
2
SJMAN, Fond Manuscrise, dosar 180, ff. 1-6.
3
Ibidem, f. 5.
4
Ibidem, f. 10.
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- De ce Biserica greco-catolică nu face niciun demers pentru a se îngriji de mormintele din
cimitirul din Tofalău ? De ce, aceeaşi Biserică greco-catolică, nu iniţiază o acţiune în
revendicare pentru cele mai bine de 10 hectare de pământ pe care le posedă potrivit
documentelor, în satul Tofalău ? Şi pentru a-i uşura sarcina - în eventualitatea că va iniţia o
acţiune în revendicare - suntem în măsură (scriam tot eu atunci) să-i punem la dispoziţie,
dacă vom fi contactaţi, numerele topo, numerele cărţilor funciare şi suprafaţele de pământ
(pe categorii), pe care le deţine.
Nu am cunoștință să se fi întâmplat ceva. Între timp, cimitirul greco-catolic din
Tofalău a devenit tot mai izolat. Azi nu mai există nici măcar o cărare care să facă accesul
înspre acesta, semn că nu-l mai vizitează nimeni. Risipiți prin tot județul, tofălenii timpurilor
moderne și-au uitat de mult timp rădăcinile. Ceea ce n-au reușit deznaționalizarea și
maghiarizarea forțată1, au reușit însă ignoranța și indiferența urmașilor, dar și atitudinea total
dezinteresată a statului român actual.
***

The Tofalău-Mureș case. X-ray of an abuse more than a century old
Teacher 6icolae Balint, journalist
The paper presents the situation of a Romanian dwelling from Mureș county –
Tofalău village – which became Hungarian over time, due to judicial abuse over a hundred
years ago.
The abuse was committed in 1869 by the baron Apor Karoly, who, taking advantage
of his current position as president of the King’s Bench of Transylvania, abusively
expropriated and expelled from the village of Tofalău the entire community of GreekCatholics: 16 families, 300 people respectively.
Mr. Balint’s paper also presents the reactions that the Romanian community in
Transylvania had at that time, regarding this abuse, as well as the implications this case has
had over time.
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PROPAGADA REVIZIOISTĂ UGARĂ Î MASS-MEDIA
ŞI COTRAPROPAGADA ROMÂEASCĂ Î AALIZA
SECŢIEI A II-a IFORMAŢII (ianuarie 1942)
Dr. Alin Spânu (Bucureşti)
Acţiunile mediatice ale guvernului de la Budapesta de revendicare a supremaţiei în
bazinul dunărean şi obţinerii de noi teritorii au continuat şi în anul 1942, în speranţa
extinderii graniţelor şi recunoaşterii statutului de lider regional. În ianuarie 1942 propaganda
ungară a continuat pe aceeaşi linie ca în anul precedent, poate cu o extindere datorată unor
evenimente politice, speculate la maxim, cum a fost vizita miniştrilor de externe ai
Germaniei şi Italiei – Joachim von Ribbentrop şi contele Galeazzo Ciano – la Budapesta.
La polul opus propaganda românească a fost aproape inexistentă în prima lună a anului
1942, mass-media păstrând linia trasată de decidenţii politici, una de neimplicare activă, în
dispute sau critici acerbe, cu presa ungară. În plus, cenzura militară nu a permis apariţia unor
materiale care să escaladeze relaţiile bilaterale, tensionate şi înveninate din cauza Dictatului
de la Viena şi a comportamentului autorităţilor ungare faţă de etnicii români din
Transilvania de nord-est.
Aşa cum a făcut şi în anul 19411, serviciul de informaţii al armatei române – Secţia a
II-a Informaţii din Marele Stat Major – a continuat să monitorizeze cu atenţie sursele
deschise ale propagandei ungare, adică presa scrisă, posturile de radio şi declaraţiile
oamenilor politici sau de ştiinţă cu referire la cele două subiecte principale. De remarcat că
analizele Secţiei a II-a Informaţii au fost preluate şi utilizate de Serviciul Special de
Informaţii la elaborarea lucrării „Ungaria Mare cu orice preţ” (iulie 1942)2.
Revizionismul, principala temă a politicii externe ungare, a fost reluat încă din prima
zi a anului 1942 de către premierul László Bárdossy, care a publicat articolul „Pentru
Europa şi în ea pentru ungurime” în cotidianul Függentlenség. Acesta şi-a exprimat
convingerea că statele naţionale apărute după Primul Război Mondial „se vor prăbuşi tot atât
de repede şi fără vărsare de sânge, după cum au fost construite”3. Printre altele, şeful
guvernului a arătat că naţiunea maghiară nu a renunţat la lupta sa – „la realizarea scopurilor
noastre pur naţionale şi nu vom renunţa nici în viitor”4.
La 3 ianuarie 1942 fostul premier Istvan Bethlen5 a fost prezent în paginile ziarului
Ellenzék din Cluj, printr-un interviu preluat din 8 órai Ujság, subiectul principal fiind
situaţia teritoriilor revendicate de Budapesta. Bethlen nu s-a sfiit să declare că, în România
1

Pentru mai multe detalii, a se consulta: Alin Spânu, Propaganda revizionistă ungară în mass-media şi
contrapropaganda românească în analiza Secţiei a II-a Informaţii (mai – iunie 1941), în volumul Angustia 15
Istorie-Sociologie (redactor-şef dr. Ioan Lăcătuşu), Editura Angustia, Sf. Gheorghe, 2011, p. 125-140; idem,
Propaganda revizionistă ungară în mass-media şi contrapropaganda românească în analiza Secţiei a II-a
Informaţii (iulie – august 1941), în volumul Sangidava (5), (redactor responsabil Ilie Şandru), Editura Nico,
Târgu-Mureş, 2011, p. 229-246.
2
Lucrarea Serviciului Special de Informaţii a fost editată în: Liviu Lazăr, Cornel Grad, Istoria României.
Transilvania, vol. II, Editura „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, 1997, capitolul VI Politica revizionistă a
Ungariei în perioada 1918-1944. Antirevizionismul românesc din Transilvania (p. 1255-1394), subcapitolul III
Revizionismul maghiar între 1940-1944.
3
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. 45.
4
Ibidem.
5
Istvan Bethlen (n. 8 octombrie 1874, Gorneşti-Mureş - d. 5 octombrie 1946, Moscova) a fost prim-ministru în
perioada 14 aprilie 1921 – 24 august 1931.
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Mare, autorităţile au avut faţă de minoritarii maghiari „o atitudine duşmănoasă şi privatoare
de drepturi”1, în timp ce Ungaria a tratat şi tratează „uman, gentil şi cu o corectitudine
absolută”2 poporul român şi etnicii aflaţi în actualele graniţe.
În aceeaşi zi Nemzeti Ujság a publicat o scrisoare a lui Herczog Ferenc3, preşedintele
Ligii Revizioniste, care a afirmat că organizaţia sa i-a ajutat pe unguri să treacă peste „cei 22
de ani siniştri ai Trianonului”4. Articolul „An nou fericit!” din cotidianul Hargita a cerut
cititorilor să creadă „în suferinţele fraţilor noştri care sunt rupţi de la ţara-mamă”5, dar să-şi
păstreze speranţa în realipirea teritoriilor revendicate.
Vizita la Budapesta a celor doi «arbitri» ai diferendului româno-ungar de la Viena a
fost un bun prilej pentru propaganda oficială de a-şi clama ataşamentul faţă de Axă şi de a-şi
proiecta cererile teritoriale neîmplinite. La 8 ianuarie 1942 Radio Budapesta a transmis că
Ribbentrop şi Ciano au fost întâmpinaţi cu simpatie de mari mase de cetăţeni care au scandat
„Mindent vissza!” (Totul înapoi!). A doua zi Pesti Hirlap a prezentat întâlnirea dintre
Bárdossy şi Ribbentrop, ocazie cu care gazda l-a lăudat pe oaspete ca fiind un judecător bun
şi competent, deoarece „prin hotărârile sale vieneze a ajutat ţării să obţină o reparaţie
binemeritată”6. Totodată, în conjunctura politică europeană, noua ordine preconizată în
Europa Centrală şi de Est trebuia „să se închege”7 în jurul Ungariei, aceasta
autoproclamându-se unicul lider regional. Pe aceeaşi linie s-a înscris şi cotidianul Nemzeti
Ujság, care a exprimat recunoştinţa Budapestei faţă de şeful diplomaţiei celui de-al III-lea
Reich pentru arbitrajul de la Viena. Presa centrală a preluat, la 14 ianuarie 1942, articolul
laudativ din Corriere della Sera adresat liderului fascist italian Mussolini, deoarece „a făcut
posibilă realizarea aspiraţiilor naţionale maghiare”8. În ziua următoare a fost preluată şi
Gazetta del Popolo, care i-a dedicat largi spaţii contelui Ciano, în numele căruia Ungaria „a
primit satisfacţia reparărilor greşelilor de la Trianon”9.
Vizita lui Bárdossy la Cluj şi declaraţiile acestuia făcute la şedinţa Comitetului Executiv al Partidului Ardelean au fost prezentate pe larg în mass-media. Printre altele,
premierul a afirmat că, după dispariţia Imperiului austro-ungar în 1918, au apărut organizaţiile tradiţionale maghiare care au preluat „îndatoririle strămoşeşti şi munca de îndrumare a populaţiei”10 din Transilvania. Referitor la aceeaşi regiune Bárdossy a folosit
figuri de stil, comparând-o cu o grădină care, în cei 22 de ani de administraţie româ-nească,
s-a umplut de buruieni devenind „plină de mărăciniş”11, iar fiecare spin „pe un-gur l-a
zgâriat”12. Uj Nemzedék (20 ianuarie 1942) a reluat tema situaţiei congenerilor din
Transilvania după 1918, care au îndurat „cele mai grele chinuri”13 din partea autorităţilor
centrale şi locale. O declaraţie belicoasă prezentată de analiştii miliari a fost şi cea a lui
Patacsy Denes, vicepreşedintele Asociaţiei foştilor combatanţi, publicată în Délvidóki
1

ANIC, fond PCM, dosar 565/1941, f. 46.
Ibidem.
3
Herczog Ferenc (sau Franz Herzog n. 22 septembrie 1863, Vârşeţ - d. 24 februarie 1954, Budapesta) a fost
scriitor, dramaturg şi om politic. În 1895 a fondat revista Uj Idok (Timpul Nou), pe care a condus-o până în
1945. În 1926 şi 1927 a fost nominalizat la Premiul Nobel; în perioada 1927-1940 a scris şi editat 228 de cărţi,
reviste şi ziare cu caracter revizionist în limbi de circulaţie internaţională, dintre care 124 s-au referit la
Transilvania. Din 1896 a fost ales în Parlamentul de la Budapesta, iar în 1927 a înfiinţat Liga Revizionistă.
4
ANIC, fond PCM, dosar 565/1941, f. 46.
5
Ibidem.
6
Ibidem, f. 48.
7
Ibidem.
8
Ibidem, f. 49.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem, f. 52.
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Magyarság din Szabadka, care a nominalizat armata victorioasă (sic!), honvezii şi statele
prietene drept autorii recâştigării teritoriilor pierdute în 1918. Însă câştigurile teritoriale
reprezentau doar „o chezăşie”1 pentru restul revendicărilor „pe care nu le-am primit”2, a
opinat Patacsy Denes. Aceeaşi linie a fost abordată şi de dr. Kelemen Kornel, a cărui
conferinţă „Noua Europă şi Ungaria” a fost preluată de Magyar Nemzet. Autorul îşi exprima
credinţa că Ungaria va primi înapoi „tot ceea ce i s-a luat la Trianon”3, iar în valea Dunării
va avea „acel rol de conducere care i se cuvine”4, de apărare a Europei, din motive
geografice şi datorită superiorităţii spirituale.
Csiksentmihályi Koncs Antal a semnat articolul „Bilateralitatea politicii externe
româneşti”, în care consideră că între 1919 şi 1939 Bucureştiul a fost caracterizat de
„grandomania de mare putere şi idolatrizarea francezilor”5, ceea ce nu s-a dovedit nici real,
nici benefic. Duplicitatea politicii externe româneşti a fost evidenţiată prin cotidienele
Porunca Vremii şi Curentul, care au inserat articole în care se menţiona că alianţa cu
Germania va fi viabilă atâta vreme cât interesele bilaterale vor fi comune.
Un alt material semnat de premierul Bárdossy a fost găzduit de Láthatár, acesta fiind
mai degrabă un răspuns la criticile externe privind modul brutal de comportament al
Budapestei faţă de minorităţi. Bárdossy afirmă că ungurii, de-a lungul istoriei, nu i-au urât
pe străini, ba mai mult, le-ar fi acordat ospitalitate şi protecţie în caz de nevoie. Punctul
culminant al articolului îl reprezintă afirmaţia că Budapesta a recunoscut întotdeauna
drepturile fiecărei naţionalităţi „de a-şi cultiva nestingherite şi libere”6 limba şi caracterul
etnic.
În încheiere, analiştii militari au constatat că revizionismul public se manifestă şi prin
cântece pe care militarii din garnizoane nu se sfiau să le promoveze. Printre acestea se
numărau: „21, 22, 23,/ Au început să tremure valahii la Timişoara/ Ei simt că aerul nu le este
curat/ Şi nu le mai tihneşte mămăliga./ Dacă vom merge la Bucureşti/ Vom face aşa ordine/
Încât pe Antonescu, Titulescu, Ionescu şi Hoţescu Îi vom distruge cu opincă şi cu mămăligă
cu tot”7.
________________
„Noi ne vom duce la Alba-Iulia,/Vom trage pe roată pe valahi,/ Valahi puturoşi şi
râioşi, / Băgaţi-vă sub masă”8.
_________________
Tendinţa de autoproclamare ca lider regional, mai ales în bazinul Dunării, a fost cea
de-a doua latură importantă a politicii externe ungare monitorizată de Secţia a II-a
Informaţii.
Zajti Ferenc9, istoric şi arheolog, a oferit un interviu cotidianului Magyarság (4
ianuarie 1942), în care a declarat că, pe baza cercetărilor efectuate, ungurii nu au fost nişte
„venetici nepoftiţi”10 în Europa, ci sunt demni urmaşi ai hunilor aşezaţi pe teritoriul sciţilor,
fiind rudele defavorizate ale acestora. Csiki Lapok a inserat în aceeaşi zi un editorial semnat
1

Ibidem.
Ibidem.
3
Ibidem, f. 53.
4
Ibidem.
5
Ibidem, f. 55.
6
Ibidem.
7
Ibidem, f. 56.
8
Ibidem.
9
Zajti Ferenc (n. 5 martie 1886, Ujfeherto – d. 29 iunie 1965, Budapesta) a fost pictor, orientalist şi scriitor. În
1905 a început cercetările pentru a demonstra relaţiile de rudenie între sciţi şi huni. În 1928 a efectuat o
călătorie de documentare în India, lansând apoi ipotezele că hunii se înrudeau cu sciţii.
10
ANIC, fond PCM, dosar 565/1941, f. 46.
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de prof. univ. dr. Abraham Ambrus1, care a făcut un apel la secuii din afara graniţelor să-şi
păstreze credinţa neclintită „spre ţara milenară, minunată, spre marea Ungarie liberă şi
independentă”2.
„Pentru noi, ungurii, bazinul carpatin reprezintă unicul cadru de viaţă posibil. În
această conlucrare rezidă misiunea maghiară a statului milenar al lui Arpad şi al Sfântului
Ştefan”3, a declarat Schell Peter4, prefect de Kassa, la 6 ianuarie 1942. El a menţionat că
sunt popoare, mari sau mici, destinate să conducă şi alte popoare care trebuie să colaboreze
cu primele. Evident, în bazinul dunărean misiunea de lider a revenit Ungariei încă de la
crearea sa ca stat şi aşa trebuia să rămână şi în viitor.
Directorul cotidianului Magyarország, Svatko Pal, a semnat o serie de articole în care
a militat pentru păstrarea intactă a armatei ungare în interiorul graniţelor în timpul
confruntărilor, pentru a fi intactă şi bine pregătită la finalul conflagraţiei. De asemenea,
Svatko Pal a considerat că în Europa Centrală „poporul cel mai puternic şi mai intact este
poporul maghiar”5, iar câştigul cel mai mare trebuie să fie dominaţia întregului bazin
dunărean, necesar apărării intereselor sale. La 18 ianuarie 1942 Pester Lloyd a preluat din
Ellenzék entuziasmul faţă de vizita miniştrilor de externe german şi italian la Budapesta,
afirmând că ţara „aşteaptă să preia un rol important”6 în această regiune a Europei.
Szekely Nép a analizat numărul de locuitori al statelor din regiune – Ungaria,
Slovenia, România, Serbia, Croaţia, Bulgaria şi Grecia –, ajungând la 58 de milioane, dintre
care pe primul loc se situau ungurii (12 milioane), urmaţi de români (11 milioane) şi sârbi (7
milioane). Concluzia era că Ungaria este statul cel mai mare şi rasa „cu cel mai mare număr
din sud-estul Europei”7, iar afirmaţia că ei sunt o naţiune mică şi incapabilă de mari aspiraţii
a fost considerată „mincinoasă şi de rea voinţă”8.
Buletinul de presă al Ministerului de Externe ungar – Budapesti Ertesitö – din 20
ianuarie 1942 a conţinut articolul „Maghiarimea ca popor întemeietor şi susţinător de stat”,
în care se afirmă că în bazinul dunărean doar ungurii au creat un stat – cel al Sfântului
Ştefan –, iar cel din prezent nu se deosebeşte de cel al regelui sfânt „decât în amănunte”9.
Doar câteva articole au fost tipărite în presa română cu referire la Transilvania, însă şi
acelea sunt, mai degrabă, figuri de stil şi speranţe de viitor decât promovarea drepturilor
istorice sau prezentarea unor realităţi din teritoriul cedat.
În prima zi a anului 1942 Curentul a publicat articolul „Anul 1941, anul înălţărilor şi
împlinirilor româneşti”, semnat de Al. Vişoianu care, printre altele, îşi exprimă speranţa că
luptele armatei române de pe frontul de est „vor galona începutul tuturor împlinirilor de
dreptate românească”10. Cinci zile mai târziu, tot în Curentul, a apărut un editorial semnat de
directorul Pamfil Şeicaru – „Politica realităţilor istorice” –, care face o analiză a îndemnului
la luptă al mareşalului Ion Antonescu şi se încheie cu ideea că sacrificiile prezentului vor
conduce „spre România năzuinţelor noastre”11. La acelaşi nivel s-a situat şi Timpul (9
1

Abraham Ambrus Andor (n. 20 noiembrie 1893, Tuşnad – d. 11 ianuarie 1989, Budapesta) a fost zoolog şi
istoric. Din 1922 devine doctor în ştiinţă şi activează la Universitatea din Szeged (1940-1967). În 1945 a fost
ales membru corespondent al Academiei, iar în 1960 a fost primit cu drepturi depline.
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ianuarie 1942) cu articolul „Ziua Mareşalului”, care a plecat de la conceptul că principiul
naţional constituie „raţiunea şi temeiul”1 pentru năzuinţele unui popor, iar după încheierea
războiului se vor atinge „împlinirea năzuinţelor naţionale”2, acestea fiind un ideal al
Conducătorului Statului.
Trei articole au fost menţionate de analiştii militari la 25 ianuarie 1942, două în
Porunca Vremii şi unul în Timpul. Ştefan Marinescu a semnat „Ziua Unirii”, în care
consideră că după război românii se vor regăsi „mai tari, laolaltă, după furtuna care n-a
reuşit niciodată să ne despartă”3. În „Cripta de la Ruginoasa”, autor Ştefan Anghelescu, se
arată că pe drumul deschis de Alexandru Ioan Cuza în 1859 s-a mers până la Marea Unire
din 1918 şi pe acelaşi drum „va trebui să mergem şi de acum înainte”4 pentru a ne atinge
obiectivele naţionale. Neamul românesc „nutreşte mai vârtos ca oricând ideea Unirii
mântuitoare”5 – a menţionat Timpul în articolul „Ziua Unirii”, exprimându-şi speranţa într-o
solidaritate demnă de faptele înaintaşilor.
În concluzie, propaganda oficială ungară a continuat încă de la începutul anului 1942
ofensiva în direcţia obţinerii de noi teritorii şi dorinţa de a se impune ca un lider regional.
Declaraţiile publice ale oamenilor politici, specularea la maxim a evenimentelor cu
vizibilitate externă, rezultatele unor cercetări ştiinţifice etc., toate au fost focalizate în sensul
sprijinirii politicii externe. De cealaltă parte presa română, în pofida unui pretext favorabil
(aniversarea Unirii din 1859) nu s-a remarcat prin combativitate nici la nivel retoric şi nici la
nivelul unor declaraţii publice ale unor oficialităţi – oameni politici sau oameni de ştiinţă.
Ianuarie 1942 reprezintă începutul unei noi etape subversive îndreptată împotriva României,
însă una extrem de bine monitorizată de analiştii militari ai Secţiei a II-a Informaţii, care au
informat constant beneficiarii legali de extinderea şi escaladarea propagandei revizioniste
ungare.

***
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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LEGIUIREA CARAGEA - U MOMET ATOLOGIC
DI ISTORIA DREPTULUI ÎAITE DE 1865 Î ŢĂRILE
ROMÂE
Drd. Ozana Vodă (Târgu-Mureş)
Este un fapt îndeobşte cunoscut că istoria unei ştiinţe are în vedere izvoarele
acesteia. Dreptul nescris se cercetează în documente, în folclor, generalizând, în tradiţia cât
se mai păstrează.
Pentru dreptul scris, există o,, bogăţie de izvoare: Ilegi sau pravile, ofise,
anaforale, jurisprudenţă şi doctrină. Aceste surse sunt absolut neceesare pentru a cunoaşte şi
a interpreta textele-surse din punct de vedere juridic. Din aceste cercetări se desprind
valoroase concluzii nu numai privitoare la istoria ştiinţei dreptului, ci şi înţelegerea corectă a
ansamblului de aspecte istorico-sociale, culturale, lingvistice ale evoluţiei şi devenirii unui
neam până la stadiul de popor modern.
Dintre izvoarele scrise se remarcă pravilele (legiuiri), condici şi legi. Nu
întâmplător ne-am oprit asupra textului, LEGIUIREA CARAGEA.
Colectivul de cercetători al Academiei R.P.R., condus cu exemplară competenţă ştiinţifică
de acad. Andrei Rădulescu,în 1955 publică o monografie cu acest nume "Legiuirea
Caragea".
La începutul secolului al XIX-lea,în Tarile Române, existau trei norme juridice:
a) Obiceiurile juridice;
b) Vechiul drept bizantin;
c) Condica lui Ipsilanti din 1780.
Această sumedenie de dispoziţii nejuridice aveau un caracter disperasat, fiind
"nedesăvârşite şi nedestoinice a cumpăni şi îndrepta dreptatea fieştecăruia", "dreptăţile
pururea erau în primejdie", ca şi cum ar înota în noianuri de ape tulbure ce se tălăzuiesc de
multe vânturi împotrivitoare". De aici arbitrariul deciziilor, împricinaţii erau la "voinţa celor
mai tari sau celor mai meşteşugăreţi în vicleşuguri,carii tot la o pricină puneau înainte când
obiceaiul, când condica ţării, când pravilele împărăteşti, după plăcerea lor.”
Se impunea o reglementare a raporturilor juridice, nu numai imitară, ci şi mai
eficace a acestora. Domnul Ion Saragea a luat măsuri absolut necesare pentru a se alcătui o
altă legiuire, pentru ca "lucrarea” să fie cât mai bună, "ca să se facă cu desăvârşită întregime
şi cu bună desluşire”. Cei însărcinaţi cu "noua alcătuire legiuitoare", la finele lunii februarie,
I8I7 au terminat "folositoarea lucrare" juridică.
La 22 iunie I8l8,Caragea "dă poruncă de tipărirea trupurilor de pravilă". La 9
august I8l8, Caragea hotărăşte printr-un hrisov," să fie pusă "în lucrare "textul legiuirii şi ”
să înceapă a judeca după ea toate judecătoriile ţării."
De la 1 septembrie 1818, Legiuirea Caragea a rămas ” ca pravilă, a pământului
"până la 4 decembrie 1865, când a fost pus în vigoare Codul civil. Deşi unele texte din
Legiuire au fost fie modificater fie abrogate prin alte rânduieli, ea a fost legea civilă (s.n.) a
Țării Româneşti mai bine de 47 de ani.
Locul şi valoarea Legiuirii Caragea în istoria dreptului românesc. Cercetătorii de
prestigiu au demonstrat că Legiuirea Caragea are multe părţi originale. În ansamblu, merită
subliniată forma simplă, cu enunţuri - dipoziţii scurte şi dispoziţii generale, puncte de sprijin
pentru legiuitor în rezolvarea chestiunilor anume. Cunoscătorii specialişti au subliniat
simplitatea şi coerenţa limbii greceşti, textul de referinţă al expresiei juridice în limba
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română. Profesorul grec, Triandafilopulos afirma:...literatura juridică grecească posedă un
text plin de farmec şi de frumuseţe, neatinsă de textele noastre contemporane,care, din cauza
fiinţei deosebite de astăzi a dreptului legată în chip nedespărţit de formă, nu ar mai fi cu
putinţă să fie scrisă în stilul plăcut al codului românesc.”(v.”Legiuirea Caragea", Ed,Acad.,
B., 1955,p.X).
Se ştie că limba română din punct de vedere juridic era mai puţin formată decât
limba grecească. Traducătorii şi ”întocmitorii” legiuirii s-au străduit să exprime cât mai fidel
noţiunile juridice în limba română, scopul central era înţelegerea cât mai bună a textului,
pentru a fi eliminate răstălmăcirile.
Privind conţinutul legiuirii, putem afirma cu certitudine că acesta reflectă o
ideologie juridică feudală. S-a menţinut inegalitatea de clase sociale: "slobozi", "robi” şi
"dezrobiţi". De asemenea apare starea inferioară a femeii, deosebirea dintre creştini şi
necreştini, aceste diferenţe se răsfrângeau asupra aplicării pedepselor, după cum cineva era
bogat sau sărac.
În comparaţie cu textul Condicii lui Ipsilanti, îndatoririle clăcaşilor erau mult
sporite.
Există pentru cercetători avizaţi numeroase deosebiri. De pildă, în domeniul codului
penal, Legiuirea nu prevede mutilarea,ca în legislaţiile anterioare, ci numai pedeapsa cu
moartea, dar pentru cazuri bine delimitate, pentru a se feri legiuitorul de cât mai puţine
sentinţe arbitrare.
In continuare, vom prezenta pentru exemplificare, selectiv, texte din diverse
capitole ale Legiuirii.
De la 1 septembrie 1818, Legiuirea Caragea, a reprezentat, în cea mai mare
măsură, ca"pravilă a pământului”, până la intrarea în vigoare a Codului civil (1 decembrie
1875).
Texte din Legiuire au fost fie modificate, fie abrogate prin rânduieli înainte de
1865.
Legiuirea Caragea a fost aplicată, în anumite prevederi, şi după 1865. Prin art.
I9I2 al Codului civil a fost abrogată Legiuirea numai ce nu era conform cu noile reguli ale
noii legi civile. Celebra Legiuire a stârnit un interes motivat şi în alte ţări. Este suficient să
amintim că a fost tradusă în 1889 în limba rusă.
Este necesar să precizăm că textul românesc, în comparaţie cu cel grecesc, se
înfăţişează ca o"legiuire” de sine stătătoare şi nu o traducere ad litteram.
Fără a sublinia cu emfază, deseori, textul în limba română este nu numai
deoesebit de cel grecesc, dar şi mai clar.
Legiuirea Caragea a însemnat “acomodarea” pentru nevoile juridice ale Tării
Româneşti, de aici şi multe cuvinte româneşti prezente în textul grecesc, de exemplul,
”vad”, „vornic” /”bucureştean”, ”zăgazuri", ”judeţ", "ispravnicie", "clacă", "craiovean",
"baniţă", "moşie", "puşcărie", "staroste"ş.m.a. Pentru a nu îngreuna lectura, am exemplificat,
în sens lingvistic,euvântul - bază şi nu multele derivate ale acestuia.
În ansamblu, textul românesc al Legiuirii reprezintă nu numai juridic o valoare
multiplă, lingvistică, cunoaşterea instituţiilor şi o concepţie bogată despre existenţa
materială şi cultural - spitituală a neamului nostru din acele timpuri.
Deşi central, Legiuirea este, în esenţă, codul civil, afirmăm în deplină cunoaştere,
că multe pasaje juridice se referă la codul penal,comercial ş.a.m.d.
Urmează inerente exemplificări.
Partea I - "PENTRU OBRAZE"
"Împărţim
obrazele:
a) după fire, în bărbaţi şi fămei";
b) după naştere, în fii adevăraţi, din curvie, vitregi şi buni;
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c) după vârstă şi după minte,în vârsneci, nevârsneci, risipitori şi fără minte;
d) după noroc, înnslobozi, robi şi sloboziţi.
Din paragraful ultim, împărţirea oamenilor în "slobozi, robi şi sloboziţi" este
străveche şi se întâlneşte în primele legiuri ale umanităţii. De pildă, în Codul lui
Hammurapi, populaţia se împărţea potrivit stării ei sociale, în mai multe clase: oameni
liberi(în fruntea piramidei). Aceştia aveau dreptul de a poseda o proprietate privată,
transmisibilă la urmaşi, din generaţie în generaţie. În opoziţie cu aceştia erau sclavii. Cineva
devenea sclav prin naştere sau prin căderea în prizonierat. Sclavu era un obiect de
proprietate, putând fi vândut sau zălogit. Deşi sclavul putea să fie răscumpărat de la stăpân,
acesta nu avea dreptul să-şi omoare sclavul

Pentru bărbaţi şi femei
a)
Numai bărbaţii să fac boeri, judecători şi ocârmuitori obşteşti.
b)
Numai bărbaţii să fac arhierei, preoţi şi diaconic.
c) Fămeile sânt depărtate de toate cinurile politiceşti, stăpâniri şi slujbei publice
Această diferenţiere social-juridică între sexe apare ab initio mundi. Se întâlneşte
nu numai în marile texte-legiuiri ale umanităţii, ci şi în mituriale lumii.
Pentru cei fără minte
1.
Fără minte numim pe cei ce sânt întru adevăr nebuni sau lipsiţi de minte şi
zmintiţi.
2.
Cei fără de minte verice tocmeală sau dar vor face, să socoteşte drept nimic şi să
strică,
3.
Cei fără minte verice greşală vor face, nu să învinovăţesc.
Aceste precepte sunt o permanenţă până astăzi, pentru o firească aplicare a
legiuirii!
Pentru slobozi
1.
Slobozi sânt aceia care nu sunt dobânda altuia.
2.
Câţi să vor naşte din părinţi slobozi, slobozi sunt.
3.
Slobozi sunt şi câţi să nasc din mumă slobodă.
Ni se par enunţuri-meditaţie nu numai juridic, până în prezentul nostru, o necesară
analiză a libertăţii şi a limitelor acesteia.
Pentru cei sloboziţi
1.
Sloboziţi sânt câţi din robie să slobozescu.
2.
Toţi cei sloboziţi ţigani sânt tot de o cinste cu cei slobozi supuşi, adică cu birnicii
domneşti.
3.
Să nu poate neştine să slobozească ţiganul său înaintea vârstei sale de douăzeci de
ani.
4.
Niciunul din egumeni să nu poată slobozi ţigan mănăstiresc.
5.
Slobozenia să se facă totdeauna în scris.
Renunţăm la posibile şi multiple comentarii, dar lăsăm potenţialului cititor al
textului Legiuirii să interpreteze, enunţurile sun de mare şi neobişnuită claritate.
Urmează alte capitole, "Pentru lucruri” Pentru stăpânirea lucrurilor”
Capitolele despre bunuri mobile şi imobile are în Legiuire o bogată înfăţişare, bine
motivată, care se menţine până astăzi în Codul civil, în Codul penal şi nu numai. Se
perpetuează până la noi aspecte juridice şi de procedură. Exemplificăm! "Pentru stăpânirea
lucrurilor", "Pentru robirea lucrurilor", "Pentru vecinătatea lucrurilor", din care cităm un
ilustrant paragraf: "Care vecin fără ştirea stăpânirii, va strămuta semnu de hotar, să plătească
drept pedeapsă păgubaşului vecin atât cât sa preţueşte locul care au însuşit cu strămutarea
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semnului. "Sau! "Cine va zidi împotriva ferestrelor vecinului, să fie departe dooăsprezece
palme domneşti de ferestre şi să zidească verice şi cum vrea."
În afară de culoarea lingvistică veche, conţinutul acestui articol legiuitor duce şi
astăzi la procese între vecini.
Interesant şi viabil rămâne densul capitol "Pentru vânzări", având senzaţia că autorii
au fost tălmăcitori ai viitorului peste secole.
De aceeaşi actualitate rămâne şi capitolul "Pentru împrumuturi şi datorie", concluzia
este perenă: "Cine este dator, este îndatorat a-şi plăti datoriia după tocmeală."
De acelaşi interes informativ este cap."Pentru logodnă" şi cel următor " Pentru nuntă,
zestre şi exoprică" (exoprică=parafernă: poziţia soţilor).
Gap. "Pentru moştenire sau clironomie" înfăţişează o permanentă sursă de acţiuni
judecătoreşti ale căror final nu va înceta decât sfârşitul umanităţii.
Partea a V-a se numeşte "PENTRU VINI" şi cap.I, "Pentru omor” minţind de ceea ce
am numit cu alt prilej, "complexul Cain". Urmează motivat alte capitole: "Pentru tâlhari",
"Pentru furt"("Pur zicem celui ce fură, adie ia pe ascuns"). Autentice rămân şi conţinuturile
"Pentru plastografi", "Pentru martorii mincinoşi", "Pentru prepuitori sau pârâtori"
("Prepuitor - să cheamă cel ce porneşte pâră de învinovăţire asupra unui nevinovat").
Actual rămâne şi conţinutul cap.8: "Pentru tăetori de bani", citându-l în întregime:
"Tăetori de bani înţelegem nu numai pe cei ce fac monedă mincinoasă de tot sau în parte, ci
şi pe cei ce fac monedă de argint bun şi adevărat sau de aur tocmai cu care umblă."
Legiuirea Caragea prevede pentru aceştia: "... să osândească la moarte", dar
anteproiectul prevedea numai pedeapsa corporală.
De aceeaşi valoare perenă, nu în întregimea textelor, rămân capitole "Marturi”,
"Jurământ", "Pentru judecători, judecată şi hotărâre", "Pentru apelaţii".
Cititorul dornic de cunoașterea Legiuirii, ca înțelege, deoarece oricare capitol începe
cu definirea clară a conţinutului expus în titlu. De pildă,"Apelaţia se cheamă jalba ce să dă
de către cei ce să judecă, cu cerere de a se cerceta hotărârea unii judecăţi mai de jos de altă
judecată mai sus.
Cuvânt de încheiere
"Legiuirea Caragea” reprezintă un text juridic complex şi de inestimabilă valoare
în istoria premodernă a dreptului românesc, dar cu permanenţe definitorii şi de proceduri
valabile până în contemporanitate. Textul nu a fost considerat sacrosant, în acest sens,
Anexa II se numeşte ilustrativ: "Legiuiri şi dispoziţiuni modificatoare, completatoare şi
interpretative ale Legiuirii Caragea."
Pentru specialişti, Anexa III, JURISPRUDBNȚA, are locul bine motivat în istoria
dreptului de la începuturi şi până în zilele de astăzi.
Rămâne oare încă un miraj sensul unui precept latin medievalt: Iustitiae cultor
vives et criminis ultor”? (Să trăieşti ca unul ce cinsteşte dreptatea şi ca un răzbunător al
nelegiuirilor!)
***
The Caragea Ctatutes represents a both a complex and a referential juridical text
for of the (our) romanian pre modern law history.
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DATORIA FAŢĂ DE ROMÂIA ÎTREGITĂ Î
DISCURSUL PARLAMETAR ITERBELIC
Dr. Elena Cobianu (Bucureşti)
România, devenită, după 1918, România Mare punea probleme complexe şi dificile
organului legislativ. Din bogata şi tumultoasa perioada postbelică, cu dezorganizări şi
organizări de partide, cu regrupări ale fracţiunilor politice, cu replici acide la adresa
adversarilor politici, în parlamentul ţării, urmate de căderi de guverne, din bogata activitate a
aleşilor, am reţinut, pentru analiză, doi parlamentari, membri în guverne, în perioade diferite
– P. P. Negulescu şi Ion Petrovici – academicieni, foşti miniştri ai învaţământului şi nu
numai, cercetători cu o bogată contribuţie în filosofie, logică, dar şi la împlinirea
dezideratelor timpului. Între acestea din urmă, două se impuneau, prin urgenţa şi caracterul
lor: mai întâi, era vorba despre datoria de a desăvârşi Unirea din punct de vedere sufletesc,
în sensul făuririi instrumentelor consolidării ei şi ale redeşteptării conştiinţei românesti, cum
susţinea Ion Petrovici, „în toate ungherele teritoriului strămoşesc”, în al doilea rând, datoria
ca, prin legile adoptate şi prin aplicarea lor de către guverne, să se realizeze, ceea ce P. P.
Negulescu numea „concordia” cu minorităţile etnice.
Unificarea sufletească era considerată condiţia sine qua non a tuturor celorlalte
unificări: administrativă, şcolară, judiciară. Chiar şi unirea românilor cu românii a necesitat,
potrivit lui Negulescu, precauţie, adică: „să fim cât mai îngăduitori şi cât mai prevenitori
faţă de fraţii noştri din noile ţinuturi...cât mai multă răbdare, nicio măsură pripită sau
violentă, explicări largi şi prieteneşti în toate cazurile iritante şi, pe cât posibil, aplanarea
conflictelor în mod cât mai paşnic ca să nu ajungem la rezultate contrarii celor pe care le
urmărim, adică la dezbinare în loc de unificare”1.
Alipirea provinciilor aflate, anterior, sub dominaţie străină impunea, pentru realizarea
şi consolidarea unităţii de suflet româneşti, procesul de românizare a centrelor culturale,
Cluj, Cernăuţi, Chişinău, datorie cu care au motiv să se mândrească, în calitate de miniştri,
cei doi diriguitori ai instrucţiunii publice. În şedinţa din Senat, din 14 iulie 1920, P. P.
Negulescu, Ministrul Instrucţiunii, sublinia „rolul naţional atât de important, pe care este
menită să-l joace, în părţile unde funcţionează, Universitatea din Cluj”, fiind „cea mai înaltă
instituţie culturală a Ardealului, a acelui Ardeal, după care am suspinat atâta vreme, şi
pentru a cărui dezrobire am făcut jertfe atât de grele”2. La rândul lui, Ion Petrovici, îşi
amintea, în şedinţa Senatului din 8 aprilie 1927: „Clujul, prin anul 1918, era aproape
maghiarizat. Am instalat îndată o universitate românească şi trebuie să recunoaştem cu toţii
că această universitate românească a fost un factor extrem de important în accelerarea
românizării Clujului”. La Cernăuţi, s-a procedat la fel. La Chişinău, despre care se spunea
„că ar avea o atmosferă înstrăinată şi, prin urmare, o atmosferă improprie”, Ministrul
Instrucţiunii, Ion Petrovici, a fost determinat să instaleze, „cu oarecare viteză”, în anul 1927,
Facultatea de teologie, facultate naţională, nu numai pentru grăbirea românizării, dar, de
asemenea, pentru că, precizează el, ”În toamna trecută, s-a anunţat prin ziare că bolşevicii
fac o universitate în Republica Moldovenească, la Balta, universitate care avea menirea să
fie un fel de nadă pentru moldovenii basarabeni”3.
1

. P. P. Negulescu Discursuri parlamentare, Ediţie îngrijită de Petre Dan, Editura Pro Transilvania, Bucureşti,
2009, p. 76-77.
2
P. P. Negulescu, Op. cit., p. 149.
3
Ion Petrovici, Discursuri parlamentare, Editie îngijită de Petre Dan, Editura Univers Ştiinţific, Bucureşti,
2009, p. 483.
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Semnificaţia majoră a accentului pe universităţi, în reformele învăţământului
preconizate de cei doi miniştri-filosofi, P. P. Negulescu şi Ion Petrovici, pornea de la
convingerea că problema învăţământului superior este o problemă de amploare naţională, iar
datoria universităţilor este de a fi focare de creaţie ştiinţifică şi creaţie artistică originale,
care să se verse în tezaurul culturii universale. Reclamarea acestei datorii se voia o soluţie la
apriga concurenţă dintre popoare, la pretenţiile sporite faţă de ceea ce produce fiecare popor,
era, totodată, un răspuns la afirmaţii care minimalizau contribuţia popoarelor mici la cultura
mondială.
Dovada că suntem capabili de creaţii ştiinţifice originale trebuia să fie mijlocul prin
care să creştem în stima minoritarilor. Dar aceasta impunea schimbarea menirii
universităţilor, proces în care autonomia universitară, lămureşte Petrovici, însemna intenţia
hotărâtă, ca, „în viitor, învăţământul superior să fie realmente emancipat şi scos cu
desăvârşire din sfera politicianismului”, adică, în rezumat, „...este vorba ca, lărgind
autonomia universitară, să se dea dreptul universităţilor să-şi facă singure legile ei (lor)
organice, acesta este un lucru foarte important”1.
Un factor de seamă al împlinirii dezideratelor naţionale a fost considerat raportul
dintre români şi etnicii proveniţi din provinciile alipite. Problema minoritarilor „e boala
secolului”, afirma A. C. Cuza, în 1931 şi a rămas, credem noi, până în zilele noastre.
Confruntarea cu o ofensivă agresivă a pretenţiilor sporite ale etnicilor maghiari, cu
deosebire în ultimii ani, ca urmare a faptului că menţinerea la putere a coaliţiei Băsescu-Boc
depindea de votul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, organizaţie culturală şi nu
partid politic, ne-a determinat să căutăm, înapoi, în istorie, punctul de vedere al celor doi
parlamentari români, P. P. Negulescu şi Ion Petrovici, în privinţa raporturilor dintre românimaghiari, începând cu perioada ce a urmat Marii Uniri, aşa cum reies ele din valoroasele
Discursuri Parlamentare, apărute sub îngrijirea cercetătorului Petre Dan – Străuleşti.
Incursiunea avea să releve, pe de o parte, efortul parlamentar şi guvernamental, la
nivel legislativ şi executiv, de unificare reală, prin românizare, a provinciilor alipite la
patria-mamă, în noul context, şi, pe de altă parte, acţiunea de atragere a etniilor la înălţarea
noii alcătuiri politice, juridice şi administrative. Războiul, cu lipsurile lui, situaţia generală,
social-politică şi economică grea a ţării, cereau acţiuni adânci, reforme hotărâte, primenirea
vieţii politice, dificil de realizat, în condiţiile corupţiei, îmbogăţirii nejustificate, instabilităţii
guvernelor, traseismului politic al politicienilor şi luptelor dintre partidele politice.
Datoria parlamentarilor consta în urmărirea binelui ţării, afirma P.P.Negulescu, iar
desăvârşirea unirii sufleteşti a românilor trebuia însoţită de o guvernare a cărei sarcină
esenţială trebuia să fie „o funcţiune de sinteză armonică”, prin care să se concilieze şi să fie
satisfăcute, just şi legitim, interesele tuturor regiunilor ţării. Problema minorităţilor naţionale
se adăuga amplelor datorii din agenda vremii*. Deşi, în discursurile parlamentare, la care ne
referim, se găsesc paragrafe, uneori, mai extinse, despre problemele raporturilor dintre
români şi maghiari, români şi evrei, români şi alţi minoritari (saşi, bulgari şi alţii) cercetarea
de faţă s-a restrâns numai la urmărirea manifestărilor, a acţiunilor şi a revendicărilor
etnicilor maghiari şi a reacţiilor parlamentarilor români la acestea.
Cu gândul la istoricii viitori, la ceea ce vor scrie ei despre războiul cel mare care a
adus românilor unitatea naţională, Negulescu avertiza, în decembrie 1920, asupra pericolului
„războiului cel mic, războiul partidelor politice pentru cucerirea puterii, care a împiedicat ca
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România Mare să devină o Românie tare şi a aruncat-o, slabă şi dezorganizată, la picioarele
duşmanilor ei neîmpăcaţi, dinăuntru şi din afară”1 (subl. ns. E. C.).
Avertismentul Ministrului Instrucţiunii, P. P. Negulescu, se baza pe analiza unui lanţ
de provocări despre care vorbise, în iulie, acelaşi an, în sesiunea extraordinară a Senatului.
Prima dintre ele se referea la scrisoarea a trei episcopi maghiari (Majlath, Karoly şi Ferencz)
prin care se notifica prefectului din Cluj intenţia de a deschide, în octombrie 1920, o
universitate confesională ungurească în acest oraş. Nimic nou sub soare!, afirmăm noi. Ceea
ce cere UDMR, în anul 2011, cereau maghiarii, încă, din iulie 1920, la doar mai bine de o
lună, după semnarea Trianon-ului! Ministrul Negulescu consideră că „acest mod de a
proceda din partea prelaţilor maghiari nu numai că se abate de la legile în vigoare privind
administraţiunea şcolară, dar constituie un act direct de provocaţiune la adresa statului
român”2. Notificarea este respinsă ca nulă şi neavenită, greşit adresată administraţiei locale
şi nu celei centrale, singura autorizată să deschidă o şcoală, de orice fel ar fi, atât după
legislaţia maghiară, încă în vigoare, cât şi potrivit legislaţiei româneşti.. Bănuind că, în
spatele confesiunilor, servind de paravan, se ascunde statul maghiar (câtă asemănare cu
zilele noastre!), răspunsul lui Negulescu este clar: „Vă declar categoric că statul român nu
va putea admite niciodată ca statul maghiar să întreţină o instituţie culturală, şi mai ales o
instituţie culturală atât de înaltă cum este o universitate pe teritoriul său”3.
Un alt act de nesupunere şi ostilitate, amintit de Negulescu, se referă la refuzul, de
către toate şcolile ungureşti, începând din 1918, de a se supune controlului exercitat de statul
român. Se spera că statul român va proceda potrivit legii maghiare şi va închide, pe timp
determinat sau pentru totdeauna, şcolile refractare la control, ceea ce ar fi dat autorităţilor
confesionale prilejul de a se plânge străinătăţii. Nu s-a procedat, astfel, din două motive:
primul pentru că ungurii, se ştia, nu informau obiectiv, străinătatea (ca şi acum!), al doilea
era de ordin psihologic, considerat mai important şi anume: înţelegerea situaţiei minorităţii
maghiare din Transilvania, aflată în urma războiului într-o asemenea stare sufletească încât
să ajungă la acte de duşmănie împotriva statului român.
De asemenea, este dat cazul unui profesor de limba română, huiduit şi fluierat de către
elevii unui liceu maghiar timişorean, care declarau că nu vor să înveţe limba valahă, pentru
care au un dispreţ suveran; la fel, în şcoala maghiară din Oradea Mare, s-a adus, într-o clasă,
un câine şi li s-a spus elevilor: «Iată dascălul valah!»4.
Autorităţile române n-au reacţionat, vrând, cum afirmă Negulescu, „să lăsăm
patriotismului maghiar îndurerat timpul să se calmeze de la sine, şi mai departe voim să
trăim cu această naţionalitate în termenii cei mai buni. Dar îi vom cere, în modul cel mai
riguros posibil, să se supună legilor în vigoare ale statului român”5.
Nouă, celor de azi (mie, cel puţin), aproape că ne trezeşte revoltă îngăduinţa şi
toleranţa, ce par fără margini, ale autorităţilor naţionale din acele vremuri, care evitau să ia
măsuri mai severe la manifestări ostile şi provocări, la acuzaţii nedrepte, la interpretări
denaturate ale maghiarilor în străinătate, la violenţa lor. Toate acestea, pe fondul a ceea ce
ministrul-filosof numeşte „patriotismul lor îndurerat” sau „durerea lor patriotică”, formulări
care trimit la o exagerată înţelegere empatică, amintind de „povara bunătăţii noastre”, faţă
de cine o merită mai puţin. Că lucrurile stăteau asemănător şi în epoca respectivă, o
dovedeşte relatarea unui senator universitar clujan, amintită de Negulescu, după care opinia
publică din Ardeal se arată a fi alarmată de agitaţiile minorităţii maghiare, care, vegheate de
1
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guvern, consideră Negulescu, „nu vor duce la rezultatele nădăjduite de un şovinism din alte
vremuri, (care) neînţelegând rostul noilor schimbări, nu se poate hotărî să moară”1. Această
gravă caracterizare a maghiarilor, ce apar duşmani neîmpăcaţi, relevă, după noi, o evidentă
neadecvare, între acţiunile maghiarilor şi reacţia guvernului.
Cu toate că parlamentarii români, încă de la Unire, erau, permanent, conştienţi de
existenţa acestor duşmani neîmpăcaţi, totuşi, i-au determinat pe miniştrii români să prevadă,
şi să urmărească, în programele lor, o „operă de pace şi de armonie”, cum afirmă Ion
Petrovici, în proiectul unui răspuns la Mesajul Tronului, din iulie 1920, adică „înţelegem a
învălui în aceeaşi ocrotire şi pe cetăţenii de altă naţionalitate, a căror alipire de sufletul
nostru atârnă, în bună parte, de noi şi de conduita noastră”2.
Este de remarcat preocuparea comună a celor doi parlamentari-miniştri pentru
programul de administrare a ţării, având în centru colaborarea „armonică”, cum o califică
ambi, a tuturor forţelor Statului, care, precizează Petrovici, „dacă trebuia să rămână
românesc, ca ideal, din punct de vedere al populaţiunii, nu este însă pur românesc. Şi mi-am
zis: e bine să căutăm pe cât se poate să ne apropiem de minorităţile etnice”3, cu cerinţa ca
acestea să contribuie la binele patriei comune.
În raporturile cu minorităţile, în afară de apropiere, celelalte două atitudini faţă de ele
sunt: izgonirea – imposibilă, sau izolarea – o greşeală. Datoria acestora de a ieşi din rezervă
şi din izolare ostilă trebuia uşurată, potrivit concepţiei celor doi parlamentari români, prin
atitudinea prietenească a românilor.
N-au întârziat nici criticile unor colegi parlamentari, care apreciau drept naivitate,
iluzie, luarea în considerare a declaraţiilor de loialitate faţă de statul român ale minoritarilor.
Petrovici se apără justificând, psihologic (poate, prea multă psihologie!), cazul minoritarilor,
cărora nu li se poate pretinde să uite, imediat, şi pe de-a întregul, situaţia anterioară anului
1916. Mai mult, el invită pe români să-i ajute pe aceştia să uite, cu încetul. Totodată,
menţionează şi obstacolul ce nu putea fi evitat: amintirea încă vie a suferinţelor fraţilor
români, aflaţi în fostele provincii subjugate.
Din punct de vedere raţional, este de respins politica de răzbunare, cu atât mai mult cu
cât răzbunarea istoriei a avantajat poporul român. Din această perspectivă, Petrovici, fără
vreo repulsie, este chiar plăcut impresionat de faptul de a se afla cu maghiarul Széle Bela pe
aceeaşi listă a candidaţilor de Braşov ai Partidului Poporului, la alegerile din 1926. Ca fiu
din România Mică, văzând România Mare numai în vis, considera acea listă comună cu
minorităţile din Ardeal, „un fel de semn concret al schimbării vremurilor, un fel de imagine
rezumativă a României întregite”4.
După acceptarea, cu bucurie, a candidaturii pe lista comună, i se relatează, sub formă
de adieri uşoare, la început, apoi, ca o adevărată vijelie, despre candidatul maghiar că ar fi
avut o atitudine încarnat şovină, tot timpul cât a fost cetăţean al statului maghiar, acţionând
într-un mod care a jignit profund sufletul românesc din acele locuri. Din punct de vedere
logic şi raţional – să nu uităm că Ion Petrovici era un redutabil logician şi filosof, calificări
mânuite cu măiestrie în discursul parlamentar – ministrul secretar de stat găsea regretabile şi
scuzabile faptele săvârşite de Széle Bela, când acesta avea datorii faţă de statul maghiar, dar,
atrage atenţia el, dacă inteligenţei îi scapă unele nuanţe, sentimentului, cu discernământul
său mai fin, nu-i scapă, refuzând, astfel, să integreze persoana în cauză, în noul stat român.
Încercarea de a-l determina, împreună cu prietenii, să se retragă de pe lista de candidaţi n-a
reuşit. Ieşind în alegeri, se punea problema validării lui de către Camera deputaţilor.
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Petrovici, ca ministru şi, „ca tovarăş de listă”, nu s-a pronunţat asupra validării, dar a invitat
pe parlamentari să-şi analizeze bine conştiinţa, pentru că votul lor (atenţie!) „nu este un
simplu vot divers şi o simplă invalidare sau validare obişnuită, ci va rămâne un fel de
precedent istoric despre care se va vorbi şi care se va comenta”1 (subl. ns., E. C.).
Grija, precauţia, parlamentarului român, în legătură cu urmările acestui vot, ne impun
o serie de întrebări: unde? cine? de ce? în ce mod se va vorbi şi se va comenta aşa numitul
«precedent istoric»? Străinătatea va comenta? Acolo, prietenii, duşmanii? Cum, pe cine ne
puteam bizui? Unele lămuriri vor apare.
În legătură cu situaţia statelor după război, ca urmare a destrămării unor imperii,
Petrovici, după ce aminteşte despre înmulţirea statelor mici şi micşorarea teritoriilor statelor
mari, face o afirmaţie, demnă de reţinut, pentru sfârşitul anului 1929: „Trebuie să ştiţi dvoastră că statele mici au foarte mulţi duşmani”, pentru ca, puţin mai departe, să specifice
despre noi: „ştiţi că suntem înconjuraţi de popoare duşmane, popoare nemângâiate de
extensiunea pe care a căpătat-o ţara românească după război.”2.
În discursul său, din 1 Decembrie 1931, la aniversarea a 13 ani de la Marea Unire, Ion
Petrovici aprecia evenimentul ca „triumf al românismului şi al dreptăţii”. Cu referire,
indirectă, la afirmaţii ale neprietenilor României, în legătură cu acest eveniment, el
considera că „Alipirea Ardealului nu este un act de lăcomie imperialistă, ci este un act de
supremă reparaţiune, un triumf al dreptăţii istorice”. Alăturând reîntregirea României de
reînvierea Poloniei sau a Cehoslovaciei, victorii de după primul război mondial, Petrovici
relevă că acestea „sunt nu numai fapte de importanţă naţională pentru popoarele respective,
ci sunt acte de progres pentru civilizaţia omenirii, ca atare”3.
Cu prilejul momentului asemănător, la aniversarea a 16 ani de la Marea Unire, de 1
Decembrie 1934, parlamentarul Ion Petrovici justifica, interesant, din perspectiva cercetării
noastre, de ce sărbătoarea aceasta nu poate cunoaşte uzura „oricâţi ani vor mai trece şi
oricâtă vreme va mai depăna”, căci, „Prea mare a fost fericirea acestei regăsiri întârziate
după veacuri de dezbinare vitregă”, ca deprinderea şi vicisitudinile să aştearnă peste ea
indiferenţa şi blazarea. „Şi chiar dacă ar fi primejdie să se întâmple aceasta, remarcă el, au
grijă să ne ţină veşnic trează conştiinţa duşmanii noştri prin clamările lor – nemângâiate
pentru ceea ce a fost, pentru ceea ce nu mai este şi, adăugăm noi, pentru ceea ce nu mai
poate să mai fie”4. Din nefericire, istoria l-a contrazis, peste doar câţiva ani, pe
parlamentarul filosof, românii, atunci eliberaţi, aveau să trăiască vremuri cumplite de
răzbunare maghiară, în Ardeal, de revenire la ocupaţie sovietică, în Răsărit, astfel că „ceea
ce a fost” avea „să mai fie”, temporar, sau pentru mai mult timp.
„Grija” duşmanilor de a ţine trează conştiinţa românilor, evident, este permanentă,
clamările lor nealinate, ne potolite, să le spunem, fiind însoţite, de-a lungul timpului, de
cunoscutele mijloace: „statistici meşteşugite”, distorsiunea adevărului istoric sau, cum
formulează Petrovici, „răstălmăciri istorice” şi alte procedee, printre care atribuirea unor
însuşiri, pe care nu le au. În acest sens, constata el, „s-au agăţat de o altă idee, umplând
lumea cu această afirmaţie: că ei sunt poporul cel mai cult din Orient şi că a fost un păcat să
se sfarme un stat milenar, în avantajul statului românesc”5.
Într-un discurs anterior, parlamentarul român, vorbind despre duşmanii ţărilor mici şi
ai României, cita pe contele maghiar Appónyi, care, punea, în nişte articole, problema
teritoriilor pierdute de Ungaria şi alipite României. Îndoindu-se, la început, că românii au
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majoritatea etnică în ele, totuşi, o acceptă, chiar dacă e mică. Apoi, revine la ceea ce ei
numesc dreptul istoric, „o inextricabilă controversă”... „însă un motiv foarte serios... pentru
care a fost o greşeală că s-a dat românilor pământurile noastre. Românii nu sunt un popor
civilizat şi nu sunt un popor de cultură.»”1.
Dreptul istoric a rămas, încă, o problemă pentru care ungurii sunt, chipurile,
nemângâiaţi, nealinaţi. În ce ne priveşte, dreptul istoric al românilor asupra teritoriilor sale îi
aparţine României, este dreptul instituit prin cele peste două milenii de dăinuire a
strămoşilor şi a urmaşilor strămoşilor noştri în marginile acestora, altfel, mult mai extinse,
mai generoase, decât cele postbelice, drept care a fost şi este demonstrabil, de asemenea,
prin cercetări, documente şi probe materiale, istorice, de netăgăduit.
Afirmaţia nedreaptă a lui Appóny, că românii nu şi-au adus contribuţia la cultura
universală, este respinsă ca neadevărată de Petrovici, care promite să nu discute „dacă
poporul care ne spunea mereu, prin exponenţii lui autentici, că nu suntem civilizaţi, este
realmente mai civilizat decât noi”2. În alţi termeni, ideea era reluată, mai târziu, prilej cu
care ungurii se considerau cei mai culţi din Orient. Este, aici, obişnuita lor infatuare şi
aroganţă, care nu pot fi disociate de înfrângerea suferită de ei, de ceea ce Negulescu numea
„răzbunarea istoriei” şi de recurgerea la toate mijloacele prin care să subevalueze, nedrept,
adversarul, pentru a se supraevalua, nedrept, pe ei înşişi.
Lauda de sine a ungurilor este veştejită de Petrovici, care o pune în termeni de morală,
adresându-se, astfel, colegilor: „D-lor deputaţi, avem cu toţii destul bun simţ, ca să nu
pretindem că nu există în lume o ţară mai avansată în cultură decât noi; am însă toate
îndoielile că printre aceste ţări, nouă superioară în cultură, ar fi tocmai acelea care fac
gălăgie în preajma şi la hotarele ţării noastre”. Urmărind congresele ştiinţifice internaţionale,
la care, se ştie, participa ca filosof şi logician, Petrovici relatează impresiile altora, că, „în
aceste întreceri spirituale, nici odată România n-a rămas ruşinată, nici odată n-am avut
ocazia să gelozim manifestările vecinilor noştri”3.
În dezbaterea din Camera Deputaţilor, de la sfârşitul anului 1929, românii sunt
învinuiţi de inconsecvenţă, de un deputat cunoscut ca maghiar, dar, de fapt, evreu, în modul
cum tratează problema minorităţilor etnice, inconsecvenţa referindu-se, îndeosebi, la teza
susţinută de românii ardeleni, încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, în ceea ce priveşte
dreptul minorităţilor etnice, şi la moţiunea de la Alba Iulia. Cu inteligenţa-i sclipitoare,
Petrovici marchează, mai întâi, inconsecvenţa între ceea ce susţineau minoritarii, în
prezentul dezbaterii, privitor la tratamentul care ar trebui acordat minorităţilor şi politica
dusă de maghiari în timpul când românii erau parte integrantă a statului maghiar.
Un alt deputat maghiar, Ioszef Willer, recunoaşte că s-a schimbat ceva, dar adaugă:
„am fi pe deplin mulţumiţi cu acelaşi tratament cu care am tratat noi pe români”. Din băncile
majorităţii, o voce: „Să vă ferească Dumnezeu!”, completată de Iuliu Maniu, Preşedintele
Consiliului de Miniştri, prezent la dezbatere: „D-le Willer, aş avea o singură rugăminte către
d. Ministru al Instrucţiunii (dr. C. Angelescu – E. C.): să nu fi auzit dorinţa d-voastră...”4. Cu
prodigioasa-i cultură, Petrovici aduce exemple privind opinia unor politicieni străini despre
statul maghiar. Astfel, aminteşte de Thomas Masaryk, om politic, primul preşedinte al
Cehoslovaciei, care caracteriza statul maghiar, „«cu violenta sa maghiarizare»”, ca „«cel
mai groaznic exemplu de politică de deznaţionalizare»”; apoi, reia spusele omului politic
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italian, de la 1848, Camillo Benso, potrivit căruia: „«Curios, poporul maghiar, chiar atunci
când vorbeşte de libertatea lui nu înţelege să lase libertatea altora»”1.
În altă ordine de idei, vom observa, la sfârşit de an 1929, probleme ale relaţiilor
româno-maghiare care seamănă cu multele revendicări, rezolvate, prin politica paşilor
mărunţi, din ultimii ani, de către minoritatea maghiară, în parlamentul României
posdecembriste. Astfel, deputatul Petrovici atrage atenţia asupra modului de a vorbi şi de a
scrie al minoritarilor maghiari despre statul român, anume, folosind, abundent, expresii,
precum: „Popoarele din România”, ca pe vremea manifestelor lui Franz Joseph către
„popoarele din monarhia mea” sau „ţara poliglotă” sau „în numele principiilor lui Willson”,
aminteşte el, însoţite de doleanţe de felul: limbă maghiară în administraţia regiunilor
respective şi cu funcţionari maghiari, poate chiar participare în guvern şi, mai recent,
agitarea ideii limbii maghiare în parlament2.
Maghiarii au reuşit foarte mult, în privinţa satisfacerii doleanţelor proprii, iar mai
recent, încearcă obţinerea unei linii de învăţământ, în limba maghiară, la UMF – Târgu
Mureş, a cărei legiferare ar însemna recunoaşterea limbii maghiare ca a doua limbă oficială
în stat, în sine, pas spre dorita federalizare a ţării. Încă de atunci, Petrovici atrăgea atenţia
„asupra unui lucru care trebuie bine stabilit, anume că statul român de astăzi nu are acelaşi
caracter ca statul austro-ungar”. Pentru a dovedi aceasta se referă: la principiile willsoniene,
în virtutea cărora Willson şi aliaţii au hotărât să dizolve mozaicul austro-ungar şi la Tratatul
de la Saint Germain, în care se vorbeşte despre libertăţi şcolare, culturale pentru minoritari,
unele înlesniri în tribunale, dar nu despre limbă minoritară în administraţie, nici despre
participare la guvern sau de limbă minoritară în parlament3.
Este interesant de urmărit cum este justificată, de Petrovici, inconsecvenţa faţă de
moţiunea de la Alba Iulia. Deputatul din grupul Independenţilor, Pamfil Şeicaru, afirmase
într-o intervenţie anterioară, se înţelege din text, părerea cu care este de acord şi vorbitorul,
că acea moţiune nu este un contract, ci, precizează Petrovici, „Este un ideal către care
trebuie să tindem”; „Un deziderat al sufletului românesc” – adaugă Pamfil Şeicaru; „Un
ansamblu de idei directive” – completează Ion Petrovici.
Programul de la Alba Iulia, ca plan de lucru al unui guvern, impunea adaptarea la
mediu, explică acesta, mediul fiind sentimentul ţării, care poate fi prielnic sau mai puţin
prielnic unei soluţii. Rezervele deputatului de a se pronunţa dacă momentul respectiv era
dintre cele mai prielnice, se refereau la amintiri recente ale românilor, dar şi la „atitudinea
permanent ostilă a statului maghiar”, ostilitate care, constatăm, revenea, frecvent, în
calificarea modului de a se raporta al acestuia la ţara noastră. „Dorinţa încă vie a tuturor
românilor ca să vadă impregnat, în toate provinciile şi în chipul cel mai palpabil, caracterul
naţional al statului”4 (subl. ns. E. C.) era nu numai o datorie de prim ordin a guvernării, dar
se înscria, după părerea noastră, în reţinerea cea mai importantă privind neadaptarea, pentru
acea perioadă, a programului de la Alba Iulia, la mediul ţării, reprezentat de sentimentul
acesteia.
Transformarea în realitate a acestui ideal, către care să se tindă, avea să depindă de
înregistrarea unor rezultate pozitive, de ambele părţi, anume: închiderea rănilor la români,
convingerea lor că maghiarii au admis nu numai formal, ci şi sufleteşte, caracterul statului
naţional român, angajamentul ungurilor de a învăţa bine româneşte, al funcţionarilor unguri
în administraţie, din regiunile maghiare de a putea vorbi ungureşte cu ungurii, „dar să poată
vorbi româneşte cu românii, care au afaceri în acele instituţii, căci, consideră, pe bună
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dreptate, Petrovici, „este inadmisibil ca un român să se prezinte cu tălmaci la o instituţie în
statul naţional român”1 (subl. ns. E. C.).
Problema limbii române la bacalaureatul minoritarilor a fost, de asemenea, dezbătută,
în Cameră. Un Proiectul de lege a bacalaureatului prevedea că vor fi trecute de minoritari, în
limba română: Limba şi Literatura Română, Istoria Românilor şi Geografia României. Unui
maghiar nemulţumit, îi răspunde: „Şi să mă ierte d. Willar că nu pot împărtăşi proiectul său,
arată Petrovici, însă eu nu înţeleg ca un minoritar să pretindă, la bacalaureat, să se exprime
în limba minoritară, chiar la materiile care, în şcolile minoritare, se predau în limba
română!”2.
Când maghiarii din ţara noastră se străduiesc, de mai bine de două decenii, de a
elimina din Constituţia ţării, formularea privind caracterul naţional al statului, când a fost
votată o Lege a învăţământului, care excede în drepturi acordate maghiarilor, defavorizând
pe români, devine evidentă slăbirea autorităţii statului şi, deci, şi a posibilităţii de a impune
condiţii privind învăţarea şi folosirea obligatorie a limbii române în relaţiile maghiarilor cu
românii.
În ceea ce priveşte învăţământul, Ion Petrovici afirmă că şcolile minoritarilor se bucură
de destulă libertate şi invită pe criticii maghiari să facă o comparaţie şi „să vadă câte şcoli
minoritare au nemţii în Italia”.
Aducerea în dezbatere a problemei şcolilor minorităţilor în legătură cu alegerile este,
imediat, întreruptă, din cauza amestecului politicului, care, ca şi în vremea noastră, ar
impune condiţii favorabile minoritarilor. Aceasta trebuie să înţelegem, în replica lui Pamfil
Şeicaru, după care „ar fi trist dacă legea învăţământului minoritar ar fi în funcţie de alegeri.
Ea trebuie să fie în funcţie de o conştiinţă dreaptă”3. Unde a fost conştiinţa dreaptă a
parlamentului român la Legea Educaţiei din 2011?
Ambii miniştri recunosc că au rezolvat probleme ale şcolilor minoritare, depăşind,
adesea, cadrul legii. Astfel, Petrovici dădea dispoziţiilor legii maximum de elasticitate, în
cazul maghiarilor, iar saşii au găsit din partea lui cea mai mare bunăvoinţă şi dorinţă de
satisfacere, de multe ori, făcând concesiuni „care mai treceau hotarul dispoziţiunilor legale”.
Pus în situaţia de a fi luat măsuri, care ar putea indispune unii minoritari, Petrovici
explică faptul că, după legea românească, nu au voie să se înscrie în şcolile maghiare decât
copii de naţionalitate maghiară, pe când în şcolile româneşti se pot înscrie copii de toate
naţionalităţile. Recunoaşte, în faţa aceluiaşi maghiar, Willer, că este un dezechilibru în
favoarea românilor, dar îşi cere dreptul de a-l întreba: „oare acest dezechilibru nu este o
măsură reparatorie pentru secole de dezechilibru, care s-au exercitat în dauna noastră?”4.
Altă problemă ridicată de acelaşi maghiar se referă la românizări ale maghiarilor,
cerute de ei, prin lege, să nu mai fi admise, cerinţă a cărei acceptare de către fostul ministru,
i-a adus simpatia lor, pe care riscă s-o piardă. În răspunsul său, acesta neagă c-ar fi urmărit
câştigarea simpatiilor, important pentru el fiind să se comporte ca om civilizat şi ca un bun
fiu al ţării lui. Recunoşte că sunt dispoziţii pentru copiii de origine română, care vorbesc
limba maghiară ca limbă maternă, să fie atraşi în şcolile româneşti. Mai mult, fostul ministru
precizează că s-a referit „numai la cazurile care erau în curs de maghiarizare”, altfel,
resemnându-se pentru cazurile unde maghiarizarea era efectuată de secole.
Exemplul pe care îl aduce, în acest sens, ne este cunoscut, regăsindu-se şi azi*. În
cazul episcopului Meilath, arată Petrovici, nu putea să interzică, bunăoară, copiilor lui să
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meargă la şcoala maghiară, „pentru că cineva mi-a afirmat că, acum câteva secole, trăise un
român pe care îl chemase Mai Lat (corect Mailat)(Ilaritate). Aceasta, evident, că nu am
făcut-o”1.
O privire concluzivă asupra reacţiilor celor doi parlamentari români ne-a determinat să
le comparăm cu datele unor studii asupra psihologiei poporului român. Bunăoară, Dimitrie
Drăghicescu surprindea trăsături ale poporului nostru, precum rezistenţa defensivă,
resemnată, lipsa de energie ofensivă, la care se adăugau „prudenţa dincolo de margine,
calculul urmărilor, răbdarea, îngăduinţa şi modestia timidă, cuminţenia paşnică...”2. După
Mihai Ralea, psihologia românului, situată între voluntarismul activist al Apusului şi
pasivitatea fatalistă a Orientului, rezultă dintr-un echilibru al caracterelor, luate din ambele
părţi, care „s-au topit formând o sinteză nouă, un echilibru. Echilibrul nostru sufletesc se
cheamă adaptabilitate”. Aceasta se asociază cu spiritul tranzacţional, combativitatea
îndelungată şi îndărătnică nefiind în caracterul nostru. „Românul e prin excelenţă bun.
Răutatea, perfidia adâncă şi ipocrită nu e în firea noastră....El are memoria răutăţii scurtă,
uită repede. Aşteaptă cea mai mică pocăire a adversarului ca să-i strângă mâna şi să uite
totul”3. Românul, continuăm, sintetizând din Ralea, e blând, cu o inteligenţă vioaie, suplă,
limpede, cu simţul relativităţii, cu bun simţ, cu simţ juridic şi simţ critic.
Acestea au fost câteva „spicuiri” din autori, care caracterizează, succint, psihologia
românului. P. P. Negulescu şi Ion Petrovici, prin modul cum au răspuns datoriilor timpului,
în relaţiile cu minoritatea maghiară, s-au înscris, adesea, în acest profil psihologic. Ca
români, de-a lungul istoriei, ne-a avantajat, totdeauna, acest specific? Am pierdut sau, poate,
numai prin el ne-am salvat? Sau am şi pierdut, dar ne-am şi salvat?
***
After 1 December 1918, Romania becomed Great Romania and it had a lot
ofcomplex, difficulty problems for legislativ. It was a tumultuous epoch, with organization
and disoganization of parties and groups., which were followed by the falls of the
governments. Our paper analyses the parliamentarian speeches of P. P. Negulescu and Ion
Petrovici, academicians, ex-ministers of Public Instruction, philosophers. The main
problems were the spiritual completion of the Union, the re-wake of national conscience,
realization of concord and harmony with ethnical minorities. Even the union of The
Romanians with Romanians from the new arrived provinces claimed prudence, patience,
indulgence. Romanian Universities from Cluj, Cernauti and Chisinau were called for reromanization of Romanians which lived under foreigner domination and to became focus for
scientific and cultural creations to universal culture.
Analysis is centred on the raports between Romanians and Maghiars in keeping with
speeces of the two parliamentarians. They assert that Romania has unreconcilable enemies
inside and outside and this has to maintain wakeful national conscience of Romanians.
Romanian attitude for Maghiars was for create „a paceful and harmonious work”, asserts
Petrovici, while P. P. Negulescu asks to Romanians „to surround and protect them for hthem
to forget the situation they had previously, in 1918” or as answer to fprovocations of
Maghiars, el asks: „Let the Maghiar, grievous patriotism to calm itself awe want live
continuously with this nationality in the best te Comparatively with this attitude, Maghiars
answered to Romanians with a loprovocations (they want maghiar confesional university in
Cluj, don’t learn Romanian language because they disdain it, they don’t accept Romanian
control in their schools et denigrations (Romanians are the most incult people from Orient,
1
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they haven’t any contribution to universal culture etc.). For this, they use false statistics,
distort historicaltruth and present themselves as being the most cultured people and so on.
We consider that Romanians, in this relation, have been too sympatheticaly, too patiently,
too prudential, too gentle, peaceable, and all these form the „borden” of our goodness. Our
enemies profited of it, then and profit, also, in our times.
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MARTIE 1990 - TÂRGU MUREŞ, REMEMORARE DUPĂ 22
DE AI
Dr. Traian Chindea (Miercurea-Ciuc)
In urma cu 22 de ani avea loc, în România, prima mare confruntare etnică după
operaţiunile sângeroase întreprinse de trupele horthiste împotriva românilor în perioada
ocupaţiei maghiare a Ardealului. Violenţele de la Târgu - Mureş reprezintă un moment din
istoria Ardealului, despre care nu cunoaştem tot adevarul şi încă există semne de întrebare în
legătură cu adevăraţii vinovaţi1.
Martie 1990, a însemnat pentru România un moment critic, în care s-a pus în operă
de către Budapesta un plan care urmărea internaţionalizarea chestiunii maghiare din
România şi obţinerea secesiunii sau autonomiei unor judeţe în care se aflau şi maghiari operaţiune care ar fi dus de facto la refacerea Regiunii Autonome Maghiare, din perioada
stalinistă.
Conflictul etnic de la Târgu - Mureş, produs în martie 1990, la numai trei luni de la
Revoluţia care a răsturnat regimul Ceuşescu, a fost primul conflict de amploare în regimurile
post - comuniste europene.
CONTEXTUL POLITIC
Acest conflict, care a avut loc între etnicii maghiari şi românii din Târgu - Mureş, s-a
desfăşurat în următorul context politic2:
- imediat după Revoluţie, de Crăciunul din 1989, a luat fiinţă organizaţia judeţeană a
Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, în municipiul Târgu - Mureş;
- la data de 06.01.1990, Frontul Salvării Naţionale condamna politica dusă de
sistemul dictatorial anterior faţă de minorităţile naţionale şi declara că va garanta drepturile
individuale şi colective ale acestora prin noua Constituţie, ce urma să fie adoptată creând
cadrul instituţional necesar exercitării drepturilor fundamentale ale minorităţilor, folosirea
limbii materne, promovarea culturii naţionale şi apărarea identităţii etnice;
- noile partide, înmulţite ca ciupercile după ploaie, şi partidele istorice, P.N.Ţ şi
P.N.L,.ori nu aveau formulat programul referitor la minorităţi, ori programul lor conţinea
mult mai puţin decât cel al Frontului Salvării Naţionale;
- minorităţile naţionale, dar în special cea maghiară au crezut că drepturile lor pot fi
realizate doar de F.S.N. şi că în situaţia în care acesta va ajunge la guvernare vor beneficia
de drepturile promise - astfel că nerăbdarea etnicilor maghiari în problema învăţământului, a
şcolilor în limba maghiară, a deschiderii consulatelor, etc. a început să fie foarte mare3;
- în perioada 23.01- 25.01.1990, între ministrul de externe a Ungariei de atunci,
Gyula Horn, şi ministrul român de externe, Sergiu Celac, au avut loc discuţii mai dure,
urmare a reproşurilor ministrului ungar în problema minorităţilor, reproşuri la care ministrul
român i-a replicat că nu înţelege urgenţa, graba statului maghiar de a deschide consulate în
România şi l-a îndemnat să se ocupe de propria-i grădină, invitându-l la un mod amiabil de
conlucrare;
1
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- elevii şi studenţii etnici maghiari din liceele şi Universitatea de Medicină şi
Farmacie Târgu Mureş, precum şi profesorii lor, au început să facă demersuri de separare
faţă de elevii şi studenţii români, organizând în acest sens greve;
- românii din Târgu - Mureş au început să reclame că sunt daţi afară din şcoli,
brutalizaţi, scuipaţi, că se forţează introducerea limbii maghiare ca limbă oficială în instituţii
şi justiţie, că se înlocuiesc cu brutalitate şi abuziv cadrele de conducere de naţionalitate
română de la toate nivelurile, că sunt siliţi să plece din oraş şi că Revoluţia română care a
învins le-a adus numai suferinţe;
- în aceeaşi perioadă, statuia lui Nicolae Bălcescu din parcul central al oraşului
Sovata, a fost, într-o noapte, dărâmată, cu toate că timp de peste 30 de ani nu se atinsese
nimeni de ea;
- prin Târgu - Mureş au început să apară zvonuri în legătură cu existenţa unui plan
maghiar în trei trepte pentru dezlipirea Ardealului de România;
- în primele zile ale lunii martie 1990, pe statuia lui Avram Iancu din Târgu. - Mureş
a apărut o inscripţie în limba maghiară, ce sugera că ea trebuie demolată, iar prin oraş au
apărut tot felul de turişti maghiari cu maşini înmatriculate în Ungaria;
- în data de 15.03.1990, Televiziunea Română a transmis un material din străinătate
apărut în limba engleză, care trezea în români îngrijorarea în legătură cu soarta Ardealului,
mai ales că la respectivul material era anexată şi harta Ungariei Mari, ce îngloba şi
Transilvania;
- Uniunea culturală Vatra Românească, apărută ca o alternativă la Uniunea
Democrată a Maghiarilor din România, a început să ia poziţie făţişă faţă de toate aceste
demersuri ale etniei maghiare şi să-i apere pe români, mai ales că în 25.01.1990 Ion Iliescu
protestase la Televiziunea Română împotriva separatismului maghiar;
DESFĂŞURAREA EVENIMENTELOR
În ziua de 15.03.1990, în Târgu Mureş, maghiarii au sărbătorit aniversarea
Revoluţiei maghiare din 1848, cu mare fast, arborând ostentativ drapelul Ungariei pe mai
multe instituţii, s-au deplasat la Monumentul Secuilor Martiri, unde au depus flori şi au
intonat inmul Ungariei, apoi la Casa Teleki au inaugurat o placă memorială, ce arăta că
acolo şi-a petrecut ultima noapte, în anul 1849, generalul Iosif Bem. Modul cum au fost
sărbătorite aceste evenimente a iritat comunităţile de români din oraş1.
A doua zi, în 16.03.1990, după-masă, numita Komoczky Emese, şefa Farmaciei nr.
28 din cartierul Tudor Vladimirescu, a schimbat firma unităţii, înlocuind-o cu text maghiar
şi a declarat că din acel moment farmacia nu mai este deschisă pentru români. Acest anunţ a
fost difuzat până şi de Postul de Radio Kossuth din Târgu.- Mureş.2
La ora 11.00 un lucrător de la Cooperativa Metalul a sosit la farmacie cu o draperie
pe care era trecută denumirea unităţii în limba maghiară. Un vânzător ambulant de
bomboane din apropiere a sesizat acest aspect unui poliţist, care la rândul său şi-a anunţat
şefii şi pe preşedintele Consiliului Municipal Provizoriu al Unităţii Naţionale Târgu - Mureş.
La foarte scurt timp, în faţa şi în jurul farmaciei, s-a adunat foarte multă lume,
români revoltaţi, care au forţat uşa glisantă, au pătruns în interior şi au cerut întreruperea
programului de lucru şi schimbarea inscripţiei în limba maghiară a unităţii farmaceutice.
Până la sosirea directorului unităţii, ce a dispus schimbarea firmei cu inscripţia în limba
maghiară, s-au produs şi acte de vandalism şi distrugeri.
S-a solicitat intervenţia poliţiei şi a armatei care, după două ore, au reuşit să scoată
mulţimea înfuriată din incinta farmaciei şi să asigure protecţie personalului.
1
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Greva studenţilor medicinişti de etnie maghiară - care la 15.01.1990 îşi înfiinţaseră
organizaţia Uniunea Studenţilor Maghiari din Târgu - Mureş (U.S.M.T.), ce milita pentru
introducerea învăţământului complet în limba maghiară la Universitatea de Medicină şi
Farmacie şi la Liceul Bólyai, grevă declanşată încă în 07.03.1990 - s-a suprapus nefericit
peste evenimentul de la farmacie.
În jurul căminelor studenţeşti şi a internatului Liceului Bólyai, studenţii şi elevii
români au contramanifestat, protestând împotriva separării învăţământului pe criterii etnice
şi acuzându-i pe colegii lor maghiari de şovinism.
În dimineaţa zilei de 17.03.1990, atmosfera din Târgu - Mureş a devenit extrem de
tensionată şi era alimentată de Postul de Radio Târgu - Mureş în emisiunile în limba română
şi maghiară, dar şi de publicaţiile locale.
În aceste împrejurări au sosit pentru prima oară la Târgu - Mureş, în ajutorul
studenţilor români, primele autobuze cu câteva sute de persoane din localităţile din zona
Reghinului, de pe Valea Gurghiului.
Văzând amploarea fenomenului, studenţii şi elevii maghiari au suspendat greva şi sau împrăştiat, astfel că la sosirea maselor de oameni de pe Valea Gurghiului, la
Universitatea de Medicină şi Farmacie şi la Liceul Bólyai au fost găsiţi doar studenţii şi
elevii români, care contramanifestau.
Prezenţa maselor de români, înarmaţi cu bâte, ciomege, furci, topoare, etc., din zona
Reghinului a iritat populaţia de etnie maghiară din Târgu - Mureş, care a început să se
organizeze pentru a scoate din oraş pe noii veniţi, care după ce au coborât de la Universitate
în centrul oraşului au făcut o demonstraţie de forţă, distrugând bănci, vitrine, reclame, etc.
În ziua de 18.03.1990, greva studenţilor şi elevilor etnici maghiari a rămas
suspendată, astfel că cei veniţi în ajutor nu au intervenit, dar atmosfera a fost deosebit de
tensionată din cauza ameninţărilor reciproce între români şi maghiari. Românii îi acuzau pe
etnicii maghiari că doresc să dezlipească Ardealul de România, profitând de situaţia incertă
din ţară şi de lupta dintre partidele istorice şi noua putere instalată la Bucureşti, iar etnicii
maghiari îi acuzau pe români de lipsă de toleranţă şi nerespectarea dreptului etniei maghiare
de a avea un învăţământ complet în limba maghiară.
În dimineaţa zilei de 19.03.1990, din ordinul domnului Ion Iliescu, a sosit la Târgu Mureş o delegaţie guvernamentală, alcătuită din N.S. Dumitru, fostul preşedinte al F.S.N., şi
Verestóy Attila, din partea Comisiei pentru Naţionalităţi, cu sarcina de a duce tratative cu
studenţii şi cadrele didactice maghiare şi române de la Universitatea de Medicină şi
Farmacie şi Liceul Bólyai. În această comisie a fost cooptat şi Jakabffy Attila, preşedintele
Comisiei pentru Naţionalităţi din C.P.U.N. Mureş1.
În jurul orelor 9.00 a fost convocată şedinţa Biroului Executiv Judeţean al C.P.U.N2,
format din Király Károly, preşedinte şi în acelaşi timp vicepreşedinte al C.P.U.N pe ţară,
gen. mr.(r) Ioan Scrieciu, prim- vicepreşedinte, ing. Valer Gâlea, dr. Octavian Pleşa şi av.
Kincses Előd, vicepreşedinţi. Întrucât Király Károly se afla la Bucureşti, şedinţa a fost
condusă de vicepreşedintele gen. mr.(r) Ioan Scrieciu.
La şedinţă au fost invitaţi şeful armatei, gen.mr. Constantin Cojocaru, şeful poliţiei
col.Gambra Gheorghe, şi preşedintele C.P.U.N al municipilui Târgu – Mureş, col. ing. Ioan
Judea.
Încă înainte de şedinţă, în jurul clădirii s-au adunat peste 3000 de manifestanţi
studenţi, elevi, profesori, părinţi şi alte persoane, toţi de naţionalitate română, care solicitau
în cor demisia din C.P.U.N a lui Király Károly, a lui Jakabffy Attila, preşedintele Comisiei
pentru Naţionalităţi, a lui Tőkes András, inspector general adjunct la Inspectoratul Şcolar
Mureş şi a vicepreşedintelui Kincses Előd.
1
2

Ioan Judea, - Târgu Mureş, Cumpăna lui Martie, vol. I Val şi ură, Ed. Nico, 2000;
Kincses Előd, - Op. cit., pag. 79;
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Aceştia erau acuzaţi de întreaga mulţime pentru incitare la separatism pe criterii
etnice în învăţământul de la Universitatea de Medicină şi Farmacie şi de la Liceul Bólyai,
pentru afirmaţiile făcute la T.V.R. emisiunea în limba maghiară, în sensul că statuia lui
Avram Iancu din oraş a fost mâzgălită în limba maghiară de români şi pentru declaraţia
făcută în mai multe emisiuni ale T.V.R. în care nu condamnau harta ce circula prin
Transilvania, ce reprezenta Ungaria Mare la care era anexat şi Ardealul.
La presiunea maselor, avocatul Kincses Előd, singurul din cei acuzaţi prezent la
şedinţă, şi-a prezentat demisia în faţa mulţimii.
În foarte scurt timp, mulţimii de lângă sediul C.P.U.N. i s-a adăugat o masă mare de
persoane sosite tot de pe Valea Gurghiului, care venea de la Universitatea de Medicină şi
Farmacie şi care striga că vrea să-i spânzure pe Király Károly, pe Kincses Előd şi pe Sütő
András, cei ce i-au instigat pe etnicii maghiari la revoltă, la nesupunere, la separatism şi la
lupta pentru dezlipirea Ardealului de România şi anexarea lui Ungariei.
În acest timp, în altă parte, la sediul Uniunii Democrate Maghiare din România
filiala judeţului Mureş, scriitorul Sütő András ţinea o alocuţiune1 unei mulţimi de peste 1000
de etnici maghiari, adunate în jurul sediului, prin care îi îndemna să lupte în continuare
pentru menţinerea în funcţie a persoanelor de etnie maghiară aflate în fruntea C.P.U.N.
Mureş, pentru şcoli în limba maghiară, pentru folosirea limbii maghiare în instituţiile
statului şi pentru menţinerea identităţii maghiarilor în zonă.
Alocuţiunea a fost întreruptă de mulţimea de peste 3.000 de oameni, formată din
studenţi români, persoanele venite de pe Valea Gurghiului şi alţi cetăţeni români din oraş,
care venea dinspre sediul C.P.U.N.2 O bună parte din mulţimea cetăţenilor români de etnie
maghiară prezentă la alocuţiune s-a împrăştiat la sosirea mulţimii româneşti, dar circa 100
de etnici maghiari, împreună cu Sütő András, au intrat în sediul U.D.M.R. şi au baricadat
intrarea.
În momentul în care mulţimea de persoane de naţionalitate română a reuşit să spargă
intrarea, maghiarii s-au refugiat, la început la etaj, apoi în podul clădirii, blocând accesul cu
o cadă metalică. Văzând că nu pot ajunge în pod, românii au incendiat scările pentru ca
fumul să-i determine pe cei din pod să coboare. În tot acest timp, Postul de Radio Târgu Mureş se adresa în limba maghiară armatei şi poliţiei să intervină pentru a-i slava pe Sütő
András şi pe ceilalţi maghiari din podul clădirii.
La scurt timp, la faţa locului au sosit forţele de ordine şi militari cu un camion militar
cu prelată, care au încercat să împrăştie mulţimea, dar nereuşind, pentru salvarea celor din
pod, au făcut un culoar cu dublu cordon de protecţie de la poarta parterului clădirii până la
camion.3
Din pod au coborât circa 10 etnici maghiari, în frunte cu scriitorul Sütő András, şi au
intrat în culoar spre autocamion; însă în acel moment, din mulţimea de dincolo de cordon o
persoană a aruncat cu o piatră şi l-a lovit pe scriitor în cap, acesta prăbuşindu-se. Cei ce-l
urmau s-au retras, iar apoi 2 persoane ajutate de militari l-au luat pe Sütő András şi pe o
femeie care-l urma şi i-au urcat în camion4.
Văzându-l pe Sütő András, mulţimea de români s-a înfuriat, a forţat culoarul, dar
nereuşind să penetreze, o parte a sărit pe camion, i-a rupt prelata şi apoi i-au bătut cu pumnii
şi picioarele atât pe militarii care asigurau protecţia scriitorului, cât şi pe acesta,
producându-i vătămări corporale grave. A fost necesară intervenţia poliţiei şi a celorlalţi
militari pentru a facilita plecarea camionului cu scriitorul la Spitalul de urgenţă.

1
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3
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După plecarea camionului militar, forţele de ordine şi militarii au împrăştiat
mulţimea şi le-a asigurat protecţia celorlaţi maghiari, care au coborât din podul clădirii şi sau dispersat.
Seara zilei de 19.03.1990 şi noaptea de 19 spre 20.03.1990 au fost foarte tensionate,
pentru că mulţimea de români s-a dispersat în toată zona centrală a oraşului şi pe străzile
mărginaşe din cartiere, dinspre Gurghiu au sosit camioane cu români revoltaţi de ceeea ce se
întâmpla la Târgu - Mureş, iar etnicii maghiari s-au mobilizat şi ei cerând ajutoare de la
etnicii secui de pe Valea Nirajului, din Harghita şi Covasna1. Ciocnirile dintre români şi
etnicii maghiari în acea noapte au fost izolate, pentru că etnicii maghiarii nu au ripostat.
În dimineaţa zilei de 20.03.1990, scriitorul maghiar Sütő András, care în timpul
altercaţiei din camion şi-a pierdut un ochi, pentru a se afla în siguranţă, a fost transferat cu
avionul la Spitalul Militar din Bucureşti, iar în zilele următoare, la cererea familiei şi a
Guvernului maghiar a fost dus la un spital din Budapesta.
Vestea lovirii lui Sütő András a iritat etnia maghiară din Târgu Mureş, astfel că în
dimineaţa zilei de 20.03.1990 muncitorii etnici maghiari au lăsat lucrul şi s-au îndreptat
către piaţa centrală, unde se afla sediul C.P.U.N. La vestea sosirii etnicilor maghiari în zona
centrală şi muncitorii români au lăsat munca şi s-au îndreptat spre zona centrală a oraşului.
La ora 9.30 Kali Király István vicepreşedintele filialei judeţene Mureş a U.D.M.R., a
avut o intervenţie la emisiunea maghiară a Studioului de Radio - Târgu Mureş, prin care a
chemat muncitorii etnici maghiari la grevă generală şi a adus acuzaţii Radioteleviziunii
Române şi ziarului „Cuvântul liber” pentru dezinformarea opiniei publice din România şi a
populaţiei româneşti din judeţul Mureş în legătură cu intenţiile etnicilor maghiari.2
Prin aceeaşi alocuţiune la radio, a acuzat atitudinea pasivă a poliţiei prin
neintervenţie, a solicitat scoaterea în afara legii a Uniunii Vatra Românească şi a cerut
demisia prim-vicepreşedintelui C.P.U.N. Mureş, gen. mr.(r) Ioan Scrieciu, a preşedintelui
C.P.U.N. din municipiul Târgu - Mureş, col.ing. Ioan Judea, şi a mr.Vasile Ţâră.
Această intervenţie a iritat şi mai mult populaţia de naţionalitate română din Târgu Mureş şi din judeţul Mureş şi a incitat la amplificarea conflictului, astfel că la scurt timp în
zona centrală mulţimea a crescut la peste 20.000 de persoane, bărbaţi, femei, tineri, bătrâni,
muncitori ori intelectuali, care s-a împărţit în două tabere: tabăra etnicilor maghiari şi tabăra
românească.
Cele două tabere, între care a existat o linie de demarcaţie, şi-au adus acuze
reciproce, etnicii maghiari au acuzat că nu le sunt respectate drepturile la şcoli şi facultăţi în
limba maghiară şi dreptul la autodeterminare, iar românii i-au acuzat pe etnicii maghiari că
doresc dezlipirea Ardealului de România şi alipirea lui Ungariei. Românii au scandat lozinci
de felul: “Noi suntem acasă, voi sunteţi în gazdă”, “Luptăm, luptăm, Ardealul nu-l
cedăm”ori “Iliescu nu uita şi Ardealu-i ţara ta” - iar maghiarii: “Acum ori niciodată!”,
“Suntem la noi acasă”, “Vrem drepturile noastre, vrem dreptate”ori “Ardealul nu e doar al
vostru, Ardealul e şi-al nostru.”3
Între cele două tabere au fost desfăşuraţi 280 de poliţişti şi militari în termen, dar cu
toate acestea, în jurul orelor 17.30 cordonul poliţiştilor şi al militarilor a fost rupt şi
confruntarea directă nu a mai putut fi evitată. În timpul conflictului de o duritate maximă, sau folosit bâte, cuţite, lanţuri, scânduri rupte din garduri sau din bănci, bucăţi de metal rupte
din schele sau suporţi de indicatoare rutiere, pietre, bile metalice, plăci de cofraje şi
indicatoare rutiere folosite ca scuturi etc.
La foarte scurt timp, au apărut şi maşinile salvării, care au început să ridice victimele
din ambele tabere, căzute pe caldarâm, şi s-au înfiinţat puncte de prim ajutor, unde au fost
1
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duşi cei cu leziuni superficiale. Mulţi din cei cu leziuni uşoare, după ce au fost pansaţi s-au
întors înapoi şi au continuat să se bată.
Un autocamion în care erau persoane din zona Gurghiului a intrat în mulţime şi a
ajuns până aproape de scările bisericii ortodoxe, dar a fost incendiat imediat, iar persoanele
ce au sărit din el, au fost pur şi simplu linşate. Au fost de asemenea incendiate maşinile
forţelor de ordine şi unele maşini ale armatei.
În jurul orei 18,00 a intervenit armata cu tancuri T.55, a căror intrare a fost blocată
de tabăra etnicilor maghiari, ce nu mai avea încredere în forţele armate. Foarte greu s-a
reuşit amplasarea paralelă a două rânduri de tancuri între cele două tabere, pentru că oamenii
erau încăieraţi, se loveau de aproape cu pietre, sticle goale, bucăţi de lemn, bucăţi de asfalt,
coctailuri Molotov, sticle cu benzină, cârpe îmbibate în benzină, etc. Între cele două rânduri
de tancuri desfăşurate de la Hotelul Grand până la scările de la intrarea în fostul Consiliu
Popular a existat o distanţă de circa 20 de m.1
Rândurile celor două tabere s-au îngroşat prin ieşirea în stradă a populaţiei româneşti
de etnie maghiară şi a românilor din blocuri, cât şi prin venirea unor noi persoane din zona
Reghinului şi a etnicilor secui de pe Valea Nirajului. În jurul orelor 22.30 la tabăra etnicilor
maghiari s-au adăugat şi un număr însemnat de ţigani maghiari, astfel că românii au fost
nevoiţi să se retragă din Piaţa Martirilor2. În faţa primăriei, etnicii maghiari au penetrat
tabăra română şi au reuşit să ia prizonieri, pentru a afla mărturii în legătură cu intenţia
românilor.
În jurul orei 23.00, când conflictul a scăzut în amploare, situaţia a putut fi controlată
pe deplin de către forţele de ordine şi de către armată, care a menţinut tancurile pe pozţii
circa trei sptămâni după aceea.
CONSECINŢELE CONFLICTULUI
În timpul conflictului interetnic dintre români şi etnicii maghiari din Târgu Mureş, au
fost omorâte 5 persoane, toţi bărbaţi, 3 etnici maghiari (Gemes Istvan, Csipor Antal şi Kiss
Zoltan) şi 2 români (Simion Frandeş şi o persoană a cărui nume nu-l ştim) şi rănite 278 de
persoane (190 de români şi 88 de etnici masghiari), din care 36 grav. În faza de urmărire
penală au fost arestaţi 21 de persoane (12 romi, 8 etnici maghiari şi un român), au fost
întocmite 17 rechizitorii prin care au fost trimise în judcată 30 de persoane. Tot cu acea
ocazie au fost distruse prin incendiere 15 autobuze şi autocamioane proprietate de stat şi alte
46 de atovehicule, din care 30 proprietate de stat.3
Pentru limitarea conflictului numai la zona Târgu - Mureş, în plan militar a fost
înfiinţat podul aerian pentru transportarea armatei în zonă, spre zonă au fost dirijaţi 1.450 de
soldaţi cu tancuri şi mijloace de transport speciale; au avut loc mişcări de trupe de la Piatra
Neamţ la Miercurea Ciuc, de la Ghimbav la Sfântu Gheorghe, de la Focşani la Breţcu şi de
la Turda la Câmpeni, în total 2.700 de luptători; a fost intensificată activitatea de
recunoaştere cu avioane şi elicoptere militare; din satul Luna o unitate de infanterie
paraşutată a ajuns la Târgu – Mureş; iar în garnizoanele Cluj, Bistriţa - Năsăud, Bihor,
Harghita şi Covasna efectivele de militari au desfăşurat activităţi de pregătire pentru
intervenţie în caz de necesitate.4
Din punct de vedere poliţienesc, forţele de ordine formate din poliţişti apreciaţi ca
făcând parte din miliţia fostului regim comunist, proaspăt înlăturat de la putere, au acţionat
1
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cu reţinere, fiind timorate, insuficiente pentru marea masă de participanţi la conflict şi
nedotate cu tehnică de luptă specifică pentru menţinerea ordinii publice ori restabilirea ei.
Din punct de vedere juridic, au fost depuse eforturi susţinute pentru identificarea
autorilor celor 5 cazuri de ucidere de personae şi a autorilor celor 36 de cazuri de vătămări
corporale grave. De asemenea, au fost identificaţi şi unii dintre instigatorii la conflict, atât de
etnie maghiară, cât şi de naţionalitate română, pentru care Parchetele de pe lângă Judecătoria
şi Tribunalul Târgu - Mureş au efectuat acte de urmărire penală şi trimiteri în judecată1.
Pentru cercetarea din punct de vedere guvernamental a evenimentelor de la Târgu Mureş, Biroul Executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională, forul decizional
suprem al ţării din acea perioadă de început a democraţiei româneşti, a hotărât trimiterea la
Târgu - Mureş a unei comisii formate din Gelu Voican - Voiculescu, Mihai Şora, Verestóy
Attila, Ionescu Dumitru, un adjunct de la Ministedrul de Interne, un adjunct de la Marele
Stat Major şi un procurr de la Procuratura Generală din acea vreme. Întrucât raportul
întocmit de această comisie conţine mai mult concluzii politice, considerăm că analiza
acestora nu face obiectul unei prezentări în lucrarea de faţă2.
Nu ştim cu siguranţă dacă acţiunile din martie 1990 de la Târgu - Mureş au fost
organizate de extremişti etnici maghiari, ajutaţi din Ungaria, ori de naţionalişti români,
ajutaţi de cei ce se aflau la putere în acea vreme3.
La solicitarea Ligii Maghiare şi a Ligii Române a Drepturilor Omului din Paris,
Federaţia Internaţională a Drepturilor Omului a trimis în România o delegaţie formată din
avocat Patrick Baudovin, secretarul Ligii Internaţionale, Alain Girardet, magistrat la Curtea
de Apel din Paris, şi profesoara Nadine Ranyak, reprezentanta Ligii Drepturilor Omului din
Belgia - pentru cercetarea evenimentelor din martie 1990 din Târgu - Mureş.4
Preşedintele Ligii Române a drepturilor Omului, Gabriel Andreescu a desemnat pe
un domn pe nume Zerin, care în perioda 21-26.04.1990 a însoţit delegaţia în Bucureşti, Cluj
şi Târgu Mureş, care a discutat cu diferite partide politice ale vremii5, cu conducătorii
Uniunii Vatra Românească, cu mai mulţi lideri U.D.M.R., cu chirurgi de la Spitalul din
Târgu - Mureş, cu diplomaţi, ziarişti şi cu reprezentanţi ai autorităţilor şi a întocmit un raport
de 17 pagini cu care a fost de acord atât Liga Română a Drepturilor Omului, cât şi Liga
Maghiară a Drepturilor Omului, şi care a fost prezentat la Congresul Internaţional al
Federaţiei Internaţionale a Drepturilor Omului.6 Nici conţinutul acestui raport nu face
obiectul prezentării în lucrarea de faţă, având conotaţii politice interpretabile şi uneori
acuzatoare la adresa românilor.
CAZUL IBĂNEŞTEANULUI MIHAI COFAR
Mihai Cofar, este originar din comuna Ibăneşti, satul Hodac, din apropierea oraşului
Reghin, judeţul Mureş. A sosit în Târgu-Mjureş, în 20 martie 1990, alături de un grup mai
mare de ţărani, fiind anunţaţi că „ungurii le omoară copii”. S-a dus acolo la îndemnul
preotului din sat, care le-a zis că ungurii bat copii de români.
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La scurt timp după sosirea în Târgu Mureş, o masă de cetăţeni de etnie maghiară din
Valea Nirajului şi Sovata, veniţi prin Eremitu, au incendiat toate autobuzele celor din
Reghin, Hodac şi Ibăneşti şi i-au agresat pe săteni.
Cum a coborât din autobuz, Mihai Cofar a şi căzut la pământ. A fost înjunghiat de
şapte ori, lovit apoi în cap de Ernő Barabás cu o pancartă pe care scria “Bolyai liber!”şi, în
final, de Cseresnyes Pal, cu piciorul, în stomac.
După violenţele la care a fost supus, surprinse de camerele de luat vederi, a fost
internat la Târgu-Mureş şi ulterior la Bucureşti cu diagnosticul de plagă penetrantă loboabdominală, traumatism cranio-facial grav şi şoc traumatic. A fost operat în Germania, însă
a rămas cu sechele fizice permanente.
Pentru infracţiunile de tentativă de omor şi ultraj contra bunelor moravuri şi
tulburarea liniştii publice, Cseresnyes Pal a fost condamnat la zece ani de închisoare. A
ispăşit şase, până în 1997, când a fost graţiat de preşedintele României de atunci, Emil
Constantinescu. Celălalt etnic maghiar Ernő Barabás a fost condamnat la zece ani închisoare
pentru că l-a lovit pe Cofar în cap cu o pancartă şi l-a injuinghiat, nu a făcut o zi de puşcărie.
A plecat, imediat după evenimente, în Ungaria de unde nu a fost extrădat.
La 1 septembrie 1992 a fost emisă o sentinţă de executare a 10 ani de închisoare,
pentru Ernő Barabás. În februarie 2007 Tribunalul Mureş a emis un mandat de arestare
european pe numele acestuia1. Deşi autorităţile române l-au condamnat pe Ernő Barabás
pentru tentativă de omor şi ultraj contra bunelor moravuri, fiind aflată adresa acestuia din
Ungaria cu ajutorul INTERPOL-ului, autorităţile maghiare nu doresc extrădarea lui. În
momentul de faţă locuieşte în oraşul Miskolc, alături de fiul său care conduce o afacere cu
ciocolată.
Punct central, cu valoare de simbol al confruntărilor de stradă din Târgu-Mureş,
Mihai Cofar, a fost mai întâi o victimă anonimă, un simplu „cineva", primindu-şi numele
abia la câteva săptămâni de la brutalităţile îngrozitoare surprinse de camera de filmat. Presa
locală şi centrală din ţară l-a prezentat ca fiind „românul Mihăilă Cofariu", ţăran din
localitatea Ibăneşti, judeţul Mureş, călcat în piceoare de către etnicii maghiari.
Obscenă a fost însă mutaţia sa mediatică realizată în presa internaţională, unde, în
chip cu totul eronat, a fost prezentat drept un maghiar bătut de români, un caz din centrul
Transilvaniei unde agresorii români au bătut mai mulţi cetăţeni maghiari printre care şi un
cetățean de etnie maghiară îmbrăcat într-un pulover verde. Imaginile şocante prezentate
atunci îl aveau în prim plan pe cel îmbrăcat în verde şi menţionau ura cetăţenilor români față
de tot ce are legătură cu ungarii inclusiv culoarea verde prezentă pe steagul Ungariei2.
Producţia ce a stabilit acest curs a fost un documentar, finanţat de un producător
originar din Ungaria, Paul Neuberg, realizat de „Channel 4" din Anglia şi prealuat de toate
agenţiile mari de presă din Europa, dar şi de alte posturi de televiziune celebre, precum cea
germană ZDF. Ulterior, s-a stabilit ca bărbatul era un ţăran român din satul Hodac, iar
agresorul care l-a bătut cu sălbăticie era etnicul maghiar - Barabas Erno. Ştirea nu a fost
dezminţită niciodată.
Regizorul documentarului în care „ungurul“ Mihai Cofariu era bătut cu bestialitate,
la 20 martie 1990 la Târgu-Mureş, recunoaşte că filmul a fost finanţat de un producător
maghiar şi că nu a avut niciun punct de vedere din tabăra românilor. Peter Swain dezvăluie
că pentru filmul său despre Târgu-Mureş, din martie 1990, a fost plătit bine de un
producător originar din Ungaria şi că acelaşi producător a furnizat imagini şi indicaţii

1

Ziarul Evenimentul Zilei nr. 4943 din 28 februarie 2007 – Mandat de arestare european pentru agresorul lui
Cofariu;
2
Ziarul Adevărul din 14. martie 2010 “Culisele manipulării conflictului româno-maghiar din 20 martie 1990”
de Mihai Mincan;
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Astăzi, la 64 de ani, Mihai Cofar îşi duce cu greu viaţa în infirmitatea gravă cu care a
rămas alături de soţia sa Nastasia care zilnic îl îmbracă şi dezbracă, îl spală şi-l hrăneşte şi
rezolvă şi celelalte probleme ale gospodăriei ajutrată fiind de doi copii ai lor1

CAZUL HODĂCEANULUI SIMION FRANDEŞ
În 20 martie 1990, în Târgu Mureş au ajuns din Hodac şi Ibăneşti trei autobuze. Întrunul dintre ele, condus de Venuţ Gliga, se afla şi Simion Frandeş, un hodăcean de 57 de ani,
care a plecat de lângă soţie, chemat de dangătele clopotului de la biserica din sat, care
rosteau metalic că le sunt copiii în pericol la Târgu Mureş2.
Autobuzul a ajuns după amiază, iar Frandeş s-a contopit în mulţimea de români,
aflată în faţa Palatului Administrativ şi care era despărţită de tabăra maghiară printr-un
cordon de poliţişti. Atunci când lanţul uman a fost rupt, hodăcenii speriaţi au ţâşnit spre
Panov unde erau parcate autobuzele.
Maghiarii i-au urmărit şi le-au incendiat autobuzele, dar mulţi au reuşit să scape.
Simion Frandeş însă nu. A sărit din autobuz, a fost bătut crunt, a fost transportat apoi la
spital pentru că prezenta multiple fracturi şi contuzii. După câteva zile în care a zăcut
inconştient în Spitalul Judeţean Mureş3, a fost mutat la Bucureşti unde a suferit mai multe
intervenţii chirurgicale, dar viaţa nu i-a mai fi putut salvată.
Simion Frandeş a murit în 29 martie pe tărâmuri străine (aşa cum se poate constata şi
din certificatul de deces, eliberat de Primăria Sectorului I Bucureşti), fiind vegheat de una
din fiicele sale, Floarea Niculici, şi de ginerele său.
Dosarul de urmărire penală pentru tentativă de omor a fost înregistrat la Parchetul de
pe lângă Tribunalul Mureş în 21 martie şi i-a fost repartizat procurorului Liviu Moica.
Procurorul insa şi-a bătut joc de caz, distrugând orice şansă ca familia lui Simion Frandeş să
descopere adevărul4.
Între 21 martie şi 5 septembrie 1990, procurorul Moica nu a întocmit nici un act de
urmărire penală, singurele înscrisuri la dosar fiind 8-9 declaraţii de la hodăceni (martori şi
părţi vătămate), iar despre cercetare la faţa locului nu s-a pus problema. În 12 septembrie
1990, în dosarul Simion Frandeş este consemnat ultimul înscris din dosar care are legătură
directă cu ceea ce i s-a întâmplat hodăceanului. Dosarul 5131/P/1990, înregistrat la
Procuratura Bucureşti (cum se numea atunci Parchetul General), tocmai era făcut dispărut,
înmormântat în biroul lui Liviu Moica. După 15 ani de linişte, dosarul a reapărut în aprilie
2005, când fapta era prescrisă.
Şi autorii neidentificaţi. Din ce motiv "neindentificati", desi i-a văzut toată lumea?
Deoarece vorbeau limba maghiară şi pentru "pacea socială" maghiarii care au ucis români
trebuiau feriţi de rigorile legii.
SCURTE CONCLUZII
Păstrarea unui echilibru în convieţuirea multietnică din S-E Transilvaniei este vital,
pentru România. Acest echilibru depinde, în primul rănd, de reducerea pretenţiilor absurde a
minorităţii maghiare din această zonă, dar şi de voinţa şi capacitatea autorităţilor centrale şi
1

Ziarul Evenimentul Zilei nr. 5798 din 15 martie 2010 – Martie negru, 20 de ani: ce-a rămas din “ungurul”
Cofariu;
2
Ziarul Evenimentul Zilei din 9 august 2005 – Adevărul despre cazul”Târgu Mureş”;
3
Ziarul Adevărul din 2 februarie 2010 “Târgu-Mureş: “Remember” martie 1990 de Ionuţ Mărian;
4
Ziarul Adevărul din 15 martie 2010 “Procurorul care s-a ocupat de cazul - Târgu Mureş 1990: Ce s-a
întâmplat acolo nu are legătură cu spontaneitatea de Mihai Mincan;
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locale de a promova strategii de acţiune cu accent pe respectarea Constituţiei României şi a
celorlalte legi.
Deşi problematica sensibilă a conveţuirii dintre românii şi etniiile ce trăiesc în S-ETransilvaniei, a afectat pacea socială, mai ales în martie 1990, există speranţa şi încrederea
că în viitor societatea românească va fi ferită de conflicte etnice.
Acest optimism îl împărtăşim şi pentru faptul că ţara noastră este integrată în
structurile Europei unite, cadrul legislativ este profund schimbat şi aliniat la legislaţia
internaţională, iar organele statului care veghează la pacea socială şi ordinea publică sunt
puternice, capabile şi motivate să lupte pentru respectarea Constituţiei României.

***
The ethnical conflict from Targu Mures, that was in March 1990, after only three
months from the Revolution that marked the end of Ceausescu regime, was the first huge
conflict in the post-communist regimes of Europe.
The violences from Târgu Mureş represent a moment from the history of
Transylvania about which we still don’t know the truth and there are questionmarks
according to the real criminals.
During the interethnic conflict between the Romanians and Hungarians from Targu
Mures, there were killed 5 persons, all men, 3 Hungarians and 2 Romanians and injured 278
persons (190 Romanians and 88 Hungarians), from which 36 with serious injuries. There
were taken to court in arrest 21 persons (12 Gipsies, 8 Hungarians and 1 Romanian), there
were made 17 accusations according to which there were taken into the court 30 people.
During the event there were also destroyed 15 buses and cars owned by the authorities, and
other 46 vehicles from which 30 belonging to the authorities.
Keeping a ballance in the multiethnical life in the South- East of Transylvania is vital
for Romania. This ballance depends first of all on reducing the absurde demands, but also on
the will and capacity of the local and central authorities to promote strategies of action on
respecting the Romanian Constitution and other laws.
Although the sensible problem of collaboration between the Romanians and other
ethnics living in the South- East of Transylvania affected the social peace, mainly in March
1990, there is hope and believe that in the future there will be no such ethnical conflicts.
We say this with optimism, because our country now belongs to the EU, the laws are
profoundly changed and adopted to the international laws, and the departments of the
government that are guarding the social peace and public order are strong, capable and
motivated to fight for making respected the Romanian Constitution.
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CORESPOEDEŢA PRIMITĂ ŞI TRIMISĂ DE
OCTAVIA C.TĂSLĂUAU, AFLATĂ Î FODURILE
BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMÂE(I)
Dumitru Stavarache, Oana Dimitriu (Bucureşti)
Deşi s-a scris mult despre Octavian C.Tăslăoanu, apreciem că este încă insuficient
cunoscut1. La scurtă vreme de la trecerea la cele veşnice, a părintelui „Luceafărului”, Ilie
Dăianu scria că, „ Memoria lui Octavian C.Tăslăoanu, va fi tot mai vie, şi figura lui ne va
răsări din ce în ce în tot mai bună lumină”2. Demersul nostru este de a ne alătura celor care
trudesc pe frontul redescoperirii şi repunerii lui pe soclul marilor valori naţionale ale
românilor. Am abordat tema corespondenţei din următoarele motive: a fost tratată
secvenţial; contribuie la completarea informaţiilor privind viaţa şi activitatea acestei
personalităţi; poate constitui, prin publicare, un instrument de lucru, atât pentru cercetători
cât şi pentru publicul larg.
Materialele despre corespondenţa lui O.C.Tăslăuanu, publicate până în present, pot fi
împărţite în două categorii: unele cu caracter general3; altele, în care sunt publicate scrisorile
cu unele personalităţi – Sextil Puşcariu, Octavian Goga, Ioan Bianu4.
La Biblioteca Academiei Române se păstrează corespondenţa purtată de
O.C.Tăslăoanu cu 104 persoane, ce însumează un număr de 260 de scrisori trimise/primite.
O evidenţă a acestora, cu menţionarea numelui persoanei, datarea, precum şi a cotei unde
poate fi găsită fiecare scrisoare, prezentăm în cele ce urmează.
1.
Scrisori trimise de Octavian C.Tăslăoanu, către:
- Dr.Constantin Angelescu, 30 decembrie 1933, S 28/CDLXX.
- Septimiu Albini, 28 septembrie 1905, Budapesta; 21 decembrie 1911, Sibiu, S 72(12)/CCVII.
- I.Bianu: 8/21 octombrie 1902; 16 ianuarie 1903, Budapesta; 3/16 mai 1904; 8/21 mai
1904; 17/30 octombrie 1907, Sibiu; 2/15 noiembrie 1907, Sibiu; 1 noiembrie 1905,
Budapesta; 7 noiembrie 1905, Budapesta; 19 aprilie 1906, Budapesta; 26 aprilie 1906,
Budapesta; 6/19 mai 1906, Budapesta; 21 noiembrie 1906, Sibiu; 31 decembrie 1906, Sibiu;
11 ianuarie 1907, Sibiu; 24 februarie 1908, Sibiu; 28 februarie 1908, Sibiu; 11/24 ianuarie
1909, Sibiu; 13 ianuarie 1909, Sibiu; 27 decembrie 1909, Sibiu; 9/22 martie 1910,
Sibiu(C.V.); 10 iulie 1913, Sibiu, S 16(1-21)/DXI, S 71/CCVII.
1

Cu privire la literatură, menţionăm, în primul rând, dicţionarele(scriitorilor români şi ale literaturii române) şi
enciclopediile. O listă cronologică, a celor care au scris despre O.C.Tăslăoanu, fără pretenţia de a fi exhaustivă,
cuprinde următoarele nume: Ion Scurtu, Aurel C.Popovici, Octavian Goga, C.Sp.Hasnaş, Al.Ciura, A.P.Bănuţ,
Radu Brateş, Adrian Maniu, Virgil Carianopol, Teodor Murăşanu, Emil Socor, Victor Papilian, Grigore Popa,
Gabriel Ţepelea, Nichifor Crainic, Ion Agârbiceanu, Sextil Puşcariu, Olimpiu Boitoş, Ilie Dăianu, Mircea
Popa, Coriolan Gheţie, Bucur Ţincu, Vasile Netea, Ilie Şandru, Z.Ornea, Ion Neaţă, Ion Itu.
2
Ilie Dăianu, Octavian C.Tăslăoanu, în „Luceafărul”, nr.12, decembrie 1942, p.437-439.
3
Vasile Fanache, Octavian C.Tăslăoanu în corespondenţă, în „Octavian C.Tăslăoanu”, Volum comemorativ,
Prefaţă Vasile Netea, Cuvânt către cititor Nicolae Bucur, Cronologia Ilie Şandru, Miercurea Ciuc, 1978, p.7679.
4
Setil Puşcariu, Scrisori de la Octavian Tăslăoanu, în Luceafărul, 1943, nr.2, p.103 şi urm.; Octavian Goga în
corespondenţă, Ediţie îngrijită de Daniela Poenaru, Prefaţă de V.Netea, Editura Minerva, Bucureşti, 1975,
p.317-345; Scrisori către Ioan Bianu, Ediţie de Marieta Goicu şi Petre Goicu, documente literare vol V,
Editura Minerva, Bucureşti, 1980, p.274-291.
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- Gh.Bogdan Duică, 21 martie 1905, Budapesta, S 51/CCC.
- Virgil Caraivan, 14/17 septembrie 1907, Sibiu, S 25/CXCII.
- Cartea Românească, 12 februarie 1939, Bucureşti, S 79/MXIX.
- Ion Ciocârlan: 25 mai 1905, Budapesta; 15 august 1905, Răşinari; 2 noiembrie 1905,
Budapesta; 29 ianuarie 1907, Sibiu; 1 aprilie 1907, Sibiu; 9 august 1907, Sibiu; 20
septembrie 1907, Sibiu; 1907, Sibiu; 11 februarie 1909, Sibiu; 16 februarie 1909, Sibiu; 21
martie 1909, Sibiu; 12/25 iulie 1909, Sibiu, S 46(1-12)/III.
- Virgil Cioflec, 2 iunie 1905, Sibiu(O.T., Sextil Puşcariu, O.Goga ş.a.), S
48/CXCVII.
- Margareta Constantinescu: 13/28 iulie 1913, Sibiu; 19 iulie 1913, Sibiu;11 august
1913, Sibiu; 20 septembrie 1913, Sibiu; 1 octombrie 1913, Sibiu; 6 octombrie 1913, Sibiu; 7
octombrie 1913, Sibiu; 11 octombrie 1913, Sibiu; 6/19 februarie 1914, Sibiu; 5 ianuarie
1916, Sibiu; 15 februarie 1915, Sibiu; 5 martie 1915, Sibiu; 7 august 1915, Bucureşti; 2
octombrie 1915, Techirghiol; 30 octombrie 1915, Techirghiol; 16 noiembrie 1915,
Techirghiol; noiembrie 1915(anexă o c.p.i., cu chipul lui O.T.); 1915, Techirghiol, S 80(118)/MXIX.
- George Coşbuc, 27 noiembrie 1909, Sibiu, S 79/CLXXIX.
- Maria Cunţan: 1/14 noiembrie 1904, Budapesta; 10 mai 1905, Budapesta; 6/19
februarie 1906, Budapesta; 12/25 mai 1910, Sibiu; 1 iunie 1910, Sibiu; 2 iulie 1914, Sibiu, S
26(1-6)/DXXV.
- Ovid Densuşeanu, 17 mai 1923, Bucureşti, S 3/DXLII.
- Director, 1913-1918, ciornă, S 81/MXIX.
- Mihail Dragomirescu, 11 mai 1910, Sibiu, S 36/X.
- Hortensia Cosma-Goga, 24 iulie 1906, S 26/CDLXXXVII.
- Octavian Goga: 27 decembrie 1907*; 29 martie 1908, Sibiu*; septembrie 1910,
Sibiu*; 28 ianuarie 1912, Sibiu(pe verso, scrisoarea de la 6apoleon către O.Goga); 27
februarie 1912, Sibiu; 11 martie 1912, Sibiu*; 30 august 1913, Sibiu*; f.d., lipseşte
începutul; 1 iulie 1914, Sibiu, S 21(1-3)/CDXC; S 80/CDXC.
- Artur Gorovei, 17/30 noiembrie 1903, Budapesta, S 58/MLXXXVIII.
- Jan Urban Jarnik, 5 iulie 1909, Sibiu, S 35/MIX.
- Titu Maiorescu: 10 iunie 1906, Bucureşti; 14/27 februarie 1908; septembrie 1909,
Sibiu, S 27(1-3)/XVIII.
- Ludovic Mărcuş, 18 ianuarie 1913, Sibiu( O.T. şi Andrei Bîrsescu), S 16/CLXXXIII.
- Ministru de interne, 1919, ciornă, S 82/MXIX.
- Naşi, 10 februarie 1910, Sibiu, ciornă, S 83/MXIX.
- Dimitrie Onciu, 2/15 şi 25 mai 1905, Budapesta, S 40(1-2)/XXII.
- Grigore Popa, 25 iulie 1942, Bucureşti(ciornă de răspuns pe verso scrisorii trimise de
Gr.Popa), S 62/MXIX.
- Liviu Rebreanu: 6 iunie 1911, Sibiu; 22 august 1911, Bucureşti; 14 octombrie 1911,
Sibiu; 17 octombrie 1911, Sibiu; 14 noiembrie 1911, S 9(1-5)/CMLXXVIII.
- Adelina Tăslăoanu, 4 octombrie 1907, Sibiu, S 84/MXIX.
- Fatma Tăslăoanu, 1918, S 85/MXIX.
- Al.Terziman, 1919, Bucureşti, ciornă, S 86/MXIX.
- Ilie E.Torouţiu: 30 iunie 1933, Bucureşti; 3 august 1933; 11 august 1933; 16 august
1933, Sovata; 11 septembrie 1933, Sovata; 27 septembrie 1933, Bucureşti; 1 decembrie
1933; f.d., Bucureşti, S 34(1-8)/XL.
- Ion Ursu, 30 ianuarie 1914, Sibiu, S 50/L.
2. Scrisori primite de Octavian C.Tăslăoanu, de la:
- A., 1909-1918, S 16(1-2)/MXX.
- Şt.P.Alexandru, 19 noiembrie 1907, Beregsău, S 1(1-2)/MXIX.
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Clemenţa Argetoianu, 12 decembrie 1909, Breasta, S 6/DCCCXLIII.
Gen.I Argetoianu, 23 ianuarie/5 februarie 19010, Viena, S 9/DCCCXLIII.
ASTRA, 37 decembrie 1919, Sibiu, S 22/MXX.
Maria B.Baiculescu, 4 iunie 1913, Braşov, S 2/MXIX.
I.A.Basrabescu, f.d., S 4/MXIX.
Aurel P.Bănuţ, 1919-1929, S 5(1-6)/MXIX.
Zoe Bengescu, 1907-1910, S 8(1-3)/MXIX.
A.Birtolan, 9 aprilie 1919, Bucureşti, S 9/MXIX.
Mihail M.Bogdan, 1918-1919, S 12(1-6)/MXIX.
Georghe Bogdan-Duică, 1906-1910, S 13(1-3)/MXIX.
Olimpiu Boitoş, 28 iunie, 16 iulie 1942, Sibiu, S 14(1-2)/MXIX.
Lucian Bolcaş, 12 decembrie 1906, Budapesta, S 15/MXIX.
Tiberiu Brediceanu, 9 iunie 1912, Lugoj, S 17/MXIX.
Albert Burger, 18 mai 1921, Târgu Mureş, S 18/MXIX.
„Cartea Românească”, 12 şi 27 februarie 1939, Bucureşti, S 79/MXIX; S 23/MXX.
Administraţia „Casei Şcoalelor”, 25 mai 1910, Bucureşti, S 21/MXX.
Eduard Caudella, 26 aprilie 1919, Iaşi, S 19/MXIX.
D.M.Cădere, 1/14 mai 1914, Iaşi, S 20/MXIX.
Ion Ciocârlan, 1905-1906, S 55(1-10)/III.
Alexandru Ciura, 28 februarie 1919, Chişinău, S 24(1-3)/MXIX.
Ilie Cîmpeanu, 26 mai 1919, Dumbrăveni, S 25/MXIX.
Constance, 5 aprilie 1919, Târgovişte, S 9/MXX.
Apostol Culea, 28 februarie 1919, Chişinău, S 26/MXIX.
Maria Cunţan, 1910-1912, S 27(1-3)/MXIX.
Ion Dragu, 16 februarie 1914, Bucureşti, S 28/MXIX.
Sabin V.Drăgoi, 30 octombrie 1936, Timişoara, S 29/MXIX.
Rom.Demetrescu, 6 februarie 1919, Ploieşti, S 30/MXIX.
Artur Enăşescu, 24 ianuarie 1919, Botoşani, S 30/MXIX.
V.Gane, 20 februarie 1919, Fălticeni, S 33/MXIX.
Eugen Goga, 1919, f.l., S 34/MXIX
O.Goga, 1906; 27 februarie 1917, Iaşi, S 48/CDLXXXVIII; S 35/MXIX.
Ioan Groze, Suciu Coriolan şi Amos Frîncu, 1919, Cluj, S 18/MXX.
Avram Imbroane, 6 octombrie 1918, Chişinău, S 37/MXIX.
I.Iordănescu, 17 noiembrie 1913, Iaşi, S 38/MXIX.
D.Iov, 18 februarie 1914, Bucureşti, S 39/MXIX.
Alexandru Isăceanu, 17 ianuarie 1920, Roma, S 40/MXIX.
Costin Marian, 31 iulie 1919, Bucureşti, S 41/MXIX.
Liviu Marian, 12/25 martie 1919, Chiţinău, S 42/MXIX.
N.Mateescu, 20 mai, 19 iunie 1919, Huşi, S 43(1-3)/MXIX.
C.N.Mihăilescu, 10 martie 1909, Câmpina, S 44/MXIX.
E.Millington-Drake, 30 ianuarie 1930, Buenos Aires, S 45/MXIX.
L.Moldovan, 9 aprilie 1917, Iaşi, S 46/MXIX.
George Murnu, 1905-1910, S 47(1-15)/MXIX.
N., 1917-1918, S 15(1-3)/MXX.
Nestor, avocat, 20 februarie 1912, Bucureşti, S 22/CDXC.
N.Nicolau, 19 iunie 1917, f.l., S 48/MXIX
Fulvia Olteanu, 8 februarie, 7 mai 1910, Liege, S 52(1-2)/MXIX.
Mioara Olteanu, 21 ianuarie 1910, Craiova, S 56/MXIX.
Liviu Pandrea, 29 martie 1917, Iaşi, S 57/MXIX.
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I.Paul, 28 februarie 1920, Cluj, S 58/MXIX.
Cincinat Pavelescu, 1920-1921, Bucureşti, S 59/MXIX.
Vasile Pop, 29 noiembrie 1905, Bucureşti, S 61/MXIX.
Grigore Popa, 25 iulie 1942, Sibiu, S 62/MXIX.
Emil Popescu, 4 martie 1919, Bucureşti, S 63/MXIX.
Al.Procopovici, 27 decembrie 1919, Cernăuţi, S 64/MXIX.
Ion Radu, 12 ianuarie 1920, Brad, S 47/MXIX.
Victor Raţiu, 6 martie 1919, Bucureşti, S 68/MXIX.
Lazăr Roşculeţ, 31 ianuarie 1911, Alibunar, S 69/MXIX.
I.Al. Saint-Georges, 1909, f.d., S 70(1-2)/MXIX.
Ion Sân-Giorgiu, 1913-1919, S 71(1-4)/MXIX.
Teodor Simon, 30 martie, 18 aprilie 1905, Năsăud, S 72(1-2)/MXIX.
Ioan Slavici, 1907-1908, S 74(1-2)/MXIX.
Eraclie Sterian, 1 mai 1919, Bucureşti, S 75/MXIX.
Ipolit Strîmbu, 15 februarie 1919, Bucureşti, S 76/MXIX.
V.Suciu, 6 noiembrie 1914, Blaj, S 77/MXIX.
Iosif Şchiopul, 1906, Budapesta, S 78/MXIX.
Aurel Esca, f.d., f.l., S 87/MXIX
Vasile Ţibrea, 1 martie, 6 mai 1917, Şipote, S 1(1-2)/MXIX.
A.Vasilescu, f.d., f.l., S 2/MXX.
Octavian Vasu, 27 martie 1917, Darniţa, S 3/MXX.
I.Vătăşanu, 27 decembrie 1912, Sibiu, S 4/MXX.
Ioan Voiteşti-Popescu, 10 august 1932, Cluj, S 6/MXX.

Ne propunem, ca proiect, să realizăm un volum în care să adunăm întreaga
corespondenţă a lui Octavian C.Tăslăoanu. Intenţionăm, în primă fază, în cadrul a câtorva
comunicări, să facem cunoscută corespondenţa nepublicată; în faza a doua, vom aduna în
volum toată corespondenţa. Facem debutul, în cadrul comunicării de faţă, prin publicarea
scrisorilor trimise de Octavian C.Tăslăuanu către: Jan Urban Jarnik; Constantin Angelescu;
Virgil Caraivan; Gh.Bogdan Duică; Septimiu Albini.
A.
Scrisoare trimisă de Octavian C.Tăslăuanu către Jan Urban Jarnik
Jan Urban Jarnic(1848-1923), a fost un renumit filolog şi romanist ceh, membru
corespondent(1879) şi membru de onoare(1919) al Academiei Române. Ca filoromân, a fost
pasionat de cercetarea limbii române şi mai ales a folclorului românesc1, vizitând în mai
multe rânduri România; în anul 1911 a participat la semicentenarul ASTREI, la Blaj, iar în
1919 a conferenţiat la Ateneul Român2. Datorită lui, în anul 1882, Universitatea Carolină
din Praga a ajuns cea de-a cincea universitate străină în care se preda limba română.
Scrisoarea, pune în evidenţă câteva aspecte: că ASTRA era cunoscută peste hotare, iar
O.C.Tăslăuanu era o persoană reprezentativă a acestei asociaţii; că deşi singulară, arată
existenţa unei corespondenţe între cei doi; faptul că acest prieten al românilor era un
cunoscut al familiei lui O.C.Tăslăuanu.
1

Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen; 6euer vollständiger Index zu Diez' Etymologische
Wörterbuche der romanischen Sprachen. Lucrarea, publicată de Jan Urban Jarník, împreună cu Auguste
Scheler(1819-1890) a apărut la editura Henninger din Heilbronn, Germania, î anul 1889. Împreună cu Andrei
Bârseanu(1858-1922) a publicat culegerea de folclor, Doine şi strigături din Ardeal. În anul 1915, a publicat
Șezători românești pe muntele Sion din Praga, Praga, Tipografia Politika, Edit. Proprie.
2
Relațiunile romîno-cehoslave din trecut și viitor: conferința ținută în sala Ateneului Romîn în ziua de 7 Maiu
1919 de Ioan Urban Jarni și de Hertvik Jarnik. Cu o prefață de N. Iorga. - București. Tipografia Cultura
Neamului Românesc, 1919.
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Fondul B. A. R. Jan Urban Jarnik
Emit. Tăzlăoanu, Oct.
Dest. Jan Urban Jarnik
S.35/MIX
Luceafărul
Revistă literară
Sibiiu (Nagyszeben)
Sibiu, 5 iulie 1909
Prea Stimate Domnule Profesor,
Am căutat în biblioteca Asociaţiunii după revista de care pomeniţi în cartea Dvoastre
poştală şi cu părere de rău trebuie să vă comunic că n-am găsit nici o revistă cu numele
„Osten”1. Voiu mai căuta după ea, şi dacă voiu găsi-o, îmi voiu permite a Vă scrie.
Soţia mea Vă trimite multe şi respectuoase complimente, iar eu vă rog să primiţi
încredinţarea stimei şi devotamentului meu.
Oct. C. Tăslăuanu
B.
Scrisoare trimisă de Octavian C.Tăslăuanu către Constantin Angelescu
Constantin Angelescu(1869-1948), personalitate a vieţii politice şi ştiinţifice
româneşti: medic şi profesor universitar, reformator al şcolii româneşti interbelice; membru
de onoare al Academiei Române din anul 1934; cel dintâi ministru plenipontenţiar al
României la Washington(1917-1918); deputat şi senator, ministru în mai multe guverne,
preşedinte al Consiliului de Miniştri(decembrie 1933- ianuarie1934); preşedinte al Ateneului
Român(1923-1947); preşedinte al Ligii Culturale(1941-1947).
Scrisoarea, este trimisă la puţină vreme după ce C.Angelescu a preluat funcţia de primministru(după asasinarea prim-ministrului I.G.Duca). O.Tăslăuanu, ca unul din luptătorii
pentru realizarea României Mari, îşi exprimă regretul pentru situaţia din ţară şi sfârşitul
tragic al lui I.G.Duca. Existenţa unor relaţii anterioare de colaborare şi posibilă
corespondenţă, între cei doi, se deduc inclusiv din modul de adresare.
Fondul B. A. R. dr. Const. Angelescu
Emit. Tăslăuanu, O. C.
Dest. Dr. Const. Angelescu
S.28/CDLXX 30 decembrie 1933
Iubite Domnule Angelescu,
Cei cari ne-am străduit pentru întruparea României întregite, vedem, cu adâncă durere
şi întristare, că, după 15 ani de la Unire, am ajuns să ne balcanizăm. Era mai bine să nu
apucăm aceste vremuri.
Vă rog să primiţi expresia adâncii mele păreri de rău pentru nenorocirea suferită de
partid şi de ţară. Deplâng destinul regretatului I. G. Duca, pe care l-am apreciat pentru
calităţile sale în împrejurări de grea urgie.
Rog a transmite întristatei familii condoleanţele mele cele mai afectuoase.
Al Dvoastră cu cele mai distinse şi respectuoase salutări,
Oct. C. Tăslăuanu
C.
Scrisoare trimisă de Octavian C.Tăslăuanu către Virgil Caraivan
Virgil Caraivan(1879-1966), prozator roman, cu participare la toate mişcările
culturale: arhitect al Societăţii Scriitorilor Români(1909); fondator a unor publicaţii(Răzeşul,
Documente Răzeşeşti); autor a 16 volume şi sute de articole publicate în mai multe reviste la
1

Revista “Der Osten”, apărută la Viena, în care Jarnik, Jan Urban, a colaborat cu articole de specialitate. Cf.
Rusu, Dorina: Membrii Academiei Romane 1866-1999, Editura Academiei Romane, Bucuresti, 1999, p. 273.
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care a colaborat, inclusiv în Luceafărul, precum şi a unor traduceri; apreciat de Nicolae
Iorga, care i-a şi prefaţat primul volum1, şi trecut în lucrări de referinţă, între marii scriitor ai
lumii2. A participat la Războiul de Întregire a României, a fost rănit şi decorat.
Scrisoarea face referire la colaborarea la revista Luceafărul: publicarea unei poveşti;
aprecieri laudative cu privire la colaborare; speranţa că şi scrierile viitoare vor fi la fel de
bune, asigurarea că revista respectă talentul şi că sub conducerea sa va urmări să publice
numai adevărul şi frumosul.
Fondul B. A. R. Virgil Caraivan
Emit. Tăzlăuanu, Oct.
Dest. Virgil Caraivan
S.25/CXCII
Redacţia Revistei
„LUCEAFĂRUL”
Sibiiu (Nagysyeben)
Sibiiu, 14/17 Septembre 1907
Stimate Domnule Caraivan,
Am primit povestea ce-aţi binevoit a ne trimite şi o voiu publica în numărul viitor.
Colaborarea Dvoastre desigur numai bucura ne poate şi am fi foarte veseli, dacă aţi reuşi să
scrieţă novale şi romane tot aşa de bune ca şi poveştile de până acum.
Colaborând la noi Vă asigur că nu trebue să vă înrolaţi în nici una din corporaţiile
literare – cum le numiţi. La noi se respectă talentul, ori de unde ar veni el. Revista
Luceafărul, pânâ va sta sub conducerea mea, va urmări numai adevărul şi frumosul. Asta aţi
putut-o vedea şi Dv.
Cu deosebită stimă,
Oct. C. Tăslăuanu
D.
Scrisoare trimisă de Octavian C.Tăslăuanu către Gheorghe Bogdan-Duică
Gheorghe Bogdan-Duică(1866-1934), critic şi istoric literar, cu studii la Budapesta,
Jena şi Viena, membru titular al Academiei Române; profesor universitar şi gazetar, cu
preocupări în domeniul educaţiei şi învăţământului; a publicat studii de religie, teologie,
geografie umană, etnofolcloristică, filologie; a scris despre scriitori şi oameni de cultură, în
special din Ardeal, prima analiză ştiinţifică despre George Coşbuc; secretar al Ligii
Culturale române; colaborator la Luceafărul, traducător; relaţie apropiată cu Nicolae Iorga3.
În scrisoarea trimisă, O.Tăslăoanu solicită material pentru publicat în două numere ale
revistei(8 şi 9, din 1905): unul dedicat lui George Coşbuc; celălalt, lui Schiller şi influienţei
lui asupra literaturii române.
Fond. B. A. R. Gh. Bogdan Duică
Emit. Tăslăuanu, Octavian
Dest. Gh. Bogdan Duică
S.51/CCC
Budapesta, 21 martie 1905
Stimate Domnule Duică,

1

Este vorba de volumul, La şezătoare, publicat în anul 1907.
Annuaire General des Letters, Paris, 1932.
3
Una din surorile sale, Ecaterina, a fost cea de-a doua soţie a lui Nicolae Iorga.
2
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Am primit de la Năsăud nişte fotografii foarte frumoase privitoare la Coşbuc. Prin
urmare numărul 8 al Luc. va fi număr Coşbuc. Vă rog respectuos să binevoiţi a ne scrie
amintirile despre Coşbuc (pe vremea Tribunei etc.) pe cari mi-am permis a vi le mai cere
printr-o carte poştală. Vă rog să binevoiţi a ne trimite şi studiul despre influenţa lui Schiller
asupra literaturii române. Nrul 9 din Luceaf. Va fi dedicat lui. Termenul e deci apropiat.
Cu stimă,
Oct. C. Tăslăuanu
E.
Două scrisori trimise de Octavian C.Tăslăuanu către Septimiu Albini
Septimiu Albini(1861-1919), publicist, istoric şi pedagog, semnatar al Memorandului
din 1892 către împăratul Franz Joseph. Fiu a lui Vasile Albini1, vicetribun în Legiunea lui
Axente Sever, la 1848; studii la Blaj, Sibiu şi Viena; luptător activ pentru cauza românilor
din Ardeal, secretar al Partidului Naţional Român; redactor responsabil la Tribuna, din
Sibiu, până în 1894, când trece în România pentru a scăpa de condamnarea la închisoare
pentru vina de a fi semnat Memorandumul și fi delegat în comisiunea însărcinată cu
înmânarea acestui protest Împăratului Frantz Iosif. În România a lucrat ca secretar la
Academia Română, însărcinat cu adunarea documentelor istorice şi organizarea lucrărilor
Academiei.
Cele două scrisori sunt datate şi abordează subiecte diferite: prima, din anul 1905, este
trimisă din Budapesta şi se referă la presă trimisă lui S.Albani spre informare cu privire la
evenimentele politice; a doua, trimisă în 1911 din Sibiu, este o intervenţie pentru o bursa de
studii în străinătate, de care să beneficieze un tânăr distins dar sărac(unul din copiii lui
Barcianu), absolvent al academiei comerciale din Liege.
Fondul B. A. R. S. Albini
Emit. Tăslăuanu, Oct.
Dest. Septimiu, Albini
S. 72 (1)/CCVII
Redacţia Revistei Literare
„LUCEAFĂRUL”
Budapesta
IV., Str. Zöldfa nr. 7. Budapesta, 1905, Septembre 28
Stimate Domnule Albini,
Cu poşta de astăzi v-am trimis cîteva ziare ungare, în cari veţi găsi unele din
momentele mai importante ale politicei de aici din timpul din urmă.
V-am alăturat şi o broşură, foarte interesantă.
Broşura Zeyeig nu se mai găseşte – s-au confiscat toate. Poate mai tîrziu să pot da de
urma vreuneia.
Eu v-aşi trimite cu multă plăcere informaţiuni cît mai des, dar, credeţi-mă Dle. Albini,
nu ştiu cum să-mi mai împart timpul să le dovedesc pe toate, mai ales de cînd am înfiinţat
tipografie.
Cu deosebită stimă,
Oct. C. Tăslăuanu
Fondul B. A. R. S. Albini
Emit. Tăslăuanu, Oct.
Dest. Septimiu, Albini
1

Descendent al unei familii de pietrari din nordul Italiei, venită la Alba Iulia cu ocazia construcţiei cetăţii, în
anul 1714. În casa sa de la Cut au fost găzduiţi fruntaşi ai Revoluţiei de la 1848, între care şi Avram Iancu.
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S.72(2)/CCVII
Sibiu, 21 decembrie 1911
Mult Stimate Domnule Albini,
Unul din băieţii regretatului Barcianu1 a terminat academia comercială la Liège. Fiind
un băiat distins, dar sărac ar avea nevoie de un ajutor ca să-şi poată lua, pe lângă diploma de
licenţiat, şi diploma de doctor în ştiinţe comerciale fie în Anglia, fie în Franţa. M-am gândit
că „Transilvania” ar putea da un ajutor acestui băiat harnic şi dornic de învăţătură. Neştiind,
însă, cine mai e în comitetul Transilvaniei, îmi permit a vă ruga pe Dvoastră să binevoiţi ami scrie. Dacă este vreo bursă liberă la „Transilvania” sau dacă i s-ar putea da şi numai un
ajutor oarecare. Dacă da vă rog a-mi scrie şi aici trebuie să înaintăm petiţiile şi cine mai e
prin comitet.
Mulţumindu-vă pentru amabilitate, vă rog să primiţi încredinţarea stimei şi
devotamentului ce vă păstrez.
Oct. C. Tăslăuanu
***
Correspondence received and sent by Octavian C. Tăslăuanu, located in
Romanian Academy Library funds. I. Record, project, and letters sent to Jan Urban
Jarnik, Constantin Angelescu, Virgil Caraivan, Gh.Bogdan Duică, Septimiu Albini
The library of the Academy shall be kept for Romanian correspondence exchanged the
O. C. Tăslăoanu 104 persons, summarising a number of 260 letters sent/received. We strive,
as a draft, to make the volume in which we assemble all correspondence of Octavian C.
Tăslăoanu. We intend, in the first phase, in the framework of several communication, to
make known correspondence not published; in the second phase, we will gather in volume
all your correspondence. We debut, within the framework of communication, by publishing
letters sent by Octavian C. Tăslăuanu to: Jan Urban Jarnik; Constantin Angelescu; Virgil
Caraivan; Gh.Bogdan Duică; Septimiu Albini.

1

Barcianu, Daniil Popovici, profesor si scriitor 1847-1903.
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DOCUMETAR ŞTIIŢIFIC HARGHITEA Î ARHIVELE
COMPLEXULUI AŢIOAL MUZEAL ASTRA (SIBIU)
Liliana Oprescu (Sibiu)
„Să grijim ca generaţiile viitoare să nu ne poată învinui
că nu le-am păstrat ceea ce părinţii noştri au lăsat
de moştenire nu numai pentru noi, ci şi pentru fii noştri (...)”.
Expoziţia din Sibiu, 1881
Muzeul ASTRA - una dintre cele mai veche instituţii de profil din România se
dovedeşte a fi şi în zilele noastre una dintre cele mai valoroase din punct de vedere
documentar-ştiinţific. Conceput sub egida Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura
Română şi Cultura Poporului Român (asociaţie înfiinţată în anul 1861), Muzeul s-a născut
din dorinţa românilor ardeleni de a-şi defini propria identitate etnoculturală, în
conglomeratul etnic al Imperiul Austro-Ungar şi pe fondul emancipării culturale a tuturor
popoarelor europene1. Muzeul ASTRA - pe atunci Muzeul Asociaţiunii - a vernisat prima
expoziţie în 19 august 1905, dar cercetările etnomuzeografice, sunt asociate realizării
expoziţiilor premergătoare acestui act major. Prima dintre acestea este cea din anul 1862,
realizată la Braşov, coordonator fiind chiar George Bariţiu, cel ce a redactat prima tematică
expoziţională românească.
Reorganizat după 1990, Complexul Naţional Muzeal ASTRA din Sibiu are în
structura sa patru unităţi muzeale cu specific etnografic (• Muzeul Civilizaţiei Populare
Traditionale ASTRA • Muzeul Civilizaţiei Transilvane ASTRA • Muzeul de Etnografie
Săsească „Emil Sigerus” • Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder”), precum şi •
Departamentul ASTRA Film, • Serviciul Managementul proiectelor culturale. Grafică
muzeală. Relaţii internaţionale şi • Serviciul educaţie muzeală. Marketing cultural,
pedagogie muzeală. Centrul de Informare Turistică şi • Centrul ASTRA pentru Patrimoniu.
Departamentul de conservare-restaurare, toate aceste unităţi fiind îndrumate de către •
Serviciul Juridic şi cel • Financiar-Contabil. Achiziţii publice.
În lucrarea de faţă ne-am propus să evidenţiem materiale documentare ce provin din
judeţul Harghita, cu referire la comunitatea românească şi secuiască deopotrivă, făcând
astfel o ofertă cercetătorilor interesaţi de această zonă. Prezentarea detaliată a sistemului de
organizare a arhivei muzeului se poate constitui şi într-o propunere de sistematizarea a
fondurilor arhivistice muzeografice. Vom încheia cu prezentarea celor două monumente din
arhitectura judeţului Harghita reconstituite în cadrul Muzeului în aer liber din Dumbrava
Sibiului.
Un material bogat, ce aduce informaţii din/despre judeţul Harghita se regăseşte în
Arhiva Ştiinţifică ce funcţionează în cadrul Centrului de Informare şi Documentare în
Etnologie „Cornel Irimie” şi care are ca scop continuarea, pe principii moderne, a
preocupărilor sistematice de salvare şi ocrotire a patrimoniului cultural naţional al
ASOCIAŢIU6II.

1

http://www.muzeulastra.ro/pdf/cnm%20ASTRA%20ro%20%20COMPLEXUL%20NATIONAL%20MUZE
AL%20ASTRA.pdf - accesat în data de 02 mai 2012.
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Realizat de muzeograful responsabil al Arhivei Ştiinţifice, Carmina Ileana Rodica
Maior, Nomenclatorul Arhivei Ştiinţifice1 a Complexului Naţional Muzeal ASTRA din
Sibiu conţine următoarele grupe şi subgrupe (originale şi copii, pe suport de hârtie, sub
forma de manuscrise, dactiloscripte, xerox):
• A. I-IV Materiale privind istoricul şi evoluţia muzeului, personalul şi patrimoniul
său: A.I. „Momentul ASTRA” - documentaţie privind activitatea muzeologică a ASTREI;
A.II. Etape de dezvoltare a muzeului; A.III. Istoricul activităţii muzeului; A.IV.a.
Patrimoniul; A.IV.b. Personalul. • B. Cercetarea ştiinţifică în muzeu: Metodologie muzeală:
modele de evidenţă (fişe, formulare, tabele, chestionare), modele de structură a materialelor
ştiinţifice (rapoarte de cercetare, dosare de expoziţie, dosare de achiziţie-donaţie, dosare de
monument, dosare de manifestăiri culturale, programe), norme. B.I.a. Civilizaţia populară
românească, în general (rapoarte de cercetare, studii, articole, fişe, bibliografii, traduceri).
B.I.b. Cercetarea monografică. B.I.c. Cercetarea în Mărginimea Sibiului. B.I.d. Cercetarea
în Ţara Oltului. B.I.e. Cercetarea pe bază de chestionare a icoanelor pe sticlă. B.I.f.
Cercetarea pe baza chestionarelor a portului popular. B.I.g. Cercetarea pe baza
chestionarelor a datelor etnografice şi folclorice în localitate. B.I.h. Cercetarea pe baza
chestionarelor a obiceiurilor de nuntă. B.I.i. Cercetarea pe baza chestionarelor a industriei şi
mijloacelor de transport populare. B.I.j. Cercetarea pe baza chestionarelor a instalaţiilor de
industrie populară. B.I.k. Cercetarea pe baza chestionarelor a păstoritului. B.I.l. Cercetarea
pe baza chestionarelor a boştinăritului. B.I.m. Culegeri de folclor. B.I.n. Cercetarea pe baza
contractelor. Repertorierea patrimoniului rural. B.II. Civilizaţia populară a saşilor, secuilor,
maghiarilor. B.III. Civilizaţia rromilor. B.IV. Civilizaţii ale popoarelor extraeuropene. B.V.
Marketing şi pedagogie muzeală. • C. Corespondenţă. • D. Manifestări muzeale: D.I.
Expoziţii. D.II. Târguri: D.II.a. Târgul Creatorilor Populari din România. D.II.b. Olimpiada
„Meşteşuguri Artistice Tradiţionale”. D.II.c. Târguri naţionale şi internaţionale. D.III.
Festivaluri: D.III.a. Festival Naţional (al Tradiţiilor Populare, Datinilor şi Obiceiuri). D.III.b.
Festivaluri Internaţionale (film antropologic). D.IV. Obiceiuri tradiţionale reconstituite în
muzeu. D.V. Academia Artelor Tradiţionale din România. D.VI. Alte manifestări: D.VI.a.
Activităţi cu şi pentru copii. D.VI.b. Activităţi cu persoane cu dizabilităţi. D.VI.c. Momente
aniversare naţionale. D.VI.d. Manifestări internaţionale, Noaptea Muzeelor. D.VII. Proiecte
culturale. • E. Colaborare cu instituţii culturale - participări la acţiunile acestora: E.I. Foruri
internaţionale: E.I.a. ICOM E.I.b. UNESCO E.I.c. AEMAL. E.II. Alte asociaţii: E.II.a.
române. E.II.b. străine. E.III. Parteneriat. E.IV. Colocvii, simpozioane, sesiuni, consfătuiri:
E.IV.a. naţionale. E.IV.b. internaţionale. E.V. Alte muzee: E.V.a. româneşti. E.V.b. străine.
• F. Impresii despre muzeu: F.a. presa. F.b. cartea de onoare. • G. Fonduri speciale: G.I.
„Ioan Macrea - maestru coregraf”. G.II. „Dr. C. Irimie”. G.III „Valerie Deleanu, cercetător,
etnograf”. G.IV „Prof. Dr. Corneliu Bucur”. G.V. „Fond Ruşdea” • H. Editura muzeului:
constituire, activitate, produse (dactiloscripte). • I. Diverse: acte, norme, calendare etc.
Cercetând grupele tematice am extras materialele ce provin din judeţul Harghita.

1

q.v. Carmina Maior, Evoluţia seculară a unui muzeu. Arhiva Ştiinţifică a Complexului 6aţional Muzeal
„ASTRA”, în: Cibinium 2001-2005. Identitate şi globalizare în secolul XX - Cercetare şi reprezentare
muzeală, Sibiu, Editura „ASTRA Museum”, 2006, p.155-157.
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Grupa : B.I.e. - Cercetarea pe bază de chestionare a icoanelor pe sticlă.
Titlul şi conţinutul pe scurt al dosarului

„Date documentare privind pictura pe sticlă-iconografică” (tabel tipizat
din 1957/1958) răspunsuri (mss.) din comuna GĂLĂUŢAŞ, judeţul
Harghita.
„Date documentare privind pictura pe sticlă-iconografică” (tabel tipizat
din 1957/1958) răspunsuri (mss.) din oraşul TOPLIŢA, judeţul Harghita.

Anii

19571958
19571958

r.
File
1

1

Grupa: B.I.g. - Cercetarea pe bază de chestionare a datelor etnografice şi folclorice
Localitate
r.file
r. inventar
Sat CASINUL NOU, comuna Plăieşii de Jos, judeţul Harghita.
5 Nr. 4802 / 2002
Grupa: B.I.i. - Cercetarea pe baza chestionarelor a industriei şi mijloacelor de transport populare
Localităţile din judeţul Harghita
r. file
umăr inventar
Sat ALDEA, comuna Mărtiniş, judeţul Harghita.
29 Nr. 2841 / 2002
Sat ALEXANDRIŢA, comuna Feliceni, judeţul Harghita.
15 Nr. 2842 / 2002
Sat ALUNIŞ, comuna Mugeni, judeţul Harghita.
14 Nr. 2853 / 2002
Sat ANDREENI, comuna Avrameşti, judeţul Harghita.
29 Nr. 2857 / 2002
Sat ARVĂŢENI, comuna Feliceni, judeţul Harghita.
15 Nr. 2873 / 2002
Sat ATIA, comuna Corund, judeţul Harghita.
15 Nr. 2875 / 2002
Comuna ATID, judeţul Harghita.
32 Nr. 2876 / 2002
Comuna AVRĂMEŞTI, judeţul Harghita.
29 Nr. 2880 / 2002
Sat BĂDENI, comuna Mărtiniş, judeţul Harghita.
16 Nr. 2916 / 2002
Sat BENTID, comuna Şimoneşti, judeţul Harghita.
17 Nr. 2968 / 2002
Sat BETA, comuna Mugeni, judeţul Harghita.
15 Nr. 2973 / 2002
Sat BETEŞTI, comuna Mugeni, judeţul Harghita.
30 Nr. 2974 / 2002
Comuna BILBOR, judeţul Harghita.
35 Nr. 2984 / 2002
Sat BISERICANI, comuna Lupeni, judeţul Harghita.
14 Nr. 2988 / 2002
Sat BORZONT, comuna Joseni, judeţul Harghita.
25 Nr. 3024 / 2002
Comuna BRĂDEŞTI, judeţul Harghita.
28 Nr. 3030 / 2002
Sat CĂDACIU, comuna Simoneşti, judeţul Harghita.
28 Nr. 3100 / 2002
Comuna CÂRŢA, judeţul Harghita.
17 Nr. 3138 / 2002
Sat CECHEŞTI, comuna Arămeşti, judeţul Harghita.
29 Nr. 3142 / 2002
Sat CEHEZEL, comuna Simoneşti, judeţul Harghita.
30 Nr. 3143 / 2002
Sat CHEDIA MICĂ, comuna Şimoneşti, judeţul Harghita.
24 Nr. 3162 / 2002
Sat CHINUŞU, comuna Mărtiniş, judeţul Harghita.
28 Nr. 3176 / 2002
Sat CICEU, comuna Siculeni, judeţul Harghita.
39 Nr. 3181 / 2002
Sat CIREŞENI, comuna Feliceni, judeţul Harghita.
29 Nr. 3192 / 2002
Sat COMĂNEŞTI, comuna Mărtiniş, judeţul Harghita.
17 Nr. 3219 / 2002
Comuna CORBU, judeţul Harghita.
37 Nr. 3227 / 2002
Comuna CORUND, judeţul Harghita.
36 Nr. 4536 / 2002
Sat COZMENI, comuna Sânmartin, judeţul Harghita.
30 Nr. 3261 / 2002
Sat CRĂCIU, comuna Ocland, judeţul Harghita.
37 Nr. 3266 / 2002
Comuna CRISTURU-SECUIESC, judeţul Harghita.
59 Nr. 3282 / 2002
Sat CRIŞENI, comuna Atid, judeţul Harghita.
28 Nr. 3284 / 2002
Sat CUŞMED, comuna Atid, judeţul Harghita.
30 Nr. 3310 / 2002
Comuna DĂNEŞTI, judeţul Harghita.
5 Nr. 3327 / 2002
Comuna DÂRJIU, judeţul Harghita.
29 Nr. 3332 / 2002
Comuna DEALU, judeţul Harghita.
30 Nr. 3336 / 2002
Sat DEJUŢU, comuna Mugeni, judeţul Harghita.
15 Nr. 3342 / 2002
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Sat DOBENI, comuna Mugeni, judeţul Harghita.
Sat ELISENI, comuna Secuieni, judeţul Harghita.
Sat FÂNCEL, comuna Dealu, judeţul Harghita.
Comuna FELICENI, judeţul Harghita.
Sat FIRTĂNUŞ, comuna Avrămeşti, judeţul Harghita.
Sat FORŢENI, comuna Feliceni, judeţul Harghita.
Comuna GHEORGHENI, judeţul Harghita.
Sat GOAGIU, comuna Avrămeşti, judeţul Harghita.
Sat HODOŞA, comuna Sărmaş, judeţul Harghita.
Sat HOGHIA, comuna Feliceni, judeţul Harghita.
Sat INLĂCENI, comuna Atid, judeţul Harghita.
Sat IZVORUL MUREŞULUI, comuna Voşlăbeni, judeţul
Harghita.
Comuna JOSENI, judeţul Harghita.
Comuna LĂZAREA, judeţul Harghita.
Sat LOCODENI, comuna Mărtiniş, judeţul Harghita.
Comuna LUETA, judeţul Harghita.
Comuna LUNCA DE JOS, judeţul Harghita.
Comuna LUNCA DE SUS, judeţul Harghita.
Comuna LUPENI, judeţul Harghita.
Sat LUTIŢA, comuna Mugeni, judeţul Harghita.
Sat MĂDĂRAŞ, comuna Dăneşti, judeţul Harghita.
Comuna MĂRTINIŞ, judeţul Harghita.
Sat MĂRTIŞENI, comuna Mugeni, judeţul Harghita.
Sat MEDIŞORUL MARE, comuna Şimoneşti, judeţul
Harghita.
Sat MEDIŞORUL MIC, comuna Avrămeşti, judeţul Harghita.
Comuna MEREŞTI, judeţul Harghita.
Sat MIHĂILENI, comuna Şimoneşti, judeţul Harghita.
Sat MISENTEA, comuna Sâncrăieni, judeţul Harghita.
Sat MUJNA, comuna Dârjiu, judeţul Harghita.
Sat NICOLENI, comuna Şimoneşti, judeţul Harghita.
Sat NICOLEŞTI, comuna Frumoasa, judeţul Harghita.
Sat NICOLEŞTI, comuna Ulieş, judeţul Harghita.
Sat OBRINEŞTI, comuna Ulieş, judeţul Harghita.
Comuna OCLAND, judeţul Harghita.
Sat OCNA DE JOS, comuna Praid, judeţul Harghita.
Sat OCNA DE SUS, comuna Praid, judeţul Harghita.
Oraş ODORHEIU SECUIESC, judeţul Harghita.
Sat ORĂŞENI, comuna Mărtiniş, judeţul Harghita.
Sat OŢENI, comuna Feliceni, judeţul Harghita.
Sat PĂLTINIŞ, comuna Lupeni, judeţul Harghita.
Sat PĂULENI, comuna Lupeni, judeţul Harghita.
Sat PETRENI, comuna Mărtiniş, judeţul Harghita.
Comuna PLĂIEŞII DE JOS, judeţul Harghita.
Sat PORUMBENII MARI, comuna Mugeni, judeţul
Harghita.
Comuna PRAID, judeţul Harghita.
Sat RAREŞ, comuna Mărtiniş, judeţul Harghita.
Comuna REMETEA, judeţul Harghita.
Sat RUGĂNEŞTI, comuna Şimoneşti, judeţul Harghita.
Sat SATU MARE, comuna Brădeşti, judeţul Harghita.
Sat SATU MIC, comuna Lupeni, judeţul Harghita.
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15
29
15
30
30
58
8
31
16
15
15
28

Nr. 3357 / 2002
Nr. 3910 / 2002
Nr. 3424 / 2002
Nr. 3431 / 2002
Nr. 3436 / 2002
Nr. 3442 / 2002
Nr. 3462 / 2002
Nr. 3499 / 2002
Nr. 3553 / 2002
Nr. 3554 / 2002
Nr. 3597 / 2002
Nr. 3609 / 2002

15
29
15
15
11
28
28
15
5
15
15
26

Nr. 3621 / 2002
Nr. 3640 / 2002
Nr. 3661 / 2002
Nr. 3668 / 2002
Nr. 3677 / 2002
Nr. 4544 / 2002
Nr. 3686 / 2002
Nr. 3691 / 2002
Nr. 3709 / 2002
Nr. 3731 / 2002
Nr. 3732 / 2002
Nr. 3740 / 2002

19
27
31
17
28
28
30
32
16
29
16
16
30
16
17
28
15
19
17
33

Nr. 3741 / 2002
Nr. 3744 / 2002
Nr. 3761 / 2002
Nr. 4530 / 2002
Nr. 3804 / 2002
Nr. 3831 / 2002
Nr. 3830 / 2002
Nr. 3829 / 2002
Nr. 4549 / 2002
Nr. 3847 / 2002
Nr. 3848 / 2002
Nr. 3849 / 2002
Nr. 3854 / 2002
Nr. 3866 / 2002
Nr. 3876 / 2002
Nr. 3892 / 2002
Nr. 3898 / 2002
Nr. 3910 / 2002
Nr. 3924 / 2002
Nr. 3969 / 2002

3
21
32
29
29
26

Nr. 3979 / 2002
Nr. 4007 / 2002
Nr. 4026 / 2002
Nr. 4062 / 2002
Nr. 4084 / 2002
Nr. 4086 / 2002

Sat SATU NOU, comuna Siculeni, judeţul Harghita.
Comuna SĂCEL, judeţul Harghita.
Comuna SĂRMAŞ, judeţul Harghita.
Sat SÂNCEL, comuna Lupeni, judeţul Harghita.
Sat SÂNCRAI, comuna Dealu, judeţul Harghita.
Comuna SÂNCRĂIENI, judeţul Harghita.
Comuna SÂNMARTIN, judeţul Harghita.
Sat SÂNPAUL, comuna Mărtiniş, judeţul Harghita.
Comuna SÂNSIMION, judeţul Harghita.
Comuna SECUIENI, judeţul Harghita.
Comuna SUBCETATE, judeţul Harghita.
Sat ŞICLOD, comuna Atid, judeţul Harghita.
Comuna ŞIMONEŞTI, judeţul Harghita.
Sat ŞOIMUŞU MARE, comuna Săcel, judeţul Harghita.
Sat ŞOIMUŞU MIC, comuna Săcel, judeţul Harghita.
Sat TĂIETURA, comuna Mugeni, judeţul Harghita.
Sat TĂMAŞU, comuna Dealu, judeţul Harghita.
Sat TĂURENI, comuna Feliceni, judeţul Harghita.
Sat TÂRNOVIŢA, comuna Brădeşti, judeţul Harghita.
Sat TIBOD, comuna Dealu, judeţul Harghita.
Sat TOMEŞTI, comuna Cârţa, judeţul Harghita.
Comuna TULGHEŞ, judeţul Harghita.
Sat TURDENI, comuna Simoneşti, judeţul Harghita.
Sat UILAC, comuna Săcel, judeţul Harghita.
Sat ULCANI, comuna Dealu, judeţul Harghita.
Comuna ULIEŞ, judeţul Harghita.
Sat VASILENI, comuna Ulieş, judeţul Harghita.
Sat VĂLENI, comuna Feliceni, judeţul Harghita.
Sat VIDACUT, comuna Săcel, judeţul Harghita.
Comuna VLĂHIŢA, judeţul Harghita.
Comuna VOŞLĂBENI, judeţul Harghita.
Grupa: B.I.o. - Fişe evidenţă instalaţii
Titlul, localitatea

30
29
31
14
29
8
15
20
37
31
24
30
25
15
15
15
15
15
25
29
3
21
30
30
15
32
31
15
29
30
16

Tipul de
instalaţie
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească Moară
din satul ARMĂŞENI, comuna Ciucsângiorgiu, judeţul
Harghita.
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească moară,
din comuna DĂNEŞTI, judeţul Harghita.
joagăr,
circular,
atelier olar
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească Moară
din comuna DEALU, judeţul Harghita.
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească moară,
din comuna DITRĂU, judeţul Harghita.
piuă,
atelier
mecanic
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească Moară
din comuna FELICENI, judeţul Harghita.
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească moară,
din comuna FRUMOASA, judeţul Harghita
şteamp
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească Moară
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Nr. 4089 / 2002
Nr. 4097 / 2002
Nr. 4109 / 2002
Nr. 4116 / 2002
Nr. 4152 / 2002
Nr. 4119 / 2002
Nr. 4124 / 2002
Nr. 4153 / 2002
Nr. 4130 / 2002
Nr. 4160 / 2002
Nr. 4228 / 2002
Nr. 4250 / 2002
Nr. 4257 / 2002
Nr. 4264 / 2002
Nr. 4265 / 2002
Nr. 4285 / 2002
Nr. 4289 / 2002
Nr. 4299 / 2002
Nr. 4308 / 2002
Nr. 4321 / 2002
Nr. 4338 / 2002
Nr. 4360 / 2002
Nr. 4363 / 2002
Nr. 4379 / 2002
Nr. 4381 / 2002
Nr. 4382 / 2002
Nr. 4432 / 2002
Nr. 4498 / 2002
Nr. 4464 / 2002
Nr. 4483 / 2002
Nr. 4493 / 2002

r.
r. inventar
file
4 Nr. 7185 / 2011.

10 Nr. 7188 / 2011.

3 Nr. 7188 / 2011.
13 Nr. 7188 / 2011.

2 Nr. 7222 / 2012.
9 Nr. 7222 / 2012.
1 Nr. 7223 / 2012.

din comuna GĂLĂUŢAŞ, judeţul Harghita.
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească
din oraşul GHEORGHENI, judeţul Harghita
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească
din satul GHIDUŢ, comuna Lăzarea, judeţul Harghita.
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească
din satul HODOŞA, comuna Sărmaş, judeţul Harghita.
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească
din satul IACOBENI, comuna Plăieşii de Jos, judeţul
Harghita.
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească
din satul IMPER, comuna Plăieşii de Jos, judeţul Harghita.
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească
din satul INEU, comuna Cârţa, judeţul Harghita.
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească
din satul IZVORUL MUREŞULUI, comuna Voşlăbeni,
judeţul Harghita.
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească
din satul JIGODIN-BĂI, oraş Miercurea-Ciuc, judeţul
Harghita.
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească
din satul JOLOTCA, comuna Ditrău, judeţul Harghita.
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească
din comuna LĂZAREA, judeţul Harghita.
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească
din satul LĂZĂREŞTI, comuna Sânmărtin, judeţul
Harghita.
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească
din comuna LUETA, judeţul Harghita.
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească
din satul MĂDĂRAŞ, comuna Dăneşti, judeţul Harghita.
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească
din comuna MIHĂILENI, judeţul Harghita.
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească
din satul MORĂRENI, comuna Lupeni, judeţul Harghita.
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească
din satul NĂDEJDEA, comuna Mihăileni, judeţul
Harghita.
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească
din satul NICOLEŞTI, comuna Frumoasa, judeţul
Harghita.
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească
din satul OCNA DE JOS, comuna Praid, judeţul Harghita.
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească
din satul OCNA DE SUS, comuna Praid, judeţul Harghita.
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească
din satul RACU, comuna Siculeni, judeţul Harghita.
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească
din satul ŞOIMENI, comuna Păuleni-Ciuc, judeţul
Harghita.
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească
din satul VĂCĂREŞTI, comuna Mihăileni, judeţul
Harghita.
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească
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moară,
pivă
moară

14 Nr. 7223 / 2012.

moară

5 Nr. 7213 / 2012.

moară

1 Nr. 7216 / 2012.

moară

2 Nr. 7215 / 2012.

moară

2 Nr. 7215 / 2012.

moară,
gater,
circular
moară

4 Nr. 7215 / 2012.

moară

1 Nr. 7212 / 2012.

moară

1 Nr. 7229 / 2012.

moară

1 Nr. 7229 / 2012.

piuă

7 Nr. 7229 / 2012.

1 Nr. 7223 / 2012.

1 Nr. 7212 / 2012.

moară,
joagăr
moară

12 Nr. 7230 / 2012.

moară

1 Nr. 7230 / 2012.

moară

3 Nr. 7219 / 2012.

moară

3 Nr. 7219 / 2012.

moară

2 Nr. 7217 / 2012.

moară

4 Nr. 7217 / 2012.

moară

4 Nr. 7232 / 2012.

moară

1 Nr. 7218 / 2012.

Moară

1 Nr. 7231 / 2012.

moară,

3 Nr. 7231 / 2012.

5 Nr. 7230 / 2012.

din comuna VÂRŞAG, judeţul Harghita.
darac
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească moară,
din comuna VLĂHIŢA, judeţul Harghita.
joagăr
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească moară,
din comuna VOŞLĂBENI, judeţul Harghita.
darac,
atelier
mecanic
Fişa pentru evidenţa instalaţiilor de industrie ţărănească Moară
din comuna ZETEA, judeţul Harghita.
Grupa: B.II - Civilizaţia populară a saşilor, secuilor, maghiarilor
Titlul
An
Cercetare etnografică a comunităţilor mixte din VIDACUT, 2002
judeţul Harghita, raport de cercetare, din iulie 2002, în limba
română (mss.).

2 Nr. 7231 / 2012.
4 Nr. 7231 / 2012.

7 Nr. 7220 / 2012.

r. file
10

Grupele D. I – Expoziţii şi D.V - Academia Artelor Tradiţionale din România
Titlul şi conţinutul pe scurt al dosarului
An

„Medalion meşterii olari Ionică Stepan din Biniş, judeţul CaraşSeverin; Jozsa Janos din Corund, judeţul Harghita; Dumitru Şchiopu
din Vlădeşti, judeţul Vâlcea; Grigore Ciungulescu din Oboga,
judeţul Olt”, expoziţie temporară în cadrul Zilelor Academiei
1994
Artelor Tradiţionale din România, ediţia a V-a, vernisată în 8
ianuarie 1994, în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.
Zilele Academiei Artelor Tradiţionale din România, ediţia a V-a, din 8
ianuarie 1994, în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.
„Medalion meşteri olari: Florin şi Constantin Colibaba din Rădăuţi,
judeţul Suceava; icolae C. Marin din Pisc, judeţul Ilfov; Laszlo
Vitos din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita; icolae Diaconu din
Codlea, judeţul Braşov; Gheorghe Giubega din Horezu, judeţul
1995
Vâlcea; Dumitru Viscol din Oboga, judeţul Olt”; expoziţie
temporară în cadrul Zilelor Academiei Artelor Tradiţionale din
România, ediţia a XVII-a, vernisată în 26 aprilie 1995, în Muzeul
în aer liber din Dumbrava Sibiului (mss.,d.).
Zilele Academiei Artelor Tradiţionale din România, ediţia a XVII-a,
din 26 aprilie 1995, în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.
Zilele Academiei Artelor Tradiţionale din România, ediţia a XXX-a,
din 16 august 1998, în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, 1998
primirea noilor membri: olarii Imreh Gorfi şi Magdi Pall din Corund,
judeţul Harghita; Maria Berghea, ţesătoare din Avrig, judeţul Sibiu;
Rozalia Graur, împletitor papură din Câmpeniţa, judeţul Mureş;
Nadejde Vidcu, brodat, Republica Moldova, Stan Bobocea, rotar din
Ruşeţu, Ovidiu Cârstean, prelucrare chihlimbar din Colţi, judeţul
Buzău.
„Medalion: Paul Băncescu, cojocar din Vaideeni, judeţul Vâlcea;
1998
Ilie Guşă, sculptor în lemn din Rodna, judeţul Bistriţa-ăsăud;
Maria Truşcă, olar din Balş, judeţul Olt, Agoston Pall, olar din
Corund, judeţul Harghita, expoziţie temporară în cadrul Zilelor
Academiei Artelor Tradiţionale din România ediţia a XXXI-a,
vernisată în 27 octombrie 1998, în Muzeul în aer liber din
Dumbrava Sibiului.
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7 Nr.
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Aparatul complementar ce cuprinde colecţiile de Grafică Documentară, Foto,
Desene, Filme, Diapozitive şi Clişee pe sticlă este un alt loc unde am cercetat iconografia
din judeţul Harghita. Astfel în colecţia Grafică Documentară (imagini realizate în studiouri/ateliere deschise în diverse oraşe ale Transilvaniei între anii 1855-1918) se regăsesc 52
imagini ale unor cunoscuţi fotografi precum de Th. Glatz, Emil Fischer, Ferenczy, la
numerele de inventar: • 22-fete în port popular din Bilbor; • 140-bărbat în port secuiesc din
Odorheiu Secuiesc; • 141-port femeiesc secuiesc din Odorheiul Secuiesc; • 465-grup de
ţărani în port popular, la joc din Tulgheş; • 651-familie cu cinci copii, în port popular
secuiesc, din Odorheiul Secuiesc; • 652-pereche în port popular secuiesc din Odorheiul
Secuiesc; • 697-port bărbătesc secuiesc din Odorheiul Secuiesc; • 699-port bărbătesc
secuiesc din Odorheiul Secuiesc; • 713 şi • 714-barbat în port secuiesc din Odorheiul
Secuiesc; • 715-pereche în port secuiesc din Odorheiul Secuiesc; • 716-fete în port secuiesc
din Odorheiul Secuiesc; • 717 şi • 718-port popular secuiesc din Odorheiul Secuiesc; • 719
şi • 720-grup în port popular secuiesc din Odorheiul Secuiesc; • 721 şi • 722-femei în port
popular secuiesc din Odorheiul Secuiesc; • 733, • 734 şi • 735-port popular secuiesc din
Odorheiul Secuiesc; • 845-pereche în port secuiesc din Odorheiul Secuiesc; • 999-grup în
port popular secuiesc din Odorheiul Secuiesc; • 1002-port popular femeiesc secuiesc din
Odorheiul Secuiesc; • 1038 şi • 1057- pereche cu doi copii în port secuiesc din Odorheiul
Secuiesc; • 1058-port popular secuiesc din Odorheiul Secuiesc; • 1059-port popular
femeiesc secuiesc din Odorheiul Secuiesc; de la • 1386 până la 1400 sunt imagini dintr-o
expoziţie permanentă organizată în Miercurea Ciuc, unde se regăsesc textile, mobilier,
interior secuiesc, obiecte religioase; • 1609-port popular femeiesc din Topliţa; • 1786-grup
de ţărani la horă din Tulgheş; • 1789-familie cu opt copii în port popular din Corbu; • 1884expoziţie cu cămăşi femeieşti din Tulgheş; • 1926-obiceiuri de vară: rugăciue pentru Rusalii,
Miercurea Ciuc; • 2353-port femeiesc, Miercurea Ciuc; • 2354-grup de femei în port
popular, Corbu; • 2355 şi • 2356-port femeiesc din Miercurea Ciuc;
În colecţia Desene se află şapte desene în tuş şi au ca temă: la numărul de inventar •
6468-atelier de olar din Corund; • 6520-capcană de vulpi; • 6547-laţ cu momeală şi greutăţi
pentru jderi; • 6550-capcană de prins jderi; • 6656-capcană de prins vulpi şi jderi; • 6691cuptor de oale din Corund; • 6744-acoperiş din şiţă din Banciu;
Colecţia Diapozitive pune la dispoziţiea celor interesaţi şase imagini tip diapozitiv ce
reprezintă hanul din Tulgheş, ce a fost transferat în Muzeul în aer liber din Dumbrava
Sibiului, la numerele de inventar: • 10165, • 10188, • 10262, • 10605, •10606 şi • 10607.
Colecţia Foto, cu cele 416 imagini din judeţul Harghita (imagini realizate după anul
1918-până în prezent), oferă celor interesaţi diverse teme de studiu: Arhitectură: • 36827;
36847-36856-şură din Corund; • 36828-36829-poartă, Corund; • 36830-36836; 36845;
36867-36871; 36876-36878; 36882-36887-casă din Corund; • 36846-coteţ pentru păsări,
Corund; • 36857-fereastră-detaliu, Corund; • 36858-36861-casă-detaliu perete, Corund; •
36862-36865-casă şi şură; • 36872-36875-poartă de şură, Corund; • 36879-36880-şură şi
cuptor de pâine; • 36888-stâlp de casă, Corund; • 36889-36898-portiţă, Corund; • 38354şură acoperită cu paie, Corund; • 38396-38397-şură, Corund; • 38398-38400-şură-detaliu
uşă, Corund; • 38401-38402-demontarea gospodărie-atelier de olar, Corund; • 38403-38404casa tip-detaliu, Corund; • 38405-pridvor, Corund; • 38406-lipitul casei, Corund; • 38407casă cu tindă deschisă, Corund; • 38408-38411-poarta, Corund; • 38419-38421-amenajarea
terenului pentru gospodăria-atelier de olar, Corund; • 38858-38864-demontarea gospodarieiatelier de olar, Corund; • 38858-38864-demontarea gospodariei-atelier de olar, Corund; •
44974-48632-gospodaria-atelier de olar din Corund, situată în Muzeul în aer liber din
Dumbrava Sibiului; • 49232, • 54370-pregatire amplasament han tradiţional în Dumbrava
Sibiului, Tulgheş; • 52517; 52682; 54646-54647; 54648; 54649; 54654; 54657¸57696252

57697; 58154-58156¸59992; 60258; 60590-60591; 65246-65247; 67098-han tradiţional din
Tulgheş; • 54610-54621-reconstrucţia hanului tradiţional (1993) din Tulgheş; • 5505355060-inaugurare (vernisarea) hanului tradiţional din Tulgheş; • 55591-55592-gospodarieatelier de olar-interior, Corund; Ceramică/olărit: • 36837-36843-cuptor de ars oale, Corund;
• 36844-pictură pe ceramică, Corund; • 36899- 36901-faze de lucru: zdrobirea lutului,
Corund; • 38352-transportul lutului cu căruţa, Corund; • 38357-râşniţă de oale (smalţ),
Corund; • 51167-farfurie, secolul al XIX-lea, Cristuru Secuiesc; • 58170-ceramică de Mathe
Denes; • 59050-fluierice; Creatori populari/Meşteri olari: • 58167-58169; 58171-Mathe
Denes cu ceramică la Galeriile de Artă Populară ale Muzeului ASTRA din Sibiu;
Instalaţii/unelte şi ustensile: • 27077; 28073- 28078-hamor (instalaţie cu două ciocane),
Vlăhiţa; • 30531-cuptor de pâine, Vlăhiţa; • 30532-moara-detaliu; jgheab de aducţiune a
apei, Vlăhiţa; • 30533-30534-moară, Vlăhiţa; • 30535-30538-piuă de haine, Vlăhiţa; •
30543-30554; 30567-30578; 30586-30588-clădirea hamorului, Vlăhiţa; • 30555-30566;
30579-30585; 30589-30636-clădirea hamorului-interior, Vlăhiţa; • 38356-plug de lemn,
Corund; • 38359-moară hidraulică, Corund; • 38412-38413-malaxor pentru zdrobit fructe,
Corund; • 38414-38416-vârtelniţă simplă, dublă; roată de tors, Corund; • 36866- jug,
Corund; • 38358-vas pentru păstrat ulei; • 44267-44268-plug de lemn cu corman, Corund; •
44314-furca din lemn, Corund; Manifestări ale muzeului: • 50567; 50866-pictură pe sticlă:
„Naşterea Domnului”- expoziţie MCPT, Odorheiul Secuiesc; Obiceiuri: • 52244-52245;
52312-obiceiuri de vară: rugăciune pe câmp la Rusalii, Miercurea Ciuc; Obiecte de cult: •
56604-56605-troiţă din lemn sculptată Topliţa; • 50567; 50866-pictură pe sticlă: „Naşterea
Domnului”; Păstorit: • 35149; 35161-datul oilor în strungă, mulsul oilor, Munţii Călimani; •
35150-ciobani la stâna Preluca, Munţii Călimani; • 35151- 35157-stâna de la Stezea, Munţii
Călimani; • 35158-35160-stâna şi coteţele de la Stezea, Munţii Călimani; • 35163-35164ciobani în faţa stânii, Munţii Călimani; • 35165-35166-stâna din Preluca, Munţii Călimani; •
35167- 5168-ciobani cu oile, Munţii Călimani; • 35169-35172; 35175-35180-stâna de vaci
din Alunişel, Munţii Călimani; • 35173-35174; 35181-35182-coteţele şi stâna de oi din
Alunişel, Munţii Călimani; • 35183- 35184-doniţe de la văcăria din Paltiniş, Munţii
Călimani; • 35185-35188-stâna din Alunişel, Munţii Călimani; • 35189-văcăria din Paltiniş,
Munţii Călimani; • 35190; 35198-mulsul oilor la stână, Munţii Călimani; • 35191-35194stâna din Aluniş, Munţii Călimani; • 35195-35197; 35199- 35204; 35207-35228-stână,
Munţii Călimani; • 35205-35206-adăposturi temporare, Munţii Călimani; Port: • 21196port de femeie-cătrinţă, Harghita; • 33418-port femeiesc, Sindominic; • 51086-familie cu
cinci copii în port secuiesc, Odorheiul Secuiesc; • 52246-52247-femeie în port popular,
Miercurea Ciuc; • 52248-52249-grup de ţărani în port la hora, Tulgheş; • 52250-grup de
femei în port popular, Corbu; • 52251-două femei şi un copil în port popular, Miercurea
Ciuc; • 52252-52253-familia învăţătorului cu cei opt copii, Corbu; • 52256- trei femei în
port popular, cu podoabe la gât, Bilbor; • 52257-femeie în port popular, Topliţa; • 52313femeie în port popular, la râu, Miercurea Ciuc; • 52314-familia învăţătorului cu cei opt
copii, în port, Corbu; • 53717-faţă de pernă brodată cu roşu, Şoimuşu Mare; • 53718-faţă de
pernă brodată-roşu şi bleumarin, Siclod; 53719-şurţ alb brodat în bleumarin şi roşu, Siclod; •
53725-familie cu cinci copii în port secuiesc, Odorheiul Secuiesc; • 53726-pereche în port
popular secuiesc, Odorheiul Secuiesc; • 63479-brâu din colecţia ASTRA, Bilbor; Textile: •
7061-ştergar de culme, Bilbor; • 7092-aşternut de pat, Bilbor; • 13217-traistă, Topliţa; •
20380-faţă de pernă brodată, Siclod; • 20381-20384-faţă de pernă brodată, Siclod; • 20385
foaie de culme brodată, Siclod; • 20386-20388-capăt de saltea brodat, Siclod; • 20389-şorţ
brodat, Siclod; • 20390-ştergar în vărgi, Şoimuşul Mare; • 20391-ştergar de perete brodat,
Şoimuşul Mare; • 20392-săculeţ pentru linguri, brodat, Şoimuşul Mare; • 20393- 20397-faţă
de pernă brodată, Şoimuşul Mare, Cecheşti, Mereşti; • 57468-57473-păretar-fragment:
înainte de restaurare, Bilbor; Transport: • 38857-caruţă cu coviltir, Corund;
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În cadrul Muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului sunt transferate şi reconstruite
două monumente din judeţul Harghita1:
- Gospodăria-atelier de olar provenită din comuna Corund, judeţul Harghita,
reprezentativ centru de ceramică secuiască smălţuită, reuneşte monumente de arhitectură
locală datând din secolul al XIX-lea, şi a fost transferată în muzeu în 1973.
- Hanul tradiţional din Tulgheş, judeţul Harghita a fost transferat în muzeu în anul
1991, reprezintă una din construcţiile specifice pasurilor intracarpatice care mediau
comunicaţiile între Transilvania şi Ţările Române, în cazul de faţă Moldova.
Demn de menţionat e şi faptul că, în expoziţia permanentă Cahle transilvănene.
Secolele XV-XIX, se regăseşte recostituită o sobă de cahle secuiască din Cuşmed, Harghita.
Descrierea gospodăriilor
enumerate mai sus se pot
cerecta din punctul de
vedere al fişelor de
monument şi în cadrul
Proiectului evidenţei
monumentelor
etnografice
din Muzeele
în Aer Liber
din România 2 pe site
Institutului de Memorie
Culturală
cIMeC
din Bucureşti.

Fondurile iconografice cu privire la zona Harghita au constituit suport de cercetare
pentru lucrări de doctorat în Centrul Universitar Cluj, precum şi în lucrările datorate
cercetătorului ştiinţific din cadrul Muzeului Judeţean Mureş - dr. Dorel Marc.
Pe viitor suntem pregătiţi să punem la dispoziţia tuturor celor interesaţi materialele
din arhiva documentar-ştiinţifică a Complexului Naţional Muzeal ASTRA din Sibiu.
***
The paper is supposed to present some scientific documents that come from
Harghita County and are in the archives of ASTRA the ational Museum Complex,
Sibiu City, documents that make references both to the Romanian and Szekler communities.
In the Scientific Archive we found out materials that contain information connected
to Harghita County referring to the following groups: the research of glass painted icons
based on questionnaires; the research of the local ethnographic and folkloric data based on
questionnaires; the research of folk industry and means of transportation based on
questionnaires; evidence files of folk installations; folk civilization of Szeklers, Romanians

1

Corneliu Ioan Bucur, Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA (Dumbrava Sibiului). Catalog, Sibiu,
Editura „ASTRA Museum”, 2008, p. 193, 300.
2
http://monumente-etnografice.cimec.ro/muzee-in-aerliber.asp?ID=BAE01DC7A21047B894850601A605D808
- accesat în data de 11 mai 2012.
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and Transylvanian Saxons; exhibitions the Academy of Traditional Folk Arts ( receiving of
new members).
In the Documentary Graphics collection we found out 52 images from Harghita
County that represent: the Romanian and Szekler folk costume, images taken from a
permanent exhibition organized in Miercurea Ciuc presenting textiles, furniture, religious
objects, Szekler folk interior. The images also represent summer folk customs: the Whit
Sunday prayer, etc. The Photo collection has 416 images from Harghita County illustrating
different domains such as: architecture, ceramics/pottery, folk craftsmen/potters, folk
installations/utensils and tools, museum activities, customs, cult objects, shepherding, folk
costumes, textiles, means of transportation. The Design collection has 7 images from
Harghita County: China ink designs representing a potter’s workshop, traps for the wild
animals, potter kiln and detail of a shingle roof house. The Slide collection has 6 slide type
images that represent Tulgheş Inn a monument now sheltered in ASTRA open air museum.
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CĂRTURARUL ŞTEFA MACIULEA (1894-1985)
SLUJITORUL BLĂJEA AL ADEVĂRULUI ISTORIC
Prof. Alexandru Ciubîcă (Târgu-Mureş)
Ştefan Manciulea reprezintă un model de cărturar patriot, care a pus în slujba
neamului său întreaga sa putere intelectuală, întreaga capacitate de muncă creatoare şi
întreaga dăruire profesională. De asemenea, scrierile sale denotă un adevărat cult al
adevărului ştiinţific, o imparţialitate rar întâlnită, care dau o şi mai mare credibilitate
operelor sale. Tocmai prin întrebuinţarea unor surse de informare diverse, multe din ele din
bibliotecile şi arhivele maghiare, argumentaţia cercetătorului devine mai solidă şi mai
convingătoare.
Ştefan Manciulea a văzut lumina zilei chiar de Sfântul Nicolae, la 6 decembrie
1894, într-o familie modestă de ţărani din satul Straja, comuna Berghin (judeţul Alba).
După cursurile şcolii primare, făcute în localitatea natală, la îndemnul preotului şi al
învaţătorului, luminătorii spirituali ai satelor de altădată, aşa cum se va întampla într-un alt
spaţiu românesc peste câteva decenii cu Marin Preda, părinţii îl vor da mai departe la
învaţătură, la liceul din Blaj, unde exista o puternică efervescenţă culturală şi patriotică. În
timpul cursului inferior al liceului îl cunoaşte pe Badea Cârţan, vestitul iubitor de carte
românească, pe care o ducea prin,, vama cucului” pe cei doi versanţi ai Carpaţilor. Elevii
blăjeni aveau obiceiul de a-şi alcătui câte un album; elevul Ştefan Manciulea îşi va alege
drept motto al,, Notes”-ului său poemul Un răsunet (Deşteaptă-te, române!) de Andrei
Mureşanu. O amintire de neşters o vor constitui serbările din august 1911, ocazionate de
împlinirea a 50 de ani de la înființarea ASTREI, când a asistat la zborul lui Aurel Vlaicu pe
deasupra Câmpului Libertăţii şi la prezentarea operei „Mănăstirea Argeşului”, compusă şi
dirijată de Iacob Mureşianu, în curtea gimnaziului blăjean.
În anul 1913, Ştefan Manciulea devine absolvent al şcolii; pe tabloul de absolvire
sunt gravate următoarele cuvinte:,, Altarul de jertfă al naţiunii vom fi / Şi sufletul
neamului nostru”. Această maximă îl va călăuzi pe cărturarul Ştefan Manciulea pe tot
parcursul zbuciumatei sale existenţe. În toamna aceluiaşi an se înscrie la Seminarul
Teologic din Blaj. Această instituţie şcolară va fi evacuată de către autorităţile austroungare, la Oradea; va exista chiar o încercare de desfiinţare a acestui seminar teologic
greco-catolic, prin transferarea a câte zece studenţi la seminarii romano-catolice din
Ungaria. La refuzul profesorilor şi al studenţilor, ca represalii, vor fi încărcaţi în vagoane de
marfă şi vor fi mutați la Beiuş. După absolvire, Ştefan Manciulea va fi numit învăţător în
satul Hăpria, din preajma localității natale Straja. Aici îi va pregăti pe ţăranii din zonă
pentru a participa la Marea Adunare Naţională, din 1 Decembrie 1918, de la Alba-Iulia.
După Marea Unire se înscrie la facultatea de Geografie şi Istorie de la Bucureşti,
unde i-a avut ca profesori, între alţii, pe renumiţii icolae Iorga, Vasile Pârvan şi Simion
Mehedinţi. Fiind un abslovent excepţional, în 1921, Simion Mehedinţi îi propune să
redacteze o teză de doctorat, având ca subiect realităţile geografice, istorice şi demografice
din partea de vest a ţării şi din Câmpia Tisei. Va lucra la aceasta timp de cincisprezece ani,
având obligaţia ca anual să prezinte în faţa comisiei de la Bucureşti către două comunicări.
Acestea se vor concretiza în conferinţe şi cărţi primite cu un real interes şi fiind foarte bine
apreciate de specialişti.

256

Pentru a putea realiza teza de doctorat va solicita un post de profesor la Liceul,,
Moise icoară” din Arad. Tot acolo, va urma Şcoala Superioară de Arte şi Meserii şi va
înfiinţa o staţie de meteorologie, pe care o va conduce timp de şase ani. Tot în perioada
interbelică, s-a preocupat de organizarea bibliotecilor Orczy Vasarhely din Blaj, precum şi
a muzeului oraşului Blaj. Soliditatea pregătirii profesionale şi spiritul organizatoric au fost
temeinice motive pentru numirea sa ca inspector de control al Învăţământului secundar
(=liceal), în 1937, iar - din 1941 - este numit profesor la Facultatea de Ştiinţe din cadrul
Universităţii din Cluj, la secţia Geografie, catedra State şi Continente. Bineînţeles, a fost si
domnia sa victimă a Diktatului de la Viena, care a impus transferarea Universităţii clujene
la Sibiu.
Dar aceasta nu a fost decât începutul calvarului pe care Ştefan Manciulea îl va trăi
dupa al Doilea Război Mondial. În 1947 va fi îndepărtat din Învăţământ, iar în 1951 va fi
arestat, anchetat şi condamnat la şase ani de închisoare de Tribunalul Militar din Clujapoca. Motivaţia încarcerării:,, Apartenenţa la biserica Greco-Catolică română şi
publicarea de lucrări ştiinţifice aţâţătoare la ură rasială între naţionalitatea
conlocuitoare“. Lucrările incriminate erau, în primul rând, Graniţa de Vest, Graniţa de
apus a românilor din vechea Ungarie, Aşezări româneşti în Ungaria şi Transilvania în
secolele XIV-XV (1941) şi Episcopia greco-catolică magiară de Hajdudorogh şi românii
(1942).
După ispăşirea dreptului la opinie şi la adevăr istoric, prin închisorile de la Aiud,
Jilava, Baia Sprie şi Caransebeş, Ştefan Manciulea va fi eliberat, în 1955, pentru a suferi
însă o nouă condamnare politică în anul 1961. În 1964 e publicat celebrul decret 310, al
guvernului comunist român, prin care erau eliberaţi deţinuţii politici. Astfel Ştefan
Manciulea părăsește universul concentraționar și revine în lumea intelectualilor. El a rămas
în amintirea contemporanilor săi ca un desăvârşit şi convingător orator, având cunoştinţe
exhaustive în domeniul geografic şi o impresionantă cultură generală. De cercetrările sale sau folosit însă alţii, pentru că scrierile sale au fost întrebuinţate, parţial transcrise, practic
plagiate, deoarece sursa nu era în niciun fel indicată, în tratate docte de istorie şi de
geografie.
A fost una din ultimele amărăciuni ale existenţei omului de cultură Ştefan
Manciulea. Acesta se stinge din viaţă la vârsta venerabilă de 90 de ani. Pe piatra de
mormânt sunt încrustate cuvinte pe care Ştefan Manciulea însuşi le scrisese, atunci când îl
evocase pe Timotei Cipariu, marele lingvist şi istoric pe care îl dăruise românismului
aceeaşi Mică Romă şi căruia urmaşul său îi arătase un adevărat cult:
,,Bătrân de zile, măcinat de boală, dar cu sufletul împăcat şi mintea limpede până în
ceasul din urmă al vieţii sale, ŞTEFA MACIULEA a părăsit această vale a plângerii
pentru a trece în lumea celor drepţi la o vârstă asemănătoare cu ale patriarhilor de
odinioară. Ţărâna trupului său i se odihneşte în pământul sfânt al Blajului, pe care l-a
iubit şi l-a slujit cu cel mai curat devotament tot timpul cât a trăit”.
Fără a aduce vreo informaţie în plus, însăşi bibliografia privitoare la personalitatea lui
Ştefan Manciulea fiind nedrept de restrânsă, rândurile de faţă se constituie într-o
reparatorie evocare a unei figuri proeminente de cărturar care şi-a dedicat întreaga viaţă şi
muncă propăşirii neamului său şi slujirii adevărului istoric.
Lucrarea Graniţa de vest a lui Ştefan Manciulea a apărut pentru prima dată în anii
1934 şi 1935, în revista,, Blajul”, iar în anul următor a fost editată în volum, tot la Blaj, în
Tipografia Seminarului Greco-Catolic. Ea a fost reeditată la Editura,, Gutînul” din Baia –
Mare, în 1994.
Cartea a apărut într-un moment în care iredentismul maghiar, prin diplomaţie, scrieri
şi mass-media devenise extrem de virulent. Pe plan european se manifestau tot mai evident
mişcările de extremă dreaptă (franchismul în Spania, naţional-socialismul în Germania,
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mussolinianismul în Italia), care urmăreau – între altele – refacerea structurilor statale de
dinainte de Primul Razboi Mondial, în detrimentul statelor naţionale recent formate sau
întregite. În acest context, Ungaria horthystă încerca să convingă opinia publică
internaţională de „nedreptatea istorică” de la Trianon, iar integrarea Transilvaniei în cadrul
statului român şi frontiera de vest a României erau puternic contestate. Propaganda
ungurească urmărea revizuirea frontierei vestice şi vizate erau teritoriile din Banat, Câmpia
de Vest, ţinutul Bihorului şi partea vestică a Maramureşului, ca un prim pas înspre aşa-zisa
“recuperare” a Ardealului. Consecinţa politico-militară va fi, peste patru ani, impunerea
Diktat-ului de la Viena, la 30 august 1940, care a urmat cedării Basarabiei, în iunie 1940, în
urma ultimatumului formulat de U.R.S.S. „Credem că aceasta a fost motivul principal
pentru care prestigiosul profesor Manciulea a elaborat si ne-a pus la îndemână prezentul
manual de cultură istorică, acest documentar de înaltă probitate ştiinţifică, mai ales după
surse maghiare şi austriace, tocmai pentru ca cei chemaţi şi direct obligaţi să apere
fruntările tinerei noastre Românii să aibă oricând la îndemână un intsrument de lucru
absolut indispensabil pentru orice diplomat şi om politic român, pentru orice intelectual
chemat să-şi spună un punct de vedere autorizat în această importantă problemă.” scria
prof. Valeriu Achim în prefaţa reeditării cărţii (p. 8). Utilitatea acesteia s-a dovedit, din
păcate, foarte curând, pentru că datele ei au ajuns să fie utilizate pe parcursul tratativelor
româno-ungare de la Turnu-Severin, din 16-24 august 1940, iar mai apoi la lucrările
Conferinţei de Pace de la Paris, din anul 1947, când a fost recunoscut dreptul României
asupra Transilvanei de Nord, cedate în 1940 Ungariei horthyste.
Acestei prefeţe îi sunt adăugate două anexe, extrase din Recensământul populaţiei
şi locuinţelor, din octombrie 1993, care dovedesc existenţa unei majorităţi absolute a
românilor în toate judeţele şi reşedinţele de judeţ din partea de vest a ţării: din însăşi analiza
acestora, factorul demografic fiind definitoriu, orice pretenţie de enclavizare sau de
modificare a frontierei ar trebui excluse din start! Iată cum se prezenta, procentual, situaţia:
Maramureş: români-81,1%, maghiari- 10,1%, ucrainieni-6,8%; Baia-Mare: români80,2%, maghiari- 17,3%, ucraineni- 0,2%, ţigani- 1,3%, germani- 0,6%. Satu-Mare (jud.):
români- 58,5%, mahiari- 35,0%, germani- 3,6%; Satu-Mare (municipiu) : români- 55,0%,
maghiari- 40,9%, ucraineni- 0,2%, ţigani- 0,8%, germani- 2,7%. Bihor: români- 66,5%,
maghiari- 28,4%, ţigani- 3,4%; Oradea: români- 64,7%, maghiari- 33,3%, ţigani- 0,9%,
germani- 0,4%. Arad (jud.): români- 80,5%, maghiari- 12,5%, ţigani- 2,7%, Arad
(municipiu): români- 76,6%, maghiari- 15,6%, ucraineni- 0,32%, ţigani- 1,1%, germani +
alţii:3,38%. Timiş: români- 80,2%, maghiari- 8,9%, germani- 3,8%, Timişoara: români82,1%, maghiari- 9,4%, ucraineni- 0,2%, ţigani- 0,7%, germani- 3,9%, sârbi- 2,3%, alţii 0,5%. Orice perspectivă am adopta, cea a evoluţiei istorice, implicit criteriul statului naţional
unitar, sau cea pur demografică, a preponderenţei sincronice a unui element etnic, vehiculată
de actualele tendinţe globalizante, statistica anterioară ar trebui să pună capăt definitiv
discuţii despre „ţinuturi minoritare” în partea de vest a României.
În introducerea intitulată Revizionismul unguresc şi pretenţiile lui teritoriale se
menţionează recrudescenţa revizionismului unguresc, după 1920, care încerca ”[…]să arete
că, noi românii, n-am avea nici un drept istoric-etnic asupra Ardealului, Crişanei şi
Maramureşului, că am venit în Transilvania în târzie vreme, abia pe la sfârşitul secolului
al XII-lea şi începutul celui următor, pripăşiţi în grupuri mărunte, strecurate pe furiş, ca
nişte bieţi păstori din ţările Peninsulei Balcanice, fără urme de cultură şi civilizaţie.” (p.
17) Autorul constată că, pe lângă cererea unui „regim de speciale favoruri aplicat
elementului unguresc din Transilvania”, revizioniştii perioadei interbelice doreau trecerea
imediată la Ungaria a şase mari regimuri „neromâneşti”, care cuprindeau – practic – întreg
Banatul, Câmpia de Vest, o bună parte a Bihorului şi Maramureşului. (p. 18-19)
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Tot în partea introductivă, Ştefan Mancilea fixează scopul documentului său
studiu:”În rândurile de mai jos vom căuta - fără patimă, observând întru toate adevărul
istoric, folosindu-ne în cea mai mare măsură de izvoare, diplome, acte, documente şi date
statistice ungureşti - să dovedim că stăpânim, cu tot dreptul, regiunea de azi din Câmpia
Tisei cuprinsă între hotarele apusene ale statului românesc, că ea a fost locuită de noi
înainte de venirea ungurilor, ba am trăit, ca neam, cu viaţa proprie politică şi economică
mult mai departe peste graniţele actuale, resfirându-ne în veacurile al XV-XVI-lea peste
Tisa în tot lungul Carpaţilor nordici, înaintând până în judeţele de sub picioarele
masivului Tatra, iar înspre apus si nord-vest până în Moravia şi Silezia şi spre nord până
în Polonia actuală.”(p. 18)
Acest deziderat va fi îndeplinit în cele nouă capitole ale cărţii. Pentru început
cercetătorul urmăreşte deplasarea ungurilor în prima jumătate a secolului al IX-lea, dinspre
râurile Ural şi Kama şi fluviul Volga, aflaţi mereu în conflict cu alte neamuri şi mereu fiind
în căutarea unei patrii. Triburi nomade de păstori, se vor aşeza succesiv în nord-vestul Mării
Negre, apoi între Bug, Prut şi Siret, iar, mai apoi, pe la 896 vor trece Carpaţii, aşezându-se
în pusta panonică. Cele mai binevoitoare evaluări îi stabilesc, ca număr, la vreo 200 000 de
suflete. În toate ţinuturile în care s-au aşezat au întâlnit populaţii autohtone, cu care au avut
atât relaţii paşnice, cât – mai ales – războinice. Autorul citează numeroase izvoare istorice şi
lucrări prestigioase (P. Hunfálvy, H. Morczaly, . Iorga, icolae Drăganu, Pauler
Győrgy etc.) care probează categoric câteva lucruri:
a) anterioritatea româno-slavilor, inclusiv în Panonia, şi cu atât mai mult în stânga
Tisei;
b) o organizare politică şi militară eficientă a acestora, în cnezate şi voievodate;
c) existenţa unei vieţi religioase creştine (biserici,mănăstiri) a autohtonilor.
Pe bună dreptate, Ştefan Manciulea observă că „Populaţia ungurească în număr
mare nu s-a putut aşeza în stânga Tisei chiar din pricina configuraţiei șesului, care până
în veacul al XVIII-lea era aproape întreg o mare de bălţi şi mlaştini, alcătuind o barieră
de netrecut între Ardeal şi ţinutul dintre Dunăre şi Tisa. Expansiunea elementului
unguresc înspre Ardeal se face abia pe la sfârşitul veacului al XVII-lea, căutând mai ales
cursul râurilor, atraşi fiind de aurul, sarea, şi mai târziu de lemnul acestei provincii. ici
acum nu avem de a face cu o pătrundere în masă, ci mai mult cu infiltrări sporadice, la
oraşe aşezându-se funcţionarii şi membrii clerului înalt, iar la sate se dezvoltă clasa
nobililor. Documentele referitoare la viaţa statului unguresc după primirea creştinismului
pomenesc despre prezenţa populaţiei româneşti[…] în șesul din stânga Tisei, dar mai ales
la periferiile lui, unde-şi avea organizația ei cnezală şi voievodală cu teritorii bine definite
şi determinate de factori geografici.”(p. 25)
Anul 1526 a reprezentat un moment crucial în evoluţia istorică a zonei, întrucât statul
ungar dispare, fiind transformat în paşalâc. De aceea, Ştefan Manciulea urmăreşte, în
următoarele două capitole, destinul elementului românesc din Banat, Crişana, Maramureş
până la această dată.
Există o evidentă similitudine a destinului şi a evoluţiei românilor în întregul areal de
şes şi de deal al Transilvaniei de Vest. Documentele vechi de epocă menţionează, chiar cu
ortografie modificată (latinizantă, maghiarizantă sau germanizantă), încă înainte de anul
1300, o mulţime de toponime (nume de locuri), oiconimie (nume de aşezări omeneşti) şi
antroponime (nume de persoane) româneşti. Acestea sporesc tot mai mult pe parcursul
secolelor al XIV-lea – al XVI-lea şi vorbesc despre existenţa proeminentă, chiar
prodominantă, a elementului românesc în structurile şi relaţiile feudale din întrega zonă.
În Banat, elementul românesc şi cel slav sunt absolut dominante. Românii se organizau
în „districte”, cnezate și voievodate, care se conduceau administrativ autonom, având şi
legislaţii proprii („jure valachica” sau „jure valachorum”). Actele vremii stabilesc
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obligaţiile şi privilegiile comunităţilor româneşti în raport cu regatul maghiar. În plus, aceste
formaţiuni româneşti aveau un rol militar substanţial, de stăvilire a înaintării turcilor înspre
centrul Europei şi adesea participau la campaniile militare ale regilor maghiari: ”Rolul de
grăniceri şi apărători de hotare pe care l-au jucat românii bănăţeni în veacul al XV-lea, şi
îndeosebi grija pe care au pus-o în a opri pe turci să pătrundă în sudul Ungariei, apare în
diferite Diplome în care sunt menţionate faptele lor”. (p.30-31)
Românii trăiau în zone compacte şi în ţinuturile arădene şi bihorene, iar vechimea şi
vitalitatea elementului românesc sunt renumite cât priveşte Maramureşul. Există o mulţime
de atestări, printre cele mai vechi din ţară, ale unor state româneşti maramureşene, încă din
secolul al XIV-lea. Acolo era prezentă o organizare şi funcţiona și o ierarhie bisericească
ortodoxă confirmate, încă din 1391, de Patriarhia de la Constantinopol. Relaţiile între
voievozii locali şi regii Ungariei puteau deveni şi conflictuale. Este cazul voievodului
Bogdan-Vodă, care va trece munţii înspre răsărit şi va întemeia, în 1359, Ţara Moldovei.
În această perioadă istorică, presiunile nu aveau un caracter naţional, cât mai ales
confesional: exista o permanentă încercare de atragere a „schismaticilor” [=a ortodocşilor]
la catolicism, prin misionarismul papal, sprijinit de regatul maghiar. În timp, adoptarea
catolicismului de către o parte a românilor de acolo va avea drept consecinţă şi pierderea
limbii materne şi -în final- deznaţionalizarea. Însă deznaţionalizarea este evidentă şi se
produce mai ales la nivelul păturilor bogate: „obilimea română din Banat, Crişana şi
Maramureş, în veacurile al XV-lea - al XVI-lea, şi-au pierdut tot mai mult caracterul
etnic, fie prin trecerea la catolicism, fie prin viaţa pe care o duceau în preajma unei
regalităţi şi curţi străine de interesele neamului nostru, aşa că, rând pe rând, cele mai
multe familii au fost cu totul maghiarizate, rămând masa poporului de jos să ducă mai
departe firul şi rosturile vieţii româneşti în aceste regiuni până în zilele noastre.” (p. 52)
Cel de-al cincilea capitol al lucrării urmăreşte răspândirea neamului românesc înspre
periferia zonelor compacte ale românismului. Soarta acestor români, în plan diacronic, era
previzibilă: constituindu-se în nişte insule lingvistice şi etnice, ei puteau fi şi mai uşor
deznaţionalizaţi, fie pe cale „naturală” (contacte interetnice, căsătorii mixte etc.), fie prin
mijloace devenite „clasice” ale statului (şcoală, biserică, accederea condiţionată la funcţii
etc.). Ştefan Manciulea ne spune că: „Elementul românesc se întindea în secolele al XIVlea - al XVI-lea mult mai departe de teritoriul Banatului, Crişanei şi Maramureşului,
până dincolo de Tisa, în judeţele: Ugocia, Bereg, Ung, Abauj, Torna, Arva, Lipto,
Trecsen, ţinutul Zipsului, până în Moravia, Silezia şi Polonia.” (p.52-53) De multe ori,
situaţii recunoscute, din nou, de către istoriografia maghiară (Réthi L., Csanki D., Mihály
I., Iancso B., Takács S. etc.) anterioritatea lor faţă de unguri şi populaţiile slave era mereu
confirmată. Ei constituiau un sprijin militar pentru coroana maghiară sau pentru alte state
feudale din preajmă; rolul lor economic, de asemenea, era însemnat şi foarte adesea aceste
comunităţi româneşti şi cnejii lor se bucurau de scutiri de impozite şi de alte privilegii.
Atestaţi până la poalele munţilor Tatra şi până în inima Galiţiei şi a Podoliei, în Polonia şi
între slavii de sud, numărul acestora se va diminua continuu până în pragul secolului al XIXlea, când dispar etnic, rămânând - până astăzi - nume topice, nume de persoane şi amintirea
vieţuirii lor în acele locuri. Acestor români, băştinaşi, li s-a adăugat, pe tot parcursul Evului
Mediu, pătrunderea şi constituirea de aşezări ale păstorilor, veniţi îndeosebi din partea
nordică sau vestică a Ardealului. Până astăzi, în limba maghiară şi în limbile slave vestice
(cehă, slovacă, ucraineană, polonă) terminologia păstorească este de origine română; iar în
limba română, aceasta este, la rândul ei, de origine traco-daco-getică!
În perioada stăpânirii turceşti (1526-1718), în Ungaria şi în stânga Tisei elementul
unguresc a regresat. Colonizarea cu spahii a zonelor rurale, care iau locul micilor nobili de
ţară, impunerea administraţiei turceşti la oraşe, dările către noii stăpâni îi determină, mai
ales pe orăşenii bogaţi şi pe nobili, să îşi găsească salvarea de „mâna sultanului” în nordul
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Panoniei; oamenii de rând vor rămâne şi vor suporta aproape două secole jugul otoman.
Acum, în aceste vremuri nesigure, apare o meserie inedită, cea a „haiducilor”. Aceştia erau,
în fapt, paznici şi apărători ai turmelor de vite care erau duse spre vânzare în Austria,
Germania sau Italia. În majoritate, aceştia erau români şi lor li se datează componenta hajdu
din numele topice ungureşti şi numele de familie Hajdu.
În timp, presiunea religioasă şi cea etnică a dus la definitiva deznaţionalizare a
acestei ramuri vestice a românismului: „Propaganda calvină, făcută între românii şesului
de la apusul ţării, a avut pentru ei urmări fatale, mare parte dintre cei care locuiau
regiunea Tisei mijlocii, până prin părţile Szeged-ului, dar mai ales cei din judeţele Bihor,
Hajdu şi Szabolcs, s-au pierdut pentru totdeauna în masa ungurească.” (p.71)
În secolul al XVIII-lea sunt consemnate continue infiltrări de populaţii alogene în
zona vestică a teritoriului românesc. Raţiunea acestora era, în primul rând, de natură
economică, coloniştii primind terenurile cele mai mânoase. Capitolul al VII-lea vorbeşte de
„infiltrări” sârbeşti, de colonişti germani, francezi, italieni, bulgari etc. în Banat. Favorizaţi
erau, evident şvabii, de către Curtea vieneză, aceștia fiind aşezaţi preponderent în regiuni
prospere agricol, dar mai cu seamă în centrele orăşeneşti. În Banat, până înspre 1800,
populaţia ungurească era absolut nesemnificativă. De asemenea, au existat infiltrări de
populaţii şi în Crişana şi în Maramureş, îndeosebi slovaci, germani, ruteni. Ştefan
Manciulea precizează că „Elementul unguresc pătrunde tot mai adânc în veacul al
XVIII-lea, dinspre interiorul şesului înspre judeţele: Arad, Zarand şi Bihor, fie sub formă
de infiltrări sporadice - cu neputinţă de urmărit documentar -, fie sub formă de colonizări
făcute pe moşiile nobililor ori pe domeniile statului.” (p.92)
În capitolul al IX-lea, autorul observă că asimilarea naţionalităţilor, după 1800,
devine politică de stat în Ungaria, iar aceasta va deveni extrem de virulentă după 1867, anul
instaurării dualismului austro-ungar; ea a permis punerea în practică a tendinţelor şovine
extreme în Ungaria, în Transilvania, dar şi în zonele locuite preponderent de slavi. Practic,
deznaţionalizarea devine de-a dreptul sălbatică vreme de o jumătate de secol, până la
sfârşitul Primului Război Mondial.
Metodele utilizate în scopul asimilării românilor au fost colonizările, maghiarizarea
şcolilor primare şi a bisericilor, maghiarizarea numelor, îndepărtarea românilor de centrele
orăşeneşti şi falsificarea datelor statistice ale recensămintelor.
Colonizările urmăreau spargerea blocului românesc prin înfiinţarea de aşezări
ungureşti sau întărirea elementului etnic maghiar din cele mixte. Ele s-au făcut dinspre
câmpie înspre munte şi, mai ales, pe văile Mureşului şi ale celor trei Crişuri, pentru ca – mai
apoi – elementul românesc, slăbit, să poată fi mai uşor asimilat. După 1894, politica de
asimilare a fost încredinţată şi Ministerului Agriculturii, care aloca sume însemnate de bani
pentru subvenţionarea achiziţionării de proprietăţi funciare de către populaţia ungurească, de
la români. Scopul formării acestor culuoare era de a uni maghiarimea din vest cu cea din
centrul Transilvaniei şi mai departe cu populaţia secuiască maghiarizată din zona Carpaţilor
Orientali. (p. 98-104) Maghiarizarea prin şcoală rezulta din:
a)inexistenţa unor şcoli secundare sau superioare în limba română;
b)îngrădirea funcţionării şcolilor confesionale româneşti, închiderea arbitrară a
acestora şi înlocuirea lor cu şcoli de stat (de limbă maghiară), chiar şi în localităţiile în care
elementul românesc era, procentual, de sută la sută.
Rămâne grăitoare în acest sens legea Ápponyi, promulgată de Parlamentul ungar, în
ciuda protestelor asociaţiilor culturale şi ale forurilor eclesiastice ale românilor, ale saşilor şi
ale slavilor din Imperiul Austro-Ungar. (p. 104-106)
Şicanele de tot felul, interdicţia de a construi biserici din alt material decât lemnul,
presiunile pentru a trece la catolicism sau calvinism sunt mai vechi; prigoana contra
bisericilor românilor (ortodoxă şi greco-catolică) este extremă în timpul Revoluţiei de la
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1848 şi ea continuă în forme tot mai rafinate, deşi nu neapărat violente, în deceniile
următoare. Înfiinţarea episcopiei de Hajdudorog a fost un fals eclesiastic grosolan: unii
români deznaţionalizaţi, deşi îşi pierduseră limba, continuau să se considere catolici de rit
oriental (Aceste este cazul, chiar în zilele noastre, în câteva comune din judeţul
Harghita, între care cele mai însemnate sunt Plăieşii de Jos și Livezi). Prin „grija”
statului ungar se traduc în ungureşte cărţi liturgice care au fost utilizate în biserici, iar
numeroasele localităţi pur sau preponderent româneşti, ale căror parohii au fost înglobate
acestei funeste episcopii, au fost rapid maghiarizate. Ştefan Manciulea realizează chiar un
tabel cu limbile întrebuinţate în respectivele biserici greco-catolice, la 1822 şi la 1896, din
care rezultă că aproape peste tot limbile valachica şi ruthenica au fost înlocuite cu
hungarica.
Un loc însemnat, cu extrase din actele recensămintelor efectuate de oficialităţile
(austro)ungare este consacrat falsificării datelor despre populaţie sub aspect numeric şi etnic
între 1840 şi 1910, în Ungaria. Procedeul este relativ simplu. Nu era înscrisă limba
maternă, ci limba folosită de preferinţă (în şcoală, armată, în relaţiile cu oficialităţiile
etc.). Greco-catolicii şi puţinii români romano-catolici intrau şi ei, automat, la naţionalitatea
maghiară, iar numele/penumele erau traduse/maghiarizate. Astfel dintr-un slovac, sârb, sas,
român etc. „se năştea” la recensământ un „veritabil” fiu maghiar al patriei maghiare! Aşa se
face că un tabel precum următorul, reprodus de către Ştefan Manciulea după lucrarea lui C.
Codarcea, Front antirevizionist, Cluj, 1933, p. 13, poate fi absolut uluitor:
Populaţia Ungariei la:
Unguri
Români
Germani
Slovaci
Croaţi
Sârbi
Evrei
Alte naţionalităţi

1840
4,812,759
2,202,542
1,273,677
1,687,258
1,886,542
828,365
244,035
500,230

1910
10,050,575
2,949,022
2,037,435
1,967,907
1,833,162
1,106,471
469,255

Din acest tabel rezultă că:
a)
La 1840, populaţia ungurească a Ungariei, în raport cu celelalte naţionalităţi,
era de aproximativ 50%;
b)
A existat un „miracol” al creşterii numerice şi procentuale a populaţiei
maghiare, practic mai mult decât o dublare a acesteia, în numai 70 de ani, în mod artificial,
prin mijloacele pe care le-am amintit mai înainte. Iar aceasta, în timp ce, pentru alte
naţionalităţi există o creştere limitată, ba chiar un regres (croaţii şi alte minorităţi);
c)
Românii, cunoscuţi pentru familiile lor numeroase, au o creştere neaşteptat de
limitată, de aproximativ 750 000 de suflete;
d)
Fenomenul poate fi observat şi în cazul celorlalţi slavi, cu creşteri modeste,
datorate de asemenea asimilării şi maghiarizării;
e)
Semnificativ a crescut numărul germanilor; deşi aveau familii cu un număr
limitat de copii, ei cresc spectaculos, cu aproximativ 650 000 de persoane, datorită mai cu
seamă colonizărilor şvabilor în Banat, în Bihor şi în zona Satu-Mare, precum şi a germanilor
în Bucovina;
f) Din recensământul din 1910 lipsesc evreii; fie că ei au fost incluşi la „alte
naţionalităţi” (şi atunci, în realitate, numărul acestor etnici slab reprezentaţi a scăzut
dramatic!), fie s-au declarat „în bloc” maghiari; există, este drept, şi o a treia posibilitate,
262

anume ca evreii care şi-au afirmat rasa şi să fi fost atât de puţini comparativ cu cei care s-au
declarat „unguri”, încât au fost incluşi în ultima rubrică a tabelului final al recensământului.
În sfârşit, capitolul al X-lea urmăreşte componenţa etnică a marilor oraşe ale vremii, în
Câmpia de Vest, înaintea Primului Război Mondial. Fără posibilitate de tăgadă, elementul
maghiar în Arad, Oradea, Satu-Mare şi cât priveşte Timişoara –cel german, sunt dominate.
(p.138) Explicaţia ne-o oferă, şi de data aceasta, sintetic, cercetătorul Ştefan Manciulea:
„Statul unguresc a căutat să creeze din centrele urbane tot atâtea bastioane ale
maghiarismului, care nu puteau fi cucerite de naţionalităţi, ci, dincontră, ele aveau rolul
să asimileze şi deznaţionalizeze populaţiile de altă limbă din hinterlandul lor.
Cifrele recensământului de la 1910 – cu tot caracterul lor tendenţios – dovedesc
limpede că populaţia judeţelor de la apusul ţării era în majoritate românească, pe când
cea a oraşelor o formau ungurii, peste tot aproape în majoritate absolută.” (p. 139)
Concluziile lucrării Graniţa de vest de Ştefan Manciulea punctează sintetic întreaga
bine documentata expunere anterioară, subliniind netemeinicia revizionismului maghiar. O
colonizare a zonelor de şes, aflate actualmente între graniţele României, prin elemente
maghiare începe abia în secolul al XVIII-lea, unde nu ajung nicăieri majoritare, în timp ce
„Ungurii alcătuiau până în ultimele decenii ale veacului al XIX-lea, un bloc unitar
numai în centru Câmpiei Tisei, periferia fiind populată, la nord cu slovaci şi ruteni, la
răsărit cu români, la sud de sârbi, croaţi şi sloveni.” (p. 140). Schimbarea componentei
naţionale, dar dincolo de frontiera României, era de dată recentă: „umai după 1880,
începe opera puternică de deznaţionalizare şi maghiarizare, îndreptată contra tuturor
insulelor etnice din Ungaria, şi în locul întâi contra celor româneşti.” (p. 140-141).
În schimb, însăşi istoriografia maghiară, în monografiile judeţelor din Ungaria,
recunoaşte existenţa românilor, în număr însemnat, în judeţele Csénad, Békes şi Szabolcs,
iar aceeaşi istoriografie maghiară de după 1900, vorbind de populaţia românească din
Câmpia vestică, cuprinsă între fruntariile României de astăzi, recunoştea că „[…] românii
alcătuiau aproape peste tot majoritatea locuitorilor, şi că pe teritoriul unor judeţe centrele
ungureşti au luat fiinţă abia în veacul al XVIII-lea.” (p.141)
De asemenea, elementul românesc era preponderent în zona de şes a judeţelor Sătmar
şi Ugocia, era extrem de semnificativ numeric în zona de câmpie a judeţului Bihor, în timp
ce „Populaţia ungurească, în comparaţie cu elementul românesc alcătuia, la 1910, pe
teritoriul judeţului Arad, abia o minoritate relativă,” (p. 142-143) Cât priveşte Banatul, în
mod practic elementul unguresc a fost absolut nesemnificativ până în 1718, când ţinutul a
fost eliberat de sub stăpânirea turcească, şi – în ciuda colonizărilor de tot felul – până în
1910 românii alcătuiau majoritatea populaţiei judeţului Timiş. (p.144)
Procesul de deznaţionalizare, dar şi practicile de falsificare a datelor statistice
privitoare la demografia vestului României erau apanajul ultimei perioade de stăpânire
maghiară, de dinaintea Marii Uniri din 1918: „Veacul al XIX-lea, prin administraţie,
biserică, şcoală, armată etc. a împins şi ajutat la pătrunderea elementului unguresc
dinspre interiorul câmpiei tot mai departe spre margine, lovind puternic regiunea vestică
a românismului. Prin cunoscutele procedee de deznaţionalizare, elementul unguresc a
înghiţit în masa lui an de an tot mai multe insule românşti dintre care unele sau [sic!]
deznaţionalizat, altele şi-au păstrat până azi caracterul etnic, care apoi au fost trecute în
diferite conscrieri, recensăminte, studii şi publicaţii, ca fiind populate exclusiv cu unguri”
(p. 144-145)
Tendinţele de falsificare a realităţilor demografice din partea de apus a ţării au devenit
şi mai virulente după Primul Război Mondial „[…] când au luat fiinţă în Ungaria o serie
de asociaţii şi ligi <<revizioniste>>, toate puse sub aripa ocrotitoare a statului, care şi-au
întins activitatea peste întregul continent european, trecând până departe în Statele-Unite
americane, cerând în tot locul, lumii, rectificarea marii nedreptăţi făcute <<Statului
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milenar al Sf. Ştefan>>”. (p. 145) Propaganda antiromânească nu s-a schimbat prin nimic
în ultimele nouă decenii, pentru că şi pe atunci „România e înfăţişată în nenumăratele
publicaţii ale acestor asociaţii revizioniste, drept o ţară barbară, unde minorităţile sunt
supuse celui mai vitreg tratament.” (p. 145)
Autorul adaugă o succintă analiză a recensănântului din 1930, din care rezultă „că
populaţia românească se prezintă pe toată fâşia de câmpie şi de dealuri de la apusul ţării,
sub forma unei mase compacte, ungurii alcătuid numai insule etnice, care aparţin în cea
mai mare parte oraşelor şi centrelor industriale.” (p. 146) Comparând datele respectivului
recensământ din 1930 cu cele ale recensământului din 1992, putem constata o păstrare a
proporţiilor etnice în judeţele din nord-vestul Transilvaniei (Maramureş, Satu-Mare, Bihor)
între elementul românesc şi cel maghiar, cu preponderenţa semnificativă a celui dintâi. În
judeţele din partea de vest a ţării (Arad, Timiş) există o creştere semnificativă a
componentei româneşti. Ea se explică, însă, nu prin vreun proces de deznaţionalizare a unor
minorităţi, ci prin plecarea masivă a şvabilor şi germanilor în Germania de Vest, în anii
comunismului, şi prin puternica industrializare a oraşelor Arad şi –mai ales- Timişoara, care
a atras muncitori şi specialişti din întreaga ţară.
Ultimul alineat al cărţii reafirmă credinţa în adevărul istoric şi în perenitatea neamului
românesc în ţinuturile locuite de străbunii lor: „În faţa acestor constatări, va trebui să
înţeleagă oricine, că adevărurile istoric-etnice în viaţa popoarelor nu pot fi puse la
tocmeală, ele sunt şi rămân veşnice, oricâte furtuni s-ar abate asupra lor şi ar încerca să
le distrugă. De aceea, ca locuitori băştinaşi, peste tot şesul de la apusul ţării, vom
răspunde tuturor care încearcă denaturarea adevărului istoric, cu înţelepciunea plină de
sfinţenie şi dreptate a bătrânului cronicar: „Stă dar numele cel vechiu ca un temeiu
neclintit... iar CEL CE ESTE RĂDĂCIĂ U SE MUTĂ. ” (s.a.)
Am scos, prin paginile de faţă, din negura unei nedrepte uitări, o scriere importantă
despre vieţuirea şi continuitatea poporului român pe plaiurile vestice ale ţării, care constituie
-totodată- şi o lecţie uriaşă de istorie. Avertismentul acestei instructive cărţi, deşi nu este
formulat explicit, este următorul: „Cine îşi uită istoria, merită să o retrăiască!”
***
In the present paper we decided to invoke the work and the life of one of the greatest
scholars and patriots that Blaj city gave to Romania. Blaj is a burning point of culture and
spirituality from the south part of Transylvania.
In the south part of the paper we achieved an analysis of his work entitled West
Border, in which the author proves the primacy of Romanians form a historical and
geographical point of view in this part of country, but also the methods through which it has
been tried and it is still trying the Magyarization of the territories from Banat, West Plain
and Maramures area.
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OCTAVIA CODRU TĂSLĂUAU Î SCRIERILE LUI
VASILE ETEA
Prof. Dimitrie Poptămaş (Târgu-Mureş)
Octavian C. Tăslăuanu şi Vasile Netea au ca zi calendaristică de naştere -1 februarie.
Viaţa lor s-a desfăşurat sub zodia Vărsătorului deosebit de generoasă în calităţi. Se spune
despre cei care s-au născut sub această zodie că au înclinaţii spre munca intelectuală,
comunicare, capacitate de a înţelege noţiuni abstracte, sunt oameni mai puţin obişnuişi,
atraşi de ce este vechi şi trainic, viitorul a început odată cu ei tot aşa cum progresul
înseamnă totul. Este o potrivire între cei doi. Chiar dacă diferenţa de vârstă era
considerabilă, în care primul deţinea senioratul. Observăm câteva similitudini. Începutul de
februarie de obicei nu este prea generos unui climat cât de cât prietenos. Acolo, iarna îşi
dezlănţuie capriciile sale, care se amplifică în localitatea aflată la cea mai mare altitudine din
ţară, relativ aproape de Topliţa Română, la intrarea Mureşului în defileu, Bilborul naşterii şi
copilăriei lui Octavian C. Tăslăuanu, ca şi la Deda de la ieşirea acestuia deschizându-şi calea
spre Câmpie printre şirurile muntoase ale Călimanilor şi Giurgeului de unde descinde Vasile
Netea. Condiţiile fizico-geografice cu ierni geroase, iar verile mai puţin cuprinse de arşiţa
soarelui le-a asigurat o constituţie fizică sănătoasă, robustă, călită, predispusă muncii
intelectuale. Căldura lor le-a fost dragostea de ţară. Primul îşi dorea împlinirea unui ideal,
acela al României întregite cu toate provinciile locuite de români, aspiraţie împlinită
magistral la 1 Decembrie 1918, iar al doilea îşi consuma energiile intelectuale în apărarea şi
consolidarea acesteia alături de mentorul său spiritual, bucuriile fiind de scurtă durată,
intervenind înlăturarea efectelor răpirii unor teritorii din trupul Ţării prin mijloace arbitrare,
aşa cum s-a întâmplat în anul 1940.
Diferenţa de vârstă şi destinul fiecăruia a făcut ca ei să nu se cunoască decât foarte
târziu. După cum ne mărturiseşte Vasile Netea în Memoriile1 sale, l-a cunoscut pe Octavian
C. Tăslăuanu abia în anul 1941, cu un an înainte de trecerea sa în eternitate, la domiciliul său
din Bucureşti, unde deseori se adunau intelectualii români,din generaţia Unirii, stabiliţi sau
refugiaţi urmare a ocupării a unei părţi din nordul Transilvaniei de către horthişti. Casa sa
era frecventată de ardelenii Ghiţă Pop, Sever Dan, Constantin Bucşan, Voicu Niţescu, Ioan
Clinciu, Gh. Popa-Liseanu şi alţii. Adesea, la aceste întâlniri Vasile Netea mai poposea,
ascultând şi depănând amintiri de viaţă trăită. Tot în casa acestuia îl cunoaşte pe Iosif Ion
Şchiopul, un spirit enciclopedic, tot de pe Mureş, ziarist, patriot înflăcărat şi un adevărat
polihistor. Pe lângă problemele de actualitate culturală şi politică cei trei mureşeni aveau în
comun locurile natale, dorul de ele, de cei apropiaţi, de tradiţiile şi obiceiurile de acasă.
Atunci când timpul nu mai avea răbdare, seniorul îşi recomanda cărţile. Ce putea să fie mai
elocvent, convingător şi expresiv decât frumoasele şi adevăratele clipe de viaţă, presărate cu
speranţa împlinirilor atât de frumos redate de Octavian C. Tăslăuanu în al său volum
Amintiri de la Luceafărul.
Vasile Netea se va apropia mai mult de Octavian C. Tăslăuanu, urmându-i sfaturile
acestuia de lecturare şi studiere a scrierilor sale, de mare interes ca sursă de cunoaştere
istorică şi culturală mai ales în problemele Transilvaniei, în preajma şi urmările Primului
Război Mondial şi până la Marea Unire. De mare interes erau iniţiativele care urmăreau să
pună în lumină acţiunile comune ale românilor de pe o parte şi de alta a Carpaţilor,
accentuate în perioada dualismului austro-ungar. Aşa se explică faptul că discipolul se
adânceşte în cunoaşterea scrierilor edite, pornind de la revista Luceafărul2, Trei luni pe
câmpul de război3, Hora obuzelor4, Valuri politice5, Sub flamuri naţionale6, Amintiri de la
Luceafărul7, Octavian Goga – Amintiri şi contribuţii la istoricul revistei Luceafărul8 şi
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Spovedanii9. La acestea se mai adaugă, parte din imensul material publicistic risipit în presa
vremii, corespondenţă şi numeroase referinţe critice. Ele stau la baza deselor menţiuni în
scrierile lui Vasile Netea, în special cele privitoare la Unire.
Într-un eseu închinat
împlinirii a 40 de ani de la apariţia revistei Luceafărul şi totodată anul trecerii sale la cele
veşnice, Vasile Netea apreciază tinerimea română aflată la Budapesta care nu cu puţine
eforturi materiale şi intelectuale, dar cu mult curaj pun bazele unei reviste literare şi de
cultură fără egal care o să devină una dintre cele mai îndrăgite de către toţi românii
indiferent de locul unde s-ar afla. In jurul ei se vor aduna toţi aceia care aveau „un dor de
împlinit”. Vasile Netea elimină unele aserţiuni de istorie literară care se abat de la
recunoaşterea adevărului, subliniind faptul că de la primul număr al revistei, Aurel P.
Bănuţiu a deţinut funcţia de editor şi redactor, în calitatea sa de iniţiator. Alături de el erau
Ion Montani, Octavian Goga, Al. Ciura, I. Lupaş, Ion Lapedatu, Sebastian Stanca, Dionisie
Stoica şi alţii. După aproape un an, conducerea revistei este preluată de Octavian C.
Tăslăuanu, care o mută la Sibiu şi care îi va conduce destinele timp de 12 ani. Vasile Netea
afirma în scrierea sa că, „Tăslăuanu a adus un sănătos şi energic spirit critic, format în
şcoala românească a Bucureştilor, unde audiase cursurile unui Titu Maiorescu şi ale unui
6. Iorga, o remarcabilă intuiţie politică şi literară, o neistovită voinţă şi inegalabile însuşiri
de organizator şi de conducător”. Eseul este publicat în cartea, De la Petru Maior la
Octavian Goga,10 volum premiat de Academia Română. Studiul se intitulează„La patru
decenii de la ivirea Luceafărului”11.
În lucrarea Pe drumul unităţii naţionale12, Vasile Netea surprinde câteva aspecte ale
unor legături dintre români. Printre moldovenii care au păşit pământul Transilvaniei încă
înainte de Unire se număra şi scriitorul Alexandru Vlahuţă, care, cu toate că era colaborator
la mai multe publicaţii ardelene, vine aici pentru prima dată, vizită ocazionată de nunta lui
Octavian Goga, pe atunci aflat şi el la conducerea Luceafărului. Cu acest prilej este primit
cu entuziasm de către Octavian C. Tăslăuanu, care nota că „Venirea lui ne bucura numai pe
noi cei robiţi de pravila frumosului, ci parcă şi Făt-Frumosul din creştetul bolţii albastre se
încălzea de bucurie, trimiţând în calea oaspetelui rar, potop de pulbere aprinsă”. Vlahuţă
avea strânse legături cu Octavian Goga, Octavian C. Tăslăuanu, Sextil Puşcariu, V. Cioflec.
Tot aici sunt redate măsurile de suspendare ale revistei de către autorităţi, aceasta fiind
socotită drept periculoasă.
Numele lui Octavian C. Tăslăuanu deseori este menţionat în cartea Spre unitatea
statală a poporului român13 o frescă vie, concludentă şi argumentată a vieţii politice şi
culturale româneşti de la Unirea Principatelor şi până la Unirea de la Alba Iulia. În anii
neutralităţii războiului, legăturile românilor ating apogeul scrie Vasile Netea. Este menţionat
alături de Octavian Goga, Onisifor Ghibu şi Ghiţă Pop, ca luptători în toate formele asociate,
cum au fost Liga pentru unitatea politică a românilor, Acţiunea 6aţională, Federaţia
unionistă etc. Octavian C. Tăslăuanu este unul dintre semnatarii, alături de Octavian C.
Tăslăuanu, Ion Moţa, Vasile C. Osvadă, Onisifor Ghibu, Constantin Bucşan, Iosif Şchiopul,
Gheorghe Pop, Iuliu Enescu, Aurel Esca şi Sebastian Bornemisa, a apelului în care se
solicita ziarului bucureştean Epoca găzduirea în coloanele sale a unor articole privind „Ideea
unităţii politice a neamului românesc”. Un rol important în Transilvania în propagarea
ideilor întregirii l-a avut revista Tribuna de la Sibiu, condusă la început de Gh. Pop, urmat
de Onisifor Ghibu, căruia i-a urmat Octavian C Tăslăuanu.
O altă carte a lui Vasile Netea, care nu poate trece cu vederea numele lui Octavian
C. Tăslăuanu este Conştiinţa originii comune şi unităţii naţionale în istoria Poporului
român14 în capitolele Afirmarea unităţii naţionale la începutul secolului al XX-lea şi în
timpul Primului Război Mondial, acesta din urmă evidenţiază numărul mare de refugiaţi
ardeleni în Bucureşti, între care era şi Octavian C. Tăslăuanu.
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Cu toate acestea, cel mai elaborat studiu a lui Vasile Netea despre Octavian C.
Tăslăuanu rămâne o comunicare publicată în volumul comemorativ Octavian C. Tăslăuanu,
editat de Comitetul pentru Cultură a judeţului Harghita. El este intitulat Octavian C.
Tăslăuanu în lupta pentru desăvârşirea unităţii naţionale15.Volumul în sine cuprinde
comunicările prilejuite de centenarul cărturarului la împlinirea a 100 de ani de la naşterea
publicistului şi omului politic, iar apariţia era legată de împlinirea a 60 de ani de la Unirea
Transilvaniei cu România, avându-l coordonator pe prof. Ilie Şandru. Este prefaţat de Vasile
Netea, care scria că, „Timp de 40 de ani Octavian C. Tăslăuanu s-a manifestat necontenit ca
publicist, ca scriitor, ca istoric literar, ca animator şi conducător de publicaţii literare, ca
editor, ca organizator de instituţii culturale,ca luptător naţional, ca memorialist, ca o
personalitate activă şi cutezătoare… Crezul său cu privire la datoria omului faţă de virtuţile
sale şi faţă de semenii săi, a fost exprimat prin această maximă: Idealul trebuie căutat în
cea mai înaltă expresiune posibilă a vieţii”.
La moartea mentorului său spiritual, Vasile Netea scria în Vremea Războiului16 pe
prima pagină un articol omagial şi dureros totodată. Reiese din acesta că a participat la
înmormântarea marelui luptător ardelean care a trăit în ultimii ani retras. El era acela care
ne-a dăruit câteva cărţi de amintiri literare. A fost „ o mare şi cutezătoare energie, un elan
pe care vârsta l-a putut atenua prea puţi, o nebiruită credinţă românească şi un autentic
talent de scriitor”. Nu a fost o înmormântare prea zgomotoasă. Au lipsit câteva instituţii pe
care le-a servi cu dăruire şi mulţi scriitori cărora le datorează debutul literar. S-a format la
şcoala lui Titu Maiorescu. Nu scapă din vedere nici contribuţia sa la activitatea culturală
prin funcţia deţinută de secretar al Astrei. Are merite deosebite la realizarea visului nostru
milenar prin colaborările politice, alături de Take Ionescu, Nicolae Filipescu şi Barbu
Ştefănescu Delavrancea. Era, - spunea Vasile Netea, „ Profund cunoscător al stărilor
politice din imperiul Habsburgic, Tăslăuanu a adus în lupta pentru izbânda românească un
mare capital de dinamism şi însufleţire, condeiul şi glasul său fierbinte dând o categorică
expresie nădejdilor noastre naţionale”. Apreciază în mod deosebit lucrarea Sub flamurile
naţionale din care a apărut până atunci abia un volum. Lucrarea se remarcă prin numeroase
destăinuiri şi documente asupra Primului Război Mondial, în care era antrenată România, cu
accente asupra participării ardelenilor la acesta si a cutremurătoarelor sale consecinţe.
„Murind la 66 de ani –rostea Vasile Netea în panegiricul său – Octavian C.
Tăslăuanu lasă în urma sa o splendidă lecţie de entuziasm si de abnegaţie, o pildă de
necontenită şi roditoare hărnicie, amintirea unui luptător căruia istoria îi va face dreptatea
pe care o merită”.
Se sfârşea din viaţă unul dintre marii oameni români a cărui moştenire rămâne până
în zilele noastre obiect de studiere si cercetare pentru scoaterea la iveală unor noi adevăruri
privind contribuţia sa la evoluţia culturală şi politică a României în momentele hotărâtoare
pentru destinele noastre naţionale.
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Pe rol fiind examinarea cererii formulate de COMAN GABRIELA, pentru
încuviinţarea dobândirii personalităţii juridice.
La apelul nominal, se prezintă reprez. asociaţiei şi reprez. Ministerului Public,
procuror DAMSA VIORICA.
Procedura este îndeplinită.
Se constată că cererea se află în stare de judecată şi se acordă cuvântul în fond.
Reprez. asociaţiei solicită încuviinţarea dobândirii personalităţii juridice în baza
actelor depuse la dosar.
Reprez. Ministerului Public pune concluzii de admitere a cererii.
TRIBUNALUL
Prin cererea înregistrată la data de 20 febr. 1996 s-a solicitat încuviinţarea dobândirii
personalităţii juridice de către ASOCIAŢIA R0MÂNILOR ALUNGATI DIN JUDEŢELE
COVASNA, HARGHITA ŞI MUREŞ, DUPĂ EVENIMENTELE DIN DECEMBRIE
I989.şi înscrierea acesteia în Registrul persoanelor juridicele baza documentaţiei depuse la
dosar.
Reprez. Ministerului Public a pus concluzii de admitere a cererii, apreciind că sunt
respectate toate condiţiile legale.
Reprez. Ministerului Justiţiei, deşi a fost citat, nu s-a prezentat, dar a depus la dosar
avizul scris al acestuia.
Din examinarea actelor depuse la dosar, rezultă că asociaţia s-a constituit la data de
25 11 1995, cu un număr de 23 de membri, având sediul declarat în Cluj-Napoca, str.
Moţilor, nr.1-3 și având ca scop protejarea prin toate mijloacele legale a intereselor membrilor
privind evenimentelor petrecute în perioada de după 1989
Cu ocazia adunării constitutive a fost votat statutul şi au fost desemnate persoanele
însărcinate cu conducere şi administrarea asociației
Cu privire la aceste acte constitutive s-a depus la dosar şi avizul cu nr.11/20.274 al
Ministerului Justiţiei şi s-a constituit patrimoniul.
Având în vedere această stare de fapt, se constată că sunt îndeplinite cerinţele
art.3,6,31-35 din Legea nr.21/1924 şi de art.33I C. pr. civ. şi
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se va încuviinţa dobândirea personalităţii juridice de către această asociaţie cu scop
nepatrimonial.
Totodată se va dispune înscrierea acesteia în registrul persoanelor juridice al acestei
instanţe.
PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII
H O T Ă R Ă Ş T E
Admite cererea pentru recunoaşterea personalităţii juridice formulate de COMAN
GABRIELA.
şi în consecinţă:
Ordonă înscrierea asociaţiei în registrul persoanelor juridice cu următoarele acte:
Titlul (denumirea) şi data constituirii
ASOCIAŢIA ROMANILOR ALUNGAŢI DIN JUDEŢELE COVASNA,
HARGHITA ŞI MURES DUPĂ EVENIMENTELE DIN DECEMBRIE 1989. Cluj, 25
noiembrie 1995.
Obiectul (scopul): protejarea prin toate mijloacele legale a intereselor membrilor
privind evenimentele petrecute în perioada de după 1989.
(In continuare se menţionează sediul principal şi numele, profesia, domiciliul
persoanelor însărcinate cu conducerea şi administrarea asociaţiei).
Cu drept de apel în 10 zile de la pronunţare.
Pronunţată în şedinţa publică din 11 martie 1996.
O necesară explicaţie
Nu am precizat numele şi adresa persoanelor însărcinate cu conducerea şi
administrarea asociaţiei,pentru a fi scutiţi aceştia de răzbunări peste timp din partea
urmaşilor arpadieni. Vom apela pentru această aserţiune la un scurt pasaj edificator:,, Poate
nici nu ştiţi ce face cu noi dumineca după exerciţii de "levente”, vin feciorii mărşăluind
acasă cântând cântece răsboinice ungureşti. Când ajung la capătul satului, înainte de a se
duce fiecare acasă - trebuie toţi laolaltă să strige:
- Dumnezeu să bată pe duşmanii magharimii, mai ales pe valahi! ” ed.a dr.Aurel
Gociman,"Românii şi revizionismul maghiar”, ed.a II-a, I934, P.404).
Dintre numeroasele dovezi e suficient să ne amintim de trecutul apropiat, 1a
Miercurea-Ciuc,un autentic urmaş al lui Horthy 1-a spânzurat pe Avram Iancu, simbol curat
al românului ardelean.
Din profundă convingere, afirmăm că aceşti levenţi nu reprezintă sănătoasa
ungurime de astăzi din România!!!
Pentru a menţine integral veridicitatea acestui text,vom reproduce în continuare
rostirea - argument pentru înfiinţarea Asociaţiei la Cluj-Napoca în data de 25 noiembrie
1995:
CUVÂNT MOTIVAŢIONAL
Doamnelor şi domnilor,
Permiteţi-mi să dau citire acestui text, cuvânt motivaţionalr eu prilejul primei noastre întâlniridezbatere, a românilor alungaţi din multe localităţi ale judeţelor Cavasna, Hîarghita şi din
unele părţi ale judeţului Mureş, începânid cu după-amiaza zilei de 22 decembrie 1989,
sinistru fenomen cauzat de manifestări vulcanice de şovinism din partea unor grupuri ale
etniilor maghiare şi secuieşti.
La început, vă propun să păstrăm un moment de reculegere în memoria martirilor
români, Dumitru Gomam, Aurel Agachi, Liviu Gheuchişan, Dănăilă Gabi, precum şi a celor
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doi martiri secui, Gabi Szekely, Ferencz Imbre, care au încercat să-i ajute pe romîni numai
în dupa-amiaza zilei de 22 decembrie 1989.
Gândul de a înfiinţa un Comitet de iniţiativă, în vederea organizării noastre s-a
cristalizat în vara anului 1990 prin participarea unor colegi de suferinţă şi a apărut în presă
un APEL AL COMITETULUI naţional al românilor refugiaţi din multe localităţi din Transilvania
din cauza şevinismului maghiar. Ii reproducem integral:
,,Ne adresăm tuturor românilor refugiaţi din numeroase localităţi din Transilvania din
cauza şovinismului maghiar precum şi familiilor îndoliate!
Începând cu perioada imediat următoare zilei de 22 decembrie 1980r concomitent cu
înfiinţarea U.D.M.R-ului se produce sinistrul fenomen social al alungării românilor din
foarte multe localităţi din Transilvania. Scopul fundamental al înfiinţării Comitetului Naţional
al românilor alungați din anumite localităţi din Transilvania din cauza şevinismului maghiar este
cunoaşterea obiectivă şi în detaliu a acestei inadmisibile situaţii (să fii alungat din localităţile
propriei patrii), prin depunerea de mărturii din partea Dvs., a acelora care vă aflaţi în. această
situaţie!!Vom aduce la cunoştinţa opiniei publice naţionale şi internaționale acest tragic
adevăr. Ceea ce s-a întâmplat: crime şi tratament fizic bestial și distrugerea de bunuri
materiale şi ameninţări; separatism în învăţământ şi batjocorirea suferinţei noastre prin
emisiunea săptămânală a TV și a presei de expresie lingvistică maghiară; atacarea românilor
şi permanentele provocări-nu mai pot fi tolerate „considerate "picanterii” şi obiect de
dezminţire prin mass-media maghiară internă şi. Internaţională.
Liderii minorităţii maghiare şi secuieşti, de la nivelul conducerii politicoadministrative locale, până la deputaţi şi senatori, nu recunosc situaţia creată după un plan
diabolic elaborat în cele mai mici amânunte, cauzând atâta şi atâta durere în suflatul nostru,
al miilor de români refugiaţi. Numai noi, cei care am suferit şi putem proba suferința, avem
dreptul să depunem mărturie, respingând sfruntatele minciuni ale tuturor celor care, din
diverse motive, au făcut şi fac afirmaţii contra adevărului istoric prezent. Fiecare depunător
de mârturie este considerat membru al acestei organizaţii, având o singură obligaţiei slujirea
adevărului şi numai adevărul!
Din motive organizatorice, vom reveni în curând cu precizări referitoare la
componenta şi structura Comitetului, sediul acestuia şi modalităţile prin care să avem
garanţia parvenirii dovezilor-mărturii, precum şi la câteva acţiuni de mare importanţă!
organizarea unei conferinţe a românilor refugiaţi din cauza şovinismului maghiar şi editarea
unui material documentar.”
Semnează Comitetul de iniţiativa, 21 decembrie 1990.
Precizarea acestui prim act de iniţiativă de organizare are o importanţă aparte, pentru
a sublinia faptul că întâlnirea noastră de astăzi 2I nov. 1995, nu are nici o legătură cu
momentul politic prezent şi orice speculaţii posibile pe această temă le vom considera sterile
şi jignitoare!
Comitetul de iniţiativă nu a mai revenit cu ulterioare precizări, deoarece Parlamentul
- României a hotărât înfiinţarea Comisiei de audiere a persoanelor care au fost nevoite să-şi
părăsească locurile de muncă şi domiciliile din judeţele Harghita şi Covasna, în data de 31
dec. 1990.
În urma demersului realizat de această Comisie parlamentară, a rezultat un Raport
dat publicităţii. Nu ne arogăm dreptul de a supune acuma judecăţii, acest material, obiectiv
incompIet. Se ştie că cei doi parlamentari ai U.D.M.R.-ului, membrii în această Comisie de
audiere, nu numai că nu au păstrat secretul! celor aflate de la persoanele audiate, dar au şi
refuzat sa semneze materialul cu inerentele concluzii, gest mai mult decât sfidător pentru
noi, românii-victime, ce poate fi interpretat ca nerecunoaştere şi aprobare a ceea ce s-a
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petrecut cu noi atunci în părţile transilvane cu populaţie majoritară maghiară şi secuiască,
pământ străbun,vatră de neam şi limbă românească.
Au trecut de atunci şase ani, iar despre numitul fenomen Harghita-Covasna nu s-a
mai vorbit deloc, noi purtându-ne în suflete amărăciunea celor alungaţi în propria ţară!
În finalul acestui text, vom comenta succint două probleme. Utilizăm termenul de
problemă, deoarece pentru/ parlamentarii maghiari şi secui î n exclusivitate „alungarea
românilor din aceste judeţe este o FALSĂ PROBLEMĂ iniţiată de,, foştii securişti”!!!
I. Purificarea etnică - expresie insolentă des, des semănată de lideri
bolnavi, de ură antiromânească, în întreaga lume. Da! A existat şi se realizează purificare
etnică, mai mult sau mai puţin voalată, dar cei alungaţi sunt românii!!!
II. Procesul de românizare la care sunt supuşi maghiarii şi secuii, de
asemenea, întreaga lume este în deplin şi permanent informată înainte de a pleca în
Italia o delegaţie a U.D.M.R., pentru a studia un nou model pentru rezolvarea situaţiei
minorităţii maghiare din: România, la Consiliul de Coordonare al celui mai democratic
partid dintre toate formațiunilor politice similare: la dezbătut cu multă necesară gravitate
tema "Ce trebuie să facă comunitatea etnică a maghiarilor pentru a-şi apăra limba şi cultura
maternă de procesul de românizare"
Un fond real de deznaţionalizare există la noi în Ardeal, dar cei care-s puşi pierderii
definitive a identităţii naţionale sunt în exclusivitate tot românii din zonele amintite. Cităm
un caz clasic, foştii români din comuna Joseni, jud. Harghita. La un asemenea proces secular
de maghiarizai au fost supuşi numai şi numai autohtonii acestui pământ, românii. Vom
aduce spre exemplificare cele constatate de dascălul ardeIean, Teodor Chidea, din comuna
Voşlobeni, oază-miracol de dăinuire a românilor de-a lungul secolelor vitrege, în cartea sa,
apărută în 1930,"Contribuţii la istoria românilor din Giurgeul-Ciucului", cităm: "Problema
care se pune ci insistenţă acum este următoarea: cum se poate împiedica astăzi maghiari
maghiarizarea, bine-zis secuizarea elementului românesc şi, eventual, cum pot recâştigaţi
românii secuizaţi?" (p.I0l)) sau: "E datoria statului să aibă o specială grijă pentru părţile
româneşti ale Giurgeului, îngrijindu-se, acolo: unde braţele modeste ale ţăranului nu pot să
dureze locaş de închinare Domnului, să intervină cu ajutorul şi sprijinul său. Odinioară,
mândrele biserici ale secuilor din ţinut erau ridicate de-a valma şi prin contribuţia românilor
din aceste părţi, mai mult obligaţi decât contribuții; astăzi procedeul dacă s-ar aplica şi
fraţilor minoritari, ar zguduii din temelii măreţul palat al Societăţii Naţiunilor." (p.I02)
E superfluu să se mai comenteze ceva!
Iată de ce, stimaţi colegi alungaţi în propria noastră Patrie, se simte nevoia de a ne
organiza legal şi temeinic, întru slujirea demnităţii noastre naţionalei!
Câteva clarificări finale
a) Timp și circumstanțe
După declanşarea Revoluţiei din decembrie 1989, în multe localităţi din județele Covasna,
Harghita și Mureș, un vulcan extremist unguresc care a determinat plecarea din aceste locuri
a mii şi miin de români. Ne-am adresat de repetate ori Guvernului şi Parlamentului
României, crezând că şi înaintaşii ardeleni "că şi pentru noi, soarele la Bucureşti răsare”.
Demersurile de a înfiinţa Asociaţia Românilor Alungaţi s-au oprit în vara anului 1990,
deoarece Parlamentul României,, s-a opintit" să cerceteze aceste realităţi prin Comisia
Parlamentară de audiere a persoanelor care au fost nevoite să-şi părăsească locul de muncă
şi domiciliul, prin audieri în răstimpul: 7.1.1990. Astfel,pe baza unui imens material
probator, a rezultat Raportul Comisiei Parlamentare, care a fost dat publicităţii. În densul
capitol, Concluzii,se precizează.,, În consecinţă, considerăm că cetăţenii români (de
naţionalitate română-s.n.) din judeţele Harghita şi Covasna, care au fost nevoite să-şi
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părăsească locul de muncă şi domiciliul, ca urmare a manifestărilor naţionalist şovine şi săşi piardă agoniseala muncii-uneori de o viaţă-să fie despăgubiţi de cei care sunt vinovaţi de
provocarea acestor nenorociri."(v."Raportul..." Ed. Scripta,B.,1991,p.37)
Am fost la Bucureşti peste o sută de români alungaţi, neavând dreptul să luăm cuvântul! Am
asistat la o vomă antiromânească din partea unor parlamentari udemerişti. Unul dintre ei s-a
exprimat incredibili "Tot ce s-a petrecut în Odorhei a fost un act revoluţionar !" Ii răspund şi
acum: La Odorhei a avut loc o rebeliune antiromânească!!!
b)Denumirea Asociaţiei
Am renunţat la determinantul "refugiat" din enunţul-titlu, deoarece verbul "a
refugia"înseamnă "a se retrage dintr-un teritoriu ocupat (s.n.) şi am ales cuvântul "alungat",
verbul "a alunga" înseaană a sili pe cineva să părăsească un loc; a goni, a izgoni".
Să se reţină pentru atacanţii hungari de atunci că zonele acestor judeţe aparţin străbunului
pământ dacic şi că românii sunt absolut autohtoni. Savanţul clujean, David Prodan, afirmă
cu adâncimea competenţei:”… un popor categoric migrator numeşte emigrator pe altul
categoric sedentar." (v."Transilvania şi iar Transilvania", Ed.Enciclopedică,B.,1992, p.IO).
Prin strădania primarului clujean, pe atunci, domnul Funar Gheorghe, a fost fixată o placă de
marmoră cu denumirea Asociaţiei, pentru istorie dar succesorul său, Emil Boc, a ordonat
udemerist să fie demontată! Personal i-am cerut public să ne restituie inscripţia. Alianţa
politică vremelnică eu cea mai democrată uniune culturală mondială, UDMR, a precumpănit
iubirii de neam ţară!
b) Un moment de neuitat
În ziua constituirii Asociaţie Românilor Alungaţi, a participat şi un mare om de ştiinţă
clujean care mi s-a adresat ardeleneşte, dacă poate rosti câteva cuvinte. Cu greu mi-am
ascuns stările de minte şi suflet. A spus următoarele: “Nu-mi vine să cred, că ceea ce aud
aici şi acuma.; Am făcut parte din grupul de militari români căruia Antonescu i-a spus>
ROMÂNI, VA ORDON TRECEȚI PRUTUL!” mă întreb în sinemi: L-am trecut degeaba?
L-a sfârşi s-a apropiat de mine şi m-a îmbrăţişat. Am simţit pe obraz două lacrimi fierbinţi.
Ştiam că una dintre ele era a mea.
pe la Bucureşti
d) Degeaba
Acest subtitlu nonpropoziţional a fost preluat din paginile publicate în ziarul
"Adeverul” de către Ioan Mureşan, care a urmărit cu luciditate demersurile Asociaţiei
Românilor Alungaţi în deplasările oficiale la Bucureşti.
In data de 25 aprilie 1996, o delegaţie a Asociaţiei a fost primită de Adrian Năstase,
preşedintele Camerei Deputaţilor. A avut totuşi răbdarea să asculte doleanţele celor care
poartă în inimi suferinţa de a fi alunga din România în România. Un demers zadarnic în
răstimpul a 90 de minute. De la Parlament ne-am îndreptat spre Cotroceni. Dialogul cu
preşedintele Iliescu a avut acelaşi rezultat! Timp de peste 90 de minute! La plecare, am fost
asaltaţi de zeci de ziarişti. Nimic nu s-a difuzat! De, interdicţia funcţiona!
Au urmat multe proteste trimise oficial la Bucureşti. Prin care ne expuneam situaţia,
dar, mai mult decât degeaba! Nu mai pomenesc (termeni liturgic) numele acestora.
O altă memorabilă deplasare oficială la Bucureşti a fost cea din I8.07.1997, la
Comisia pentru Drepturile Omului la Senatul României. A apărut pe neaşteptate un senator
udemerist, clujean, care a încercat să ne contracareze rostirile noastre. A plecat intempestiv.
Bine a făcut. Au rămas doar bâlbâielile cu miros antiromânesc.
Nu ne rămâne decât să ne purtăm crucea suferinţelor bunilor şi străbunilor noştri
ardeleni. Mă întreb mereu. Până când, Doamne?!
e) FIAT IUSTITIA, PEREAT MUSUS
Să ne amintim de expresia concentrată a principiului fundamental al dreptului roman.
A fost şi deviza împăratului german, Perainand 1 (1503- 1564).
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La o firească întrebare: Mai există în România oameni politici cu remuneraţie mare
şi dreptate pentru cei năpăstuiţi? Răspunsul poate fi găsit într-o reală întâmplare, unii ar
putea crede că este o anecdotă. 0 prezentăm rezumativ. Frederic al II-lea, regele Prusiei,
dorea să-şi mărească parcul castelului său de la Sans - Souci. Pe locul unde suveranul dorea
să-şi mărească grădina, se afla o moară. La propunerea regelui, morarul i-a răspuns tranşant!
N-o vând!,, Regele, ofensat, i-a atras atenţia că i-ar putea lua moara cu forţa. Răspunsul
morarului rămâne celebrul,, Da, dacă n-ar mai exista judecători la Berlin.”
Orice comentariu este superfluu.
Dacă publicăm adevărurile incredibil trăite, putem fi traduşi (ce expresie definitorie)
în justiţie de un fel de Comitet Naţional împotriva discriminării condus de un Asstalus. Am
trăit şi un asemenea fapt.
Mi-am dat seama că noi cei alungaţi nu trăim în aceeaşi realitate cu vremelnicii
poziţionaţi la Bucureşti. Trăim în realităţi paralele. Avem totuşi româneasca speranţă că
suişul Golgotei pentru noi se va încheia.
***
The purpose of the Asssociation of the Romanians driven away from the counties of
harghita mures and covasna,after the events of december 1989, is to protect, by anny and all
legal means, its members' interests
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Capitolul III
CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE
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Dr. icolae Bucur: obleţea, vocaţia şi cordialitatea maestrului
Gheorghe Sbârcea/281
Dr. Ioan Lăcătuşu, prof. Vasile Stancu: Sarea şi contrabanda cu
Sare în scaunul Kezdy(Tg. Secuiesc), la începutul sec. XIX/292
Dr. Ciprian Voloc: Emil Cioran în anul centenarului/300
Dalila Zamfir Osbay: Interferenţe culturale: imagini din viaţa
comunităţii turce din Dobrogea - pictura interbelică/306
Ilie Frandăş: Sărbătorile şi jocul în zona Reghinului/312
Prof. Pamfil şi Maria Bilţiu: Elemente cosmogonice foarte vechi în
în cultura populară din Maramureş/316
Ilarie Gh. Opriş: Dumitru Bardoş, general în Armata română/320
Prof. Felicia Man: Pădurea – cea mai importantă bogăţie/323
Prof. Ioan Torpan: Mirajul Crăciunului/338
Prof. Mariana Roşca: Plante în alimentaţia şi pharmacologia.../ 348
Dr. Dorel Marc, Livia Marc: Folclor identitar intracarpatic/352
Oana Dumitriu: Fraţii Ioan şi Ilie Minea/365
Ion Dumitrescu: Un cărturar uitat: Eufrosin Poteca/372
Aurelian Antal: Scrisoare deschisă egoului ca OM/376
Dr. Elena Cobianu: Buna-cuviinţă – element al civilizaţiei /383
Prof. Maria Borzan, Roxana Maria Man: Costumul femeiesc românesc mureşean/391
Prof. Adrian Deheleanu: 140 de ani de la naşterea lui Tr.Vuia/413
Dorin Borda, „epoţii lui Iancu”/422
Prof. Zorel Suciu, otaţii despre arhitectura porţilor din comuna Subcetate/426
iculae Marin Şara, Florea Bogdan, personalitate de seamă a Reghinului/430
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OBLEŢEA, VOCAŢIA ŞI CORDIALITATEA MAESTRULUI
GEORGE SBÂRCEA
Dr. icolae Bucur (Miercurea-Ciuc)
„În accepţiunea mea omenos înseamnă a fi legat de pământ, de glia care te hrăneşte,
prin care te întorci la strămoşii tăi să-ţi dormi somnul de veci.”
Cine deţine un potenţial benefic sau un bogat patrimoniu estetic uman trebuie să-l
dăruiască pretutindeni şi creştineşte printre semeni, să-l răspândească...Această misie avea
să fie împlinită de Cel care a plecat în ceruri la 27 iulie 2005, la frumoasa vârstă de 91 de
ani - împăcat şi împărtăşit că vor veni noi generaţii să ducă mai departe crezul
predecesorilor. ”Această omenie învie, învie treptat, dar pentru ea este nevoie de
activitatea artei, de atragerea tinerei generaţii spre înţelegerea frumosului, a bunului, a
cărţii, a cântecului, a picturii, a naturii, a admiraţiei acestei naturi care în fond este
inspiratoarea întregii arte...” – ni se confesa în toamna anului 1990 la Topliţa, muzicologul,
compozitorul, scriitorul George Sbârcea.
Am avut fericitul prilej să-l cunosc personal, să-i prezint propria-mi familie, ne-a
răspuns cu multă amabilitate la invitaţiile noastre culturale, neuitatele serate literar –
muzicale sau aniversările unor personalităţi. Mi-a acceptat dialogurile şi interviurile cu o
generozitate ieşită din comun, am reuşit câţiva ani la rând să întreţinem o corespondenţă
elegantă, plină de loialitate şi chiar de o măgulitoare prietenie. Am simţit din partea domniei
sale acea afecţiune şi dispoziţie sufletească pe care o are magisterul faţă de discipol. Ne
despărţea totuşi un sfert de veac, dar nu şi-a manifestat niciodată această diferenţă de ani,
având în tonus şi atitudine acea cordialitate tinerească al unui confrate. Primul „botez” de
„occidental” l-am primit din partea domniei sale. Se întâmpla la 29 ianuarie 1981, cu prilejul
dedicaţiei făcute la cartea „Veşnic tânărul George Enescu”. Las modestia deoparte şi-l
citez: Domnului 6icolae Bucur, pe care l-am îndrăgit pentru inteligenţa sa cuceritoare şi
pentru civitatea sa occidentală, Cu cele mai alese sentimente de prietenie George Sbârcea 1981.
În acea zi friguroasă de ianuarie, a avut amabilitatea, cu toate rigorile iernii, să
răspundă invitaţiei noastre de-a participa la manifestările culturale oganizate în oraşul
Miercurea-Ciuc: Centenarul Béla Bartók (la 27 septembrie 1981 aveam să-l omagiem pe
George Enescu – cu prilejul centenarului naşterii marelui compozitor român) şi lansarea
cărţii d-lui George Sbârcea „Szép város Kolozsvár” (Memorial clujean).Autorul s-a
dovedit un suptil analist şi moralist desăvârşit, un adevărat maestru în mânuirea celei de-a
doua limbi materne (mi-am permis să sublinez atunci la prezentare) pentru că volumul este
scris direct în limba maghiară. Transcriu selectiv din discursul de acum trei decenii, spre a
evidenţia, celor de astăzi, câteva dintre trăsăturile personalităţii complexe.” Om de cultură
de talie universală George Sbârcea este cunoscut nouă, tuturora atât prin lucrările
muzicale create, (semnate şi cu pseudonime - Claude Romano, George Mercu, Ion Troscot,
Pic Vîrlan etc.) prin volumele apărute – monografii, studii referitoare la dezvoltarea
istorică a culturii muzicale româneşti şi străine, unde scoate în evidenţă aspecte inedite ale
unor epoci, genuri de creaţie, personalităţi componistice sau interpretative, dar şi prin
dicursurile competente şi pline de farmec susţinute la radio şi televiziune - să ne amintim
doar de ciclurile Oraşele muzicii sau Povestea unui cântec... 6e-a devenit şi mai cunoscut
şi mai familial prin recenta carte – Memorial clujean „Frumosul oraş Cluj”. Oraşul
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copilăriei, al studiilor, al activităţilor profesionale – oraşul cetate al culturii şi artei, cel al
amintirilor şi nostalgiilor, al frământărilor şi bucuriilor nu putea să nu fie zugrăvit şi
transpus de George Sbârcea într-o carte atât de frumoasă ca aceasta. De fapt Clujul este şi
un fericit pretext, am putea spune – cartea dezvăluind multe aspecte ale vieţii eminentului
cărturar, constituind totodată o minunată sursă documentare asupra epocii, oamenilor ei,
prietenilor şi colegilor cu care a colaborat, s-a întreţinut George Sbârcea de-a lungul
anilor... Muzicologul, compozitorul, publicistul a rămas până astăzi acelaşi spirit tânăr şi
sclipitor în tot ce spune, în tot ce face, în modalitatea de-a şti a se apropia de oameni, de
semenii săi, de a-i capta...
Vastei sale culturi universale, însuşită direct la izvor – în limba ţărilor respective pe
care le ştie la perfecţiune, se adaugă şi cea oratorică cu care reuşeşte să te cucerească
întocmai unui vals vienez ş.a. În final oaspetele a fost invitat să se adreseze publicului, nu
înainte de-a face remarca, că asemenea popasuri spirituale le dorim şi pe viitor, sperând de
a-l avea în mijlocul nostru şi mai des pe invitatul din această seară, pentru ca într-o bună zi
să ne poată spune şi despre Miercurea – Ciuc, Csikszereda is „szép város” – szép a benne
élő embereivel. ( Şi Miercurea- Ciuc este oraş frumos – frumos prin oamenii trăitori în
el.)
Şi cum fiecare manifestare este urmată de consemnări în presă, gazetarii fiind mereu
la posturi, mai ales în provincie unde „evenimentele” înălţătoare, cu invitaţi de seamă, nu
sunt aşa de dese, am expediat urgent la Bucureşti, la adresa ştiută, exemplare din ziarele
apărute însoţite de câteva gânduri calde de mulţumire pentru gestul şi efortul de-a ne onora
şi a fi alături de noi. La nici trei zile, cu o promptitudine de invidiat, am şi primit Cartea
Poştală a d-lui G. Sbârcea, ale cărui rânduri scrise de mână sunau aşa: Dragă şi iubite
domnule Bucur, Mulţumesc pentru ziarele trimise, dar îndeosebi pentru prea frumoasele
cuvinte de prietenie şi preţuire. Să ştiţi că vă păstrez o caldă şi durabilă amintire, încât de
multe ori mi-e gândul la scurtul, dar atât de plăcutul intermezzo harghitean. Rog a
transmite doamnei Sărutări de mâini, iar pentru Bucur – cel înţelept şi delicat, o
îmbrăţişare prietenească de la George Sbârcea. P.S. Rog a tălmăci mulţumirile mele celor
doi redactori care au consemnat interviul. La a’ mică – un pupic de tătic! Au urmat alte
două scrisori, a câte o pagină, dactilografiate, expediate din Bucureşti, datate 30 şi 31
ianuarie 1981, cărora le-am răspuns la 9 februarie 1981.(Le anexăm pentru conformitate.)
Vom reproduce textul celei de-a doua epistole: Prea iubite domule Profesor, Tare rău
mi-a părut că n-am fost azi acasă, când m-ai chemat la telefon. Ţi-aş fi exprimat şi prin viu
grai mulţumiri pentru primirea de care am avut parte, recunoştinţa pentru atenţia cu care
m-ai înconjurat şi grija pe care mi-ai purtat-o. De altfel, încă de ieri scrisesem câteva
rânduri de mulţumire, puţine – fireşte – şi adresate vicepreşedintelui cu cultura.
De astă dată îi scriu lui Bucur nu demnitarul, ci dascălul plin de suflet, pe care l-am
îndrăgit în prea scurta mea şedere la Miercurea. La Miercurea, unde oamenii pot fi mai
deschişi şi mai receptivi decât într-o capitală îmbâcsită ca a noastră. Dacă se mai repeta
seara de „pomană a porcului”, ba se relua şi ultima seară de la Bradul, mai-mai că
înclinam să nici nu mai plec. Şi, zău, nu de dragul bunătăţilor culinare, ci de dragul
societăţii, a tovărăşiei şi convorbirilor care m-au făcut să uit o grămadă din necazurile şi
gândurile mele.
Iată dar că este pe deplin justificată şi această a doua epistolă, şi încă la interval de
abia o zi, odată ce ea exprimă bogăţia amintirilor şi căldura sufletească pe care le-am adus
cu mine din capitala Harghitei, unde – de câte ori mă voi gândi la ea – voi vedea silueta de
cavaler fără teamă şi reproş a mult prea simpaticului profesor 6icolae Bucur, pe care îl
îmbrăţişez cu sentimente de frăţească prietenie şi gratitudine, al său George Sbârcea.
După atâţia ani, recitind epistolele acestui încântător mentor spiritual, mi-am adus
aminte de ceea ce ne spunea cu decenii în urmă G. Sbârcea privitor la generaţia sa, care avea
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darul de a se entuziasma în tinereţea lor de fiecare înnoire, de orice bravură, de toate
personalităţile ieşite din comun. Am întâlnit în cărţile sale nenumărate pagini şi mesaje
educative, din care reiese, că pe atunci chiar se credea în modele spirituale. Iată una din ele:
„De câte ori dădeam ochii cu un om de seamă, faima ce-l însoţea ne încălzea inimile ca o
flacără. Îi pândeam fiecare cuvânt, fiecare gest, fiecare privire, cu speranţa secretă de a ne
molipsi de măreţia lui. După întâlnirile de acest fel făceam în sinea noastră jurăminte
fierbinţi că nu vom avea linişte până când n-o să le semănăm idolilor noştri.” Mărturisesc
că m-am regăsit în timp în acest pasaj şi-n multe altele, iar din momentul cunoştinţei făcute
cu Dumnealui mi l-am însuşit ca pe un părinte spiritual.
Despre oamenii deosebiţi ai culturii româneşti şi universale, scriitori, profesori,
muzicieni, artişti plastici şi ai scenei, interpreţi ş.a. ne spunea că a cunoscut foarte mulţi
oameni de seamă, şi dintre cei care figurează în enciclopedii, şi dintre cei ce sunt de seamă
numai prin măreţia lor morală. Avea să precizeze: „Totuşi, dacă mă gândesc la cei de la
care am învăţat mai multe şi care au lăsat mai adânci urme asupra formării mele ca om, îmi
răsare copleşitor în amintire figura cu creştetul nins şi ochii albaştri precum cerul cu
funigei al toamnei transilvane – Liviu Rebreanu.”
*
Preţioasele cărţi, numeroasele articole, eseuri, studii pe care George Sbârcea le-a
dăruit muzicologilor şi publicului larg sunt mărturia unei angajări artistice şi morale
susţinute cu vigoare şi competenţă de cel care a fost scriitor, compozitor, muzicolog şi critic
muzical. Scrierile sale emană flăcări de dragoste şi frumuseţe, de prietenie şi magie, flăcări
ce pâlpâie şi astăzi în inima cititorilor, iubitori de adevăr şi frumos. A fost un adevărat emul
în domeniul criticii muzicale. „Singura flacără care a aprins tot ce putea atinge în mine a
fost şi a rămas, până azi, muzica” – ni se destăinuia în 1989. Pe tineri îi povăţuia să
cunoască viaţa unora dintre muzicieni - creatori şi interpreţi, ei fiind cei care ne îmbogăţesc
şi înfrumuseţează viaţa. ”Muzica dăruieşte bucuriile cele mai alese.”
Pasiunea pentru muzică a îmbinat-o cu cea a scrisului şi a scris timp de mulţi ani
fiindu-i foarte greu să se desprindă de masa de lucru. „Scrisul, izvorât dintr-o necesitate
lăuntrică, a devenit singurul lucru important pentru mine” - reflecta cel care-şi dorea „...să
mă fi născut odată cu toate acele veacuri şi cu toţi acei artişti generoşi la care totul mă
captiva, totul mă fascina. Le-am evocat viaţa şi opera, am analizat-o şi am povestit-o,
explicând-o pe înţelesul a cât mai mulţi.”
În cartea sa „Amintirile muzicienilor români” Dialoguri – Evocări – Confesiuni
(1982), marele nostru critic muzical Iosif Sava face această remarcă despre G. Sbârcea
„Oricare dintre amintirile sale dobândeşte nu numai un înalt grad de autenticitate, ci şi o
vastă gamă de nuanţe şi culori.”
*
Se spune că o carte duce în faţa cititorului nu numai produsul chinurilor autorului, ci
şi profilul său, morala şi psihologia sa, gândul său despre om, despre prezent şi viitor.
Simţim nevoia de-a oferi în continuare o sinteză a câtorva titluri de cărţi publicate sub
semnătura lui George Sbârcea. Le prezentăm în ordinea anului apariţiei. Giacomo Puccini,
1959 ; Rossini sau triumful operei bufe, 1960; Darclée, 1961; Memoriile lui Hector
Berlioz, cuprinzând călătoriile sale în Italia, Germania, Rusia şi Anglia (1803-1865),
1962; Johann Strauss şi imperiul sferic al valsului, 1963; Dimitrie Popovici – Bayreuth.
„Cântăreţul pribeag”, 1965; Jean Sibelius Viaţa şi opera, 1965 (Johan Julis Christian
Sibelius este cunoscut în istoria muzicii filandeze şi universale cu prenumele Jean. Numele
lui este dintre cele mai mari în istoria muzicii moderne. Cartea, autorul o numeşte schiţă
monografică, „încearcă să povestească viaţa compozitorului şi să-i prezinte opera, în
măsura în care frumuseţea muzicii se poate tălmăci prin cuvinte.” G.S.) ; Oraşele muzicii,
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1971 (Cele 19 oraşe vizitate, alături de cele europene, evident Bucureşti, li se adaugă Tokio
şi New York. La originea acestei scrieri stau :„nişte expuneri orale” ilustrate pe micul ecran
şi transpuse în carte.); Primii paşi spre glorie, 1975 (Poartă subtitlul: Povestea vieţii sau,
mai curând, a copilăriei câtorva mari muzicieni de pretutindeni. Întâmplările şi
exemplele minunate cuprinse în această carte, arată unde se poate ajunge prin talent, muncă
stăruitoare, răbdare şi încredere în puterile ce sălăşluiesc în fiecare dintre noi); Veşnic
tânărul George Enescu, 1981 (Are XIII capitole, fiecare, fără excepţie, cu subtitluri
ingenioase, inedite. În final Indicele alfabetic al compoziţiilor lui George Enescu.) ;
Întâlniri cu muzicieni ai secolului XX, 1984 (Sunt relatate întâlnirile pe care le-a avut
cronicarul muzical şi melomanul călător pe alte meridiane, cu dirijori, artişti instrumentişti,
cântăreţi, critici, compozitori.); Muzica cu har – Două secole de muzică uşoară
românească, 1984 (Conform mărturiei autorului aici sunt înşiraţi cei ce au făurit această
muzică şi i-au dat suflet. „Despre aceste melodii şi făcătorii lor am povestit tot ce ştiam...”)
Cine-şi doreşte, în vremurile noastre, o lectură plăcută şi plină de miez spiritual, să
citească sau să recitească, aşa cum am făcut şi eu de curând, volumul de memorii literar –
muzical – gazetăreşti al lui George Sbârcea „Cafeneaua cu poeţi şi amintiri.”(1989) Firea
scriitorului, înclinată să brodeze metafore pe marginea trecutului, face pe cititor să rămână
nedeslipit în faţa bogăţiei de impresii despre oamenii întâlniţi şi episoadele de viaţă trăite de
autor. În această carte vom face cunoştinţă cu personalităţi cunoscute şi mai puţin cunoscute
pentru unii dintre noi. Îi numim pe câţiva într-o ordine a „scenariului” conceput de autor.
Aceştia ar fi: Ion Vinea, Victor Papilian, Paul Constantinescu, Anton Holban, Cornel
Medrea, Dan Botta, Emil Isac, Luigi Pirandello, Ion Vlasiu, Ion Chinezu, Alexandru
Ciura, Victor Ion Popa, Dsida Jenő ( poet maghiar), Emanoil Bucuţa, Grigore Popa
(poetul de la care G. Sbârcea auzise pentru prima oară de Ortega Y. Gasset – „cele şase
silabe ale numelui scriitorului şi filozofului spaniol au sunat ca un gong, cu sugestii de
soare şi mătase, în fiinţa mea. Eseurile lui...îmi deschideau o fereastră spre lumea
necunoscută a Iberiei, cu tristeţile şi cântecele ei grave şi fierbinţi, făcându-mă să le simt
înfiorarea.”)
Acestora se adaugă alte şi alte nume distincte care au lăsat în urma lor amprente
durabile şi luminoase de amintiri şi însemnări, creaţii deosebite şi opere nemuritoare. Vom
încerca să-i readucem în faţa cititorilor pe câţiva dintre ei, ajutaţi de imensa biblio-grafie a
cronicarului ale cărei fructe sunt rezultatul unor elaborări minuţioase, scrise la temperatura
înaltă a entuziasmului care nu l-a părăsit pe autor nici la anii senectuţiei.
Recitalul lui George Enescu de la Cluj l-a fascinat pe cel care „în melodiile compuse
de mine se prelingea un alean de dragoste. Scripca mea – ca să mă exprim metaforic - avea
strune sărace. Cu toate acestea, ele vibrau prelung şi vibrau plăcut, găsind destule urechi
care să le dea ascultare.” Emoţia acelei seri de concert va lăsa amprente adânci în cariera
tânărului, viitor muzicolog ; sunetele viorii celui mai de seamă muzician al nostru, care s-a
zbucimat pentru soarta artei şi a artiştilor români, va suna în veşnicie. Reţinem câteva pasaje
ieşite din condeiul autorului: „Magia numelui lui George Enescu ne ridicase deasupra
comportamentului nostru de toate zilele... Umbla înclinat, ca trestia la baterea uşoară de
vânt. Deşi era doar între cincizeci şi şaizeci de ani, nouă ni s-a părut venerabil ca un
monument... Spinarea lui încovoiată nu părea să fie o deformaţie fizică, ci mai degrabă un
fel de gingaşă aplecare a artistului asupra uneltei sale (...) muzica izvora parcă dintr-un
afund misterios. Arcuşul filtra din strune vibraţii ascunse, conturul fiecărei teme era clar,
simplu, pe înţelesul tuturor.” În cabina lui, cu câţiva privilegiaţi pătrunse şi G. Sbârcea,
căruia la despărţire Enescu avea să-i iscălească în albumul de autografe, inaugurat cu acel
prilej. ”Semnătura lui semănă cu armonioasa volută ieşită din fantezia unui neîntrecut
pictor de icoane” - constată G.S.
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La cafeneaua clujeană într-o toamnă târzie a anului 1936, tânărul Sbârcea, de numai
22 de ani, alături de alţi colegi şi prieteni, îl asculta cu interes pe poetul Aron Cotruş „spirit
neîmpăcat şi năvalnic... > ieşit din norod,> peste ale cărui versuri se rostogoleşte mereu, ca
într-o cumplită vijelie, umbra iobagilor răsculaţi, în ţundre sărace...”. De la scriitorul
maghiar Zilahy Lajos, care se cunoştea cu Rebreanu, Emanoil Bucuţa, Victor Papilian
(conversaţia cu acesta se făcea în franceză, amândoi vorbind-o curgător), Ion Chinezu, Emil
Isac şi alţii, obţinuse un interviu. Cu o caligrafie îngrijită autograful lui Zilahy din albumul
lui Sbârcea cuprindea crezul său artistic: „Cea mai de seamă datorie a mea, ca om şi ca
scriitor, este lupta pentru înfrăţirea popoarelor din bazinul Dunării.”
Din „amintirile” şi evocările lui G. Sbârcea nu lipseşte nici Ion Agârbiceanu,
cunoscându-l şi în calitate de director al ziarului „Tribuna” din Cluj, unde avea să fie angajat
şi tânărul gazetar. Redăm această „viziune”subiectivă a lui G. S. „Era într-însul un amestec
inedit de putere şi duioşie, care îi dădea imunitate în faţa oamenilor. Sfiiciunea sa firească
punea între el şi alţii o distanţă accentuată şi de sutana preoţească.” Pe poetul Radu
Stanca, prietenul de la acelaşi ziar clujean, căruia îi acordă spaţiu larg în cartea sa, îl vede
mult deosebit de ceilalţi prin credinţa sa fanatică în menirea literaturii, prin facultăţile sale
intelectuale ascuţite. Era în el acea „ardere spirituală, care îl mistuia pe el şi îi mistuia pe
cei din jurul lui... sugera tuturor o personalitate înzestrată, un intelect viu şi o mare
gingăşie a simţirii.” Radu Stanca se va alătura acelor poeţi care i-au solicitat colaborarea
muzicală compozitorului, căruia i-a mers vestea cu melodia Ionel – Ionelule, cântecul de
voie bună atât de actual şi astăzi.
Radu Stanca era într-o permanentă căutare de noutate, după anii de război, la Sibiu se
va dedica teatrului şi vom auzi de el (prin anii 1950 – 60) şi ca autor de piese de teatru,
regizor şi eseist. Din păcate la numai 42 de ani el va părăsi această lume, îndurerând mulţi
colegi şi prieteni. G. Sbârcea, foarte afectat ne lasă acest înduioşător pasaj: „Aş vorbi mai
uşor, poate, despre Radu Stanca dacă nu mi-ar fi fost prieten. Dar prietenia mă
stinghereşte, deoarece mi-a fost drag, iar dragostea ce i-am purtat-o m-a făcut să-i socotesc
până şi defectele, dacă le-o fi avut, virtuţi. Când chipul lui răsare din negura trecutului,
răsare îndată şi tinereţea mea dusă. Şi asta e nespus de frumos. Poate că nimic nu e mai
frumos pe pământ.”
Şirul personalităţilor „din cafeneaua clujeană” ar mai putea continua cu actorul
Zaharia Bârsan, care considera că teatrul este arta cea mai grea, iar la întrebarea: Ce e
talentul ? avea pregătite variante de răspunsuri: „Talentul este o coloraţie foarte originală a
personalităţii şi a exprimării noastre” sau „Este o nestemată, care are darul de a străluci
când este pusă într-o lumină potrivită.” Evocarea acestui expansiv şi scânteietor artist al
scenei de acum opt, nouă decenii, aşa cum a făcut-o G. Sbârcea, merită citită şi interpretată
ca pe o sinceră şi mesianică pildă generaţiei de astăzi. Cititorul va întâlni episoade
interesante precum acesta: Fiind rugat odată într-un cerc de prieteni, să spună care este cea
mai dragă amintire din trecutul său artistic, cu hazul său sec a asigurat auditoriul că scena a
fost pentru el „ceea ce e livada pentru bou şi marea pentru peşte,” continuând apoi cu
„povestioarele” din turnele intreprinse prin Transilvania.
„Am câştigat sentimentul unui plus de seriozitate în profesiunea de ziarist în clipa
când l-am auzit pe icolae Iorga vorbind despre evenimentele ce constituie obiectul
observaţiei ei şi despre atitudinea omului de condei faţă de ele” cu aceste rânduri îşi
deschide G. Sbârcea însemnările despre renumitul savant. La acea vârstă tinerii gazetari erau
interesaţi mai mult de ziarisul Iorga şi scrierile publicate în gazeta sa „6eamul Românesc”
decât de istoric. „Articolele lui, care trezeau în noi admiraţie şi adeziune, erau legate de
problemele arzătoare ale prezentului, fiind totdeodată construcţii fără cusur esteticeşte.” Se
fac referiri la activitatea atât de prolifică a profesorului şi istoricului, care şi în timpul
voiajului cu trenul de la Bucureşti la Paris sau invers scria „o carte întreagă, două-trei
285

conferinţe, ba şi o sumedenie de articole pe deasupra,” lucru de neînchipuit pentru mulţi.
Aflăm totodată cum gazetarul G.S. este prezentat de Agârbiceanu lui Iorga, acesta
reţinându-i numele din paginile Tribunei clujene, pe care o citea regulat. „Mi-a propus
îndată să preiau redacţia pentru întreaga provincie a ziarului său din Bucureşti.” Pentru
Iorga presa era „un fel de făclie.” A fost auzit spunând: „Trecând din mână în mână, ziarul
frământă şi luminează, fie şi numai pe câteva momente, conştiinţele.”
La vârsta de 20 de ani G. Sbârcea a avut fericita ocazie să-l cunoasă pe autorul
sonetelor imaginare ale lui Shakespeare, poetul Vasile Voiculescu, care prin 1944 lucra la
Radio, activând la emisiunile literare. Îndrăzneţul versificator care „naviga” în apele literare
de vreo doi sau trei ani şi-a dorit ca la „Ora poeziei” să i se recite câteva versuri.
Pentru a trece testul, zicem noi astăzi, Voiculescu i-a cerut să-i citească ceva. G.S. îşi
aminteşte că a ales poezia „6octurna.” Pentru a nu reproduce integral cele patru catrene
cităm doar versetele „Bătrânului navigator” şi „La proră, bătrânul năier” în ideea
înţelegerii „dialogului” dintre cei doi şi a remarcii făcute de poet. Îmbrăţişându-l şi privindul cu bunătate Voiculescu l-a întrebat câţi ani are. „Când a aflat că abia împlinisem douăzeci,
că eram aşadar departe de a fi „bătrân” ca năierul meu din poezie... mi-a spus cu un uşor
regret: - Darul poetului, mic sau mare, este de a-şi presimţi destinul. S-ar putea ca pe toţi să
ne aştepte odată, la „mal”, aceaşi singurătate glacială, acelaşi astru mut şi nepăsător.”
Momentul acelei vizite la redacţia literară a radiodifuziunii a fost şi pasul unei colaborări şi
prietenii de durată între POETUL – V.V. şi poetul G.S. („inovaţia”ne aparţine!), dar şi ziua
când Vasile Voiculescu „m-a poreclit Bătrânul navigator; aşa mi-a spus de câte ori era bine
dispus...”
Nu putem încheia acest sincer şi subtil portret spiritual fără a nu adăuga şi înţeleapta şi
profunda „motivaţie” lăsată de condeiul d-lui G. Sbârcea „ Cred că Vasile Voiculescu, care
era un fericit exemplar de înţelepciune şi omenie, alesese profesiunea medicală pentru că nu
suferea să vadă durerea fizică, după cum sunt convins că s-a dedicat literaturii deoarece
voia să contribuie prin ea la alinarea suferinţelor morale ale semenilor săi.”
George Sbârcea avea o vorbă: „Pe unii oameni deosebiţi îi admiri, pe alţii îi
iubeşti.” Domnia sa avea şi din aceia, şi nu puţini, pe care-i admira şi-i iubea deopotrivă.
Unul din ei a fost şi cel pomenit mai sus. În „amintirile”sale l-a avut „înaintea ochilor” şi pe
Ion Pillat, poate şi pentru simplul fapt, aş zice, că disciplinele clasice i-a apropiat. G.
Sbârcea era la curent cu poeziile şi eseurile (le recitea des) celui care nu a profesat nici o
meserie, dedicându-se poeziei. Este pomenit ca „poet al nostalgiei după trecut...fascinat de
Elada şi de miracolul grec, trăind printre contemporanii săi cufundat într-un fel de
permanentă visare.” Fila „medalionului” cuprinde şi însemnări ca acestea: „Timiditatea şi
inocenţa lui optimistă ascundeau, de fapt, o mare îndrăzneală. Era îndrăzneala artistului
desprins să le spună lucrurilor pe nume, înfrumuseţând realitatea la nevoie, dar refuzând să
ascundă adevărul. Făcea parte din categoria celor care nu-şi rostesc niciodată dorinţele,
iar când li se întâmplă să primească ceva – un cuvânt de apreciere...o cafea...o floare...sunt
fericiţi ca nişte copii cărora li se dăruiesc bomboane.” Nu omitem să sublinem că între
Vasile Voiculescu şi Ion Pillat avea să se lege o mare prietenie, deşi apropiaţi ca vârstă Pillat
a fost socotit de Voiculescu mentorul său în poezie. „Am asistat la multe discuţii ale lor pe
teme de literatură, notează G.S. – În cursul lor, Voiculescu părea discipolul, iar Pillat –
maestrul.”
Locurile şi oamenii în scrisul lui G. Sbârcea nu o dată au depăşit graniţele ţării
noastre, vizitele oficiale sau uneori întâmplările fericite din viaţa sa i-au permis să pătrundă
în metropole şi culturile străine, să ia contact direct cu personalităţi pe care probabil nici prin
vis nu le-ar fi putut întâlni. O vizită în Franţa a fost şi va rămâne pentru fiecare cărturar o
dorinţă de netăgăduit. Iată-l pe gazetarul, de această dată, trimiţând din această ţară, pe
atunci „ocupată” ( în perioada războiului), reportaje ziarului bucureştean. Un anume
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corespondent de presă Charles Gyr, acreditat de ziarele elveţiene la Ankara, Sofia şi
Bucureşti se va întâlni cu confratele de breaslă G. Sbârcea. Acest Gyr, care-şi petrecuse
tinereţea în Franţa, tocmai se pregătea să-l viziteze la Vézelay pe Romain Rolland. Să-i
urmărim relatarea lui G. Sbârcea, care nu peste mulţi ani va deveni un repurtat critic
muzical: „Am primit cu recunoştinţă propunerea de a-l însoţi; eram emoţionat la gândul de
a-l vedea pe autorul atâtor cărţi de neuitat despre muzică şi muzicieni, îndeosebi despre
Beethoven.” Întrerupem firul „povestirii” pentru a face precizarea că scriitorul francez a fost
un neînfricat luptător împotriva fascismului, în 1933 refuză medalia „Goethe” pe care i-o
oferise guvernul nazist. Revine în ţinuturile natale ca să se stabilească la Vézelay, lângă
Clamecy, în 1938 la vârsta de 72 de ani, pentru ca în 1944 luptătorul pentru progres şi
adevăr să sfârşească. Avea 78 de ani. Vizita celor doi corespondenţi putea să aibă loc la ceva
luni înaintea decesului, aşa cum reiese şi din „portretul” cu care suntem întâmpinaţi în
paginile cărţii în discuţie. „Marie Romain Rolland a venit...să mă ducă la soţul său,
scuzându-se că mă lăsase să aştept. M-a rugat să nu-i pun scriitorului întrebări, dată fiind
starea în care el se află. ”Suntem în faţa unui „personaj” mult suferind „cufundat într-un jilţ
încăpător, cu spetează înaltă...” Portretul fizic este dominat de conciziune şi putere de
evocare, detaliile fizionomice străbat spre privitor grav cu profunde vibraţii îngăduitoare şi
nelinişti în acelaşi timp. „Cum îşi rezemase capul de speteza jilţului, gâtul de o subţirime
nefirească îi rămăsese gol. Vinele se desenau precis pe el, ca într-un mulaj anatomic...
Degetele prelungi ale mâinilor încrucişate pe genunhi tresăreau uşor la răstimpuri.”
Romain Rolland se străduia în şoaptă să dialogheze. „Respira cu dificultate şi făcea dese
pauze între fraze, dar se exprima clar şi coerent. Spunea că timpul lucrează pentru evoluţie,
deşi nu trebuie lăsat totul pe seama timpului.” Transcriem aici şi acest tulburător şi totuşi
optimist crez al scriitorului, cu trupu-i şubrezit, dar cu un cuget temerar, consemnat de G.
Sbârcea.
„Tineretul e tun cu bătaie lungă. Ţelurile lui depăşesc încăierările noastre de azi. El
aspiră să realizeze ceea ce am visat noi atâta timp: vrea să devină cetăţean al lumii, solidar
cu tot ce trăieşte. Să nu-i mutilăm sufletul şi să nu-i barăm calea către libertate!”
Pe Oscar Walter Cisek, poet, prozator şi eseist de naţionalitate germană, cu studii de
germanistică şi de istoria artei la München, generaţia mea l-a avut ca „sursă bibliografică”.
G. Sbârcea avea să-i descopere „taina bine păzită” şi anume „dragostea pătimaşă de artă şi
literatură.” Şi-a scris cărţile în limbile română şi germană cu deopotrivă uşurinţă. Cei doi
aveau să facă călătorii în timpul războiului în Europa. În cartea de care vorbim - „Cafeneau
cu poeţi şi amintiri”- se face referire la o şedere în Franţa ocupată, reproducându-se un
pasaj din reportajele apărute în ziarele din ţară. Cisek este considerat de G. S. un adevărat
„homo esteticus”, străduindu-se să confere expresiei sale o formă cât mai apropiată de
desăvârşire. „Susţinea că arta este o arhivă vie a simţirii omeneşti ; din ea primim necurmat
îndemnuri, sugestii, încurajări, consolare.” Cred că astăzi se citeşte tot mai puţin eseurile
sale literare şi de artă plastică (Th.Aman, 1931, Eseuri şi cronici plastice, 1967) ; lectura
lor „despre Aman, Luchian şi Pătraşcu deşteaptă (şi astăzi n.n.) admiraţia pentru darul
autorului de a vedea, de a se lăsa fermecat de multiplele minuni ale artei, de a deschide
ochii şi laicilor nepreveniţi asupra frumosului plastic.”
Criticului literar Pompiliu Constantinescu spirit raţionalist, echilibrat care era
convins că „prin literatură, prin artă, viaţa omenească devine o experinţă mai vastă şi mai
profundă, mai captivantă” G.S. i-a păstrat o amintire profundă. Decesul lui prematur, la
doar 45 de ani, i-a surprins pe mulţi. Interviul luat despre „fizionomia literară a anului”
(1945,1946?) a fost precedat de „povestirea” asupra celor văzute în Franţa ocupată de cel
care se întorsese curând. (G.S.) Se reţine opinia criticului privind „traducerile ”- o problemă
deschisă. „Traducerea este şi ea o operă de vocaţie, ca şi literatura originală. Înainte de
toate, traducătorul trebuie să iubească pe scriitorul tălmăcit, să-l fi adâncit ani de zile şi,
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evident, să aibă consonanţe sufleteşti cu el. Limba română este aptă pentru transpunerea
oricărei poezii, roman sau filozofie, având la îndemână toate subtilităţile.”
Dacă spunem Tudor Vianu nici că nu se putea să nu adaugi numelui şi homo
estheticus, ceea ce face şi G. Sbârcea „ chiar dacă vedea critic lucrurile.” Cu alte cuvinte
spunem că omul de cultură, esteticianul, istoricul, criticul, eseistul a rămas în conştiinţa
generaţiilor personalitatea care a ştiut îmbina „adevărul cu frumosul.” În două pagini
concise şi la obiect l-am „întâlnit” pe prestigiosul profesor universitar într-o altă ţinută,
diferită de imaginea sobră, obişnuită din fotografia-i cunoscută în enciclopedii. Poate şi
datorită faptului că era persoana care „a încercat să-şi domine epoca şi să spargă tiparele
strâmte ale modului de valorificare a literaturii şi culturii naţionale.” A fost interesat
permanent, pe lângă valorile naţionale, de cele universale. Ne-a dat răspunsul obiectiv şi
sintetic la întrebarea: Care este menirea culturii ? „Aceea de a-l face pe om receptiv la
viaţă, de a-i deschide spiritul la înnoirile din jur, dar şi de a-l feri de presiunile ignobile ale
mediului şi împrejurărilor ce-i contrafac sufletul şi îl îndepărtează de semeni, de viaţă.”
Revistele academice ale vremii sale, cărţile remarcabile pe care le-a scris adăpostesc tomuri
valorice trecute prin filtrul celui care gândea astfel „o obiectivare absolută a criticului faţă
de fenomenul cercetat este de neconceput, deoarece, înainte de a critica, eşti obligat să
înţelegi, iar spre a înţelege trebuie să simţi.” Tudor Vianu era „un spirit
densificator...sintetizator, spirit metaforic...” Exemplul edificator, dintre atâtea altele, sunt
rândurile scrise despre poetul nostru naţional: ”Eminescu este un călător al drumurilor lungi
şi pe sandalele lui stă praful veacurilor! ”
Aşa cum reiese din filele dedicate lui Ion Vinea, poet şi prozator, unul dintre
pamfletarii de prestigiu ai epocii interbelice, acesta i-a fost lui G. Sbârcea un mentor
nepreţuit în profesiunea gazetăriei, lucrând ani la rând la aceaşi redacţie bucureşteană. „Cele
două feţe ale personalităţii sale” erau greu de înţeles. Era un introvertit... „Deşi am fost
colegi atâta timp, nu m-a lăsat să mă apropiu prea mult de dânsul...nu ştiu să fi avut
prieteni... ” Şi totuşi, continuă G. S. „ se avea cu toată lumea deopotrivă de bine (...) se
bucura de o simpatie generală, fiindcă se pricepea să glumească cu fiecare şi să intre cu
toţii în vorbă. Părea să fie interesat de viaţa şi de preocupările semenilor săi...” Avea
obiceiul (în postura şefului la gazetă) să stea de vorbă pe îndelete cu fiecare. „Pe mine m-a
supus unei confesiunii amănunţite, care a durat săptămâni şi luni la rând după venirea mea
la ziar. Cred că îl interesa psihologia unui tânăr refugiat neangajat în patimile politice...”
îşi aminteşte G. S. Suferea de pe urma faptului că războiul şi haosul produs de el
„răsturnase echilibrul dintre imanenţa şi transcendenţa existenţei.” Era indignat că „popor
care dăduse omenirii genii ca Bach, Goethe şi Kant îşi învestise „führerul” cu atributele
infailibilităţii, ale atotputerniciei şi atotştiinţei ! Cum să mai lupţi, ca individ, acolo unde
ideile poartă uniformă? l-am auzit spunînd, conchide autorul G. Sbârcea.
După armistiţiul de la 30 august 1944, familia George Sbârcea pleacă din Bucureşti
pentru a se reîntoarce în Clujul copilăriei şi adolescenţei lor, de care s-au despărţit în timpul
refugiului. Bătrâna capitală a Transilvaniei, cu peisajul şi locurile cunoscute, cu oamenii săi,
mai vechi şi mai noi se înfăţişau tânărului cărturar în ritmul noii vieţi după dureroasa
experienţă prin care trecuse. Entuziast şi dornic de a-şi revedea foştii colegi şi prieteni află
de fiinţarea noii „Tribuna”, revistă săptămânală de literatură şi artă. „Am găsit şi eu
ospitalitate în paginile revistei, deşi din vechea gardă nu mai rămăsese nimeni.” Se reiau cu
timpul întâlnirile cordiale, dar şi „cafeneaua veche îşi pierduse...rostul de altădată.” Printre
distinsele personalităţi ale Clujului se remarcase la vremea aceea Lucian Blaga; din 1949
lucra în cadrul filialei clujene a Academiei şi la Biblioteca universitară, deţinând funcţia de
cercetător ştiinţific. „La cofetăria de pe strada 6icolae Iorga îl întâlneam aproape zilnic pe
Lucian Blaga...”- îşi va aminti G.S. care era cu 19 ani mai mic ca poetul de la Lancrăm. În
evocarea de câteva pagini se reliefează acel Blaga plin de caldă vioiciune şi, nu arareori, de
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umor, departe de a fi „mut ca o lebădă”. Poetul se dovedea mai puţin reţinut, confesiv,
delicat şi atent, plin de afecţiune faţă de cei din jurul său. Reproducem acest pasaj: „Îl
însoţeam adesori până acasă, sus pe Calea Turzii şi pe strada Andrei Mureşanu. Îi priveam
mâinile subţiri, aproape transparente la rădăcina unghiilor, cu care gesticula în timp ce
vorbea. Pumnul i se strângea uneori, apoi degetele ţâşneau ca o descărcare de curent
electric, iar privirile îi aruncau scântei. Îi urmăream faţa lunguiaţă şi descărnată, ca o
sculptură gotică, ochii fără gene, de parcă i le-a pârjolit privirile intense.” Era în glasul lui
Blaga un „amestec de seriozitate şi de râs înăbuşit” devenea „blând şi învăluitor de câte ori
aducea vorba despre munca sa de transpunere a poeziei dintr-o limbă în alta.” Avea o
memorie deosebită, recita poezii întregi de Macedonski, Vinea, Barbu, Arghezi. Era capabil
să reproducă idei întregi din cărţile lui Thomas Mann citite în originalul german. „Memoria
aceasta era clar articulată, ca şi cuvintele, gesturile, toate manifestările sale. La el totul era
de o ordine desăvârşită...pedantă.” La 9 mai 1955 ava să fie sărbătorit cu prilejul împlinirii
vârstei de şaizeci de ani. „I-au făcut urări o mulţime de prieteni şi co-legi strânşi în casa lui.
Poetul părea întinerit, în mijlocul lor, cu cel puţin un deceniu.”
Peste finalul evocării se va aşterne colbul mâhnirii şi dezamăgirii. La un an, în luna
mai, ce coincidenţă, cu trei zile înainte de-a împlini 61 de ani „olimpianul” Blaga, cum îl
văzuseră atâţia de-a lungul vieţii sale, avea să se stingă în clinica profesorului Aurel Moga
din Cluj. „Omul care fusese toată viaţa al nostru, al tuturor...” ne-a lăsat singuri şi totuşi cu
una din cele mai importante feţe ale personalităţii lui – opera artistică. Mormântul poetului
se află în cimitirul din Lancrăm.
P.S. Pomenim aici şi numele lui Vasile etea, personalitate cunoscută harghitenilor,
care face cunoştiinţă cu marele poet în anul 1939, la Cluj, iar cu stabilirea la Bucureşti, la
începutul anului 1941 este cooptat în redacţia revistei „Vremea”. Acesta va avea o strânsă
legătură cu publiciştii şi scriitorii din Transilvania. Aşa se explică că la această revistă vor
colabora Lucian Blaga, George Sbârcea, Ion Breazu, Grigore Popa, Radu Brateş şi alţii. În
numărul din 28 noiembrie 1943 va fi publicat studiul lui Blaga „Şcoala latinistă ardeleană”,
fragment din imensa lucrare de mai târziu, „Gândirea românească în Transilvania în secolul
al XVIII-lea.”
Aceaşi ani ai Clujului îl vor găsi pe George Sbârcea alături de alţi şi alţi prieteni,
dintre aceştia şi cel, pe care-l cunoscuse în vara anului 1935 la Timişoara, unde cu formaţia
sa de jazz cânta la cafeneau din centrul oraşului. Sculptorul Romul Ladea, căci despre el
este vorba, avea să-i facă „cu acel prilej caricatura, pe care a prevăzut-o cu legenda hazlie:
Le „pianeur” general dân banda lui Claude Rumânu! De atunci, în momentele sale de bună
dispoziţie, îi spunea „Rumânu” fiind solicitat deseori să verniseze expoziţiile sculptorului,
dar şi ale soţiei sale, pictoriţa Lucia Piso. Artistul s-a mândrit cu obârşia sa rurală, prietenul
lui admirându-i „fecundul şi laboriosul geniu ţărănesc. De aici se trage modestia sa...„a fost
un om simplu şi fermecător, de o naivitate copilărească.” Iată-l „deşteptat după porunca
soarelui” în plină activitate creatoare în atelierul de pe Someş, în capătul cartierului
Grigorescu: „ Acolo îl găseam, mânjit până-n coate de gips şi argilă, cât timp lumina zilei îi
îngăduia să desluşească formele pe care le plămădea cu instinctul fără greş al puterii şi
măreţiei.”
„Atitudinile cezariene”faţă de mai marii în ierarhia socială „cu punga doldora” veniţi
la el, dispăreau în faţa prietenilor. Aceştia erau primiţi „cu flăcări de bucurie în ochi” pe
care îi instala „pe lăzi răsturnate sau pe blocuri de piatră acoperite cu scoarţe ţărăneşti.”
Ieşirea din urban, datorită oboselii, dar şi unor „supărări”se făcea simplu. „Ladea mă
invita să-l însoţesc: - Haide la ţară, la odihnă, la cântecul cucului !” Avea şi aici un atelier,
unde puteai admira lucrările de o rară forţă şi puritate. „Îşi sculpta figurile, busturile,
grupurile îndelung şi cu răbdare. Avea ceva din monumentalitatea lui Rodin şi din căldura
lui Mayol ; nu se mulţumea decât atunci când, în ciuda asprimei liniilor, totul era perfect
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rotunjit (...) Lucra într-o tăcere şi reculegere totală, adâncit în el însuşi, ca să depăşească
formele pe care le reţinuse pe retină şi să poată pătrunde în miezul făpturilor modelate.
Dorea să învie prin arta sa acel suflu de poezie, fără de care viaţa i se părea o tristă farsă
fără sens.”
Este cunoscută deosebita activitate de cercetător ştiinţific principal şi documentator
ştiinţific a lui George Sbârcea la Institutul de etnografie şi folclor al Academiei, Filiala din
Cluj. Aici avea să fie angajat de compozitorul şi folcloristul Sabin Drăgoi, cel care avea să
lase posterităţii o vastă operă muzicală, de la muzică de teatru, muzică simfonică şi vocalsimfonică, muzică de cameră şi corală, până la muzică de film şi muzică pentru orchestră
populară, la care se adaugă lucrările didactice şi culegerile de folclor. „Mi-am dat câtva timp
osteneala (la Institut a lucrat între anii 1957 - 1966) de a nu mă gândi la nimic altceva decât
la culegerea şi transcrierea de cântece populare” - va consema G.S. Pătrunderea în
paradisul visat de oricare folclorist în căutarea cântecelor vechi şi a tot ce poate constitui
valoare autentică a fost o îndeletnicire specială şi folositoare şi pentru compozitorul şi
muzicologul G. Sbârcea. Va rămâne recunoscător lui Sabin Drăgoi că i-a dat prilejul să
cunoască „ comori pe care nu le bănuiam şi colţuri de ţară pe care, fără îndeletnicirea de
folclorist, nu le-aş fi văzut, poate, niciodată.” Cutreierând satele şi cătunele de pe valea
Someşului, echipa de cercetători şi-a dat seama că „Antenele de radio nu ajunseră
deocamdată la ele, încât tradiţiile populare străvechi şi cântecele bătrâneşti, cu
particularităţile lor stilistice, mai prindeau acolo în tihna serilor d
Aproape vrăjit de farmecul mediului rustic, de simplitatea şi sinceritatea oamenilor,
autorul se destăinuie: „Cu sătenii întorşi de pe ogoare găseam de fiecare dată cuvântul
bunei înţelegeri. (...) Cunoşteau o mulţime de melodii şi versuri, în care n-am descoperit
inspiraţii venite din afara ţinuturilor someşene. Îi lăsam să cânte ce ştiau mai bine şi
ceea ce le era negrăit de scump, asigurându-ne în felul acesta libera lor cooperare. În
câteva zile ne-am pomenit cu mai multe zeci de role înregistrate.” Să mai zăbovim şi asupra
acestor rânduri pline de prospeţime imagistică: „Culegeam muzică în sclipirile dimineţii, în
arşiţa orelor de prânz, în lumina roză a asfinţitului, în umbrele înserării. Foarte rar ne
înduram să ne întoarcem înainte de miezul nopţii la microbusul părăsit, încât apucam să ne
odihnim abia în zorii zilei.”
„ Amintirea e un oaspete binevenit la masa mea de lucru ”
Cu această reflecţie a lui George Sbârcea punem capăt acestei incursiuni în universul
însemnărilor şi amintirilor întâmplate cu destule decenii în urmă. Cititorul în faţa unor
asemenea memorii, unde faptul autentic şi experienţa de viaţă au valoare de document
devine un contemplator. Lectura scrierilor lui George Sbârcea te informează, te instruieşte
şi pentru că ele sunt străbătute şi de fioruri emoţionale îţi conferă acea stare de trăire
afectivă. Întâlnim şi pasaje construite cu dibăcie şi rafinament ce delectează cititorul.
Impresiile scriitorului păstrează sobrietatea ori moderaţia în funcţie de „personajul” intrat în
rol. Naraţia devine elementul de legătură - unde se doreşte o uşoară deviere de la subiect îşi
fac apariţia „descripţiile”: peisajului, locului, obiectului arhitectonic, cadrele din natură cu
linişti şi nelinişti, deseori personificate, bolta cerească ş.a. Portretelor memorabile, se alătură
acele observaţii, argumente, constatări de atitudine temperamentală ce colorează paginile
cărţilor.
*
De câte ori maestrul avea prilejul să revină pe locurile natale, pe Valea Mureşului,
dar şi în alte locuri din judeţul Harghita, nu pierdeam ocazia de a-l descoase de una de alta.
Aşa aveam să aflu că tare îşi dorea o carte despre locurile şi oamenii meleagurilor de pe Olt
şi Mureş. „Eu nu aş vrea să trec la zeii pe care toţi ne aşteaptă în braţele lor, nu aş vrea să
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trec înainte de-a scrie o carte de amintiri despre Topliţa, despre Valea care curge dinspre
acei munţi care sunt plini de comori, nu numai materiale, ci şi imateriale, comori
spirituale, şi de cântec, de vuietul vântului, care el ne-a inspirat să facem cântec. Dar mă
gândesc că aici aceste drumuri duc spre Borsec, duc spe Ciuc, aceste drumuri duc spre
Bistriţa, duc spre jos, spre Câmpia Românească. Deci hai să înviem aceste drumuri, hai
să atragem pe ele cât mai mulţi tineri, cât mai mulţi oameni de inimă care într-adevăr vor
avea puterea să dea forţă, vigoare, vitalitate, frumuseţe acestui cântec şi acestui
Festival...” (cu referire la Festivalul cântecului păstoresc „Mioriţa” de la Topliţa.)
Consemnat la întâlnirea noastră din toamna anului 1990.
***
I had the pleasant opportunity to personally meet him and to introduce my family to
him, he kindly accepted our cultural invitations to the unforgettable literary and musical
events or anniversaries of different personalities. He accepted my dialogues and interviews
with an uncommon generosity. We kept an elegant, loyal correspondence for years full of a
flattering friendship. I felt from his part an affection and spiritual disposition that is
characteristic of a master towards his disciple.
The valuable books, hundreds of articles, essays, studies that George Sbârcea gave to
musicologists and to the large public witness a vigorous and competent artistic and moral
engagement of a writer, composer, musicologist and music critic. His writings radiate
flames of love and beauty, of friendship and magic, flames that are still alive in the hearts of
today’s readers, lovers of truth and beauty. He was a real emulator in the field of music
criticism. In 1989 he confessed, “The only flame that has lit everything that it could touch in
me was and has remained, until today, music.”
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SAREA ŞI COTRABADA CU SARE LA ÎCEPUTUL
SECOLULUI al XIX-lea Î SCAUUL KEZDY (TÂRGU
SECUIESC
Dr. Ioan Lăcătuşu, prof. Vasile Stancu (Sfântu Gheorghe)
De-a lungul timpului sarea a avut un rol determinant în evoluţia umanităţii.
Necesitatea organismelor de a consuma sare cât şi calitatea de a conserva alimentele a
eliminat dependenţa omului de a procura la intervale scurte de timp hrana şi a dat
posibilitatea de a îşi crea stocuri de legume, fructe, lapte, carne pe perioade îndelungate şi a
permis deplasarea sa pe distanţe mari. Că se numeşte sare gemă, sare de bucătărie, clorură
de sodiu, halit sau pur şi simplu sare, ea este strict necesară alimentaţiei umane şi
animaliere, dar şi industriei produselor cloro-sodice, obţinute prin industrializarea sării din
care se obţin soda caustică, soda calcinată, clorul, acidul clorhidric, pesticide, produse
farmaceutice, îngrăşăminte, folosite în industria sticlei, săpunului, hârtiei, coloranţilor,
detergenţilor, substanţelor antigel sau în domeniul sănătăţii prin utilizarea izvoarelor sărate
în scopuri terapeutice. De remarcat faptul că o mare parte a teritoriilor locuite de pe
suprafaţa globului au fost lipsite de acest mineral indispensabil vieţii ceea ce a dus la
creşterea preţului său, în unele cazuri, ridicându-se la valoarea greutăţii sale în aur. Motiv
pentru care nimeni nu-şi îngăduia să o risipească. De aici şi zicătoarea:,, dacă verşi sarea,
iese ceartă”. La modul propriu,, un grăunte de sare” face diferenţa dintre o mâncare bună şi
una fără gust, iar la modul figurat, vorba,, nesărată” este vorba nelalocul ei, lipsită de,, bun
gust” şi de bun simţ. A fi iubit,, ca sarea în bucate” este în ochii fetei de împărat, din
basmele româneşti, cea mai înaltă formă de iubire. Din acest motiv există tradiţia ca oaspeţii
dragi să-i întâmpini cu pâine şi sare. În antichitate sarea înlocuia în unele cazuri moneda,
banii. În locul remuneraţiei pentru serviciul efectuat plata se făcea în sare (în latină sal,
salis), precum cazul muncitorilor din ocne sau chiar a soldaţilor romani, de unde a rămas şi
cuvântul care reprezintă plata pentru munca prestată, salariu (lat. salarium). Pe teritoriul
ţărilor române sarea ca mijloc de plată se practică în toată perioada evului mediu. Astfel, în
Transilvania,,, la începutul sec. al XV-lea, dregătorul Nicolae din Remetea primea 4200
bolovani de sare din depozitul de la Lipova şi tot atunci trei nobili primeau 7552 bolovani de
sare de la cămara din Satu Mare. Beneficiarii salariului în bolovani de sare obţin din partea
regelui concesiunea “ca sarea ce li se dă ca salar să o poată vinde”1.
În afara utilităţii economice, din neoliticul timpuriu şi până astăzi, i-au fost atribuite
şi,, o serie de proprietăţii imaginare, magice.... fiind considerată ca element primordial,
purificator, ca simbol al vitalităţii, sănătăţii, bogăţiei, ospitalităţii şi frăţiei. Această
simbolistică a generat o multitudine de manifestări magico-religioase, fiind parte
componentă a unor ritualuri diverse de purificare, de aflare a viitorului, de sfinţire, de aflare
a ursitei, de protecţie împotriva blestemelor şi farmecelor, de descântec, dar şi parte
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componentă a unor ritualuri negative, cum ar fi farmecele din magia neagră”.2 Chiar şi în
Biblie există peste 30 de referiţe la sare. În Vechiul Testament legea mozaică cerea ca sarea
să fie adăugată la toate animalele care erau arse în cadrul sacrificiilor rituale (holocaust), iar,
în Noul Testament, Mântuitorul Iisus Hristos spune:,,Căci tu eşti sarea pământului”, pentru
a arăta cât de mult îşi aprecia discipolii. Nu degeaba şi astăzi se spune în popor, despre un
om deosebit, că este precum,, sarea pământului”.
Sursele de sare se găsesc sub formă de zăcăminte de sare gemă, formate în anumite
perioade geologice prin depunerea sării din apa Oceanului Planetar, în vechi lagune, în
condiţii de climat arid şi subsidenţă lentă şi de clorură de sodiu dizolvată în apa Oceanului
Planetar. Sarea gemă este o rocă plastică, care se deformează sub presiune şi se ridică în
axele domurilor şi ale anticlinalelor diapire, apropiindu-se de suprafaţa pământului şi
prezentând condiţii optime de exploatare. Mari zăcăminte de sare s-au format în permotriasic în Germania, bazinul fluviului Kama din Federaţia Rusă, vestul Munţilor Alegani şi
bazinul fluviului Mississippi din Statele Unite, regiunea Cheshire din Anglia şi în provincia
Lorena din Franţa. În jurasic s-au format depozitele de sare din domurile submerse ale
Golfului Mexic, iar în terţiar, cele din Subcarpaţii Poloniei şi României, din Podişul
Transilvaniei şi bazinul Ebrului.3 Zăcămintele de sare gemă sunt imense, fiind evaluate la
1.000.000 de miliarde tone... iar de clorură de sodiu dizolvată în oceanele lumii rezervele
sunt evaluate la 38.000.000 miliarde tone.4
,,Pentru arealul extra şi intracarpatic au fost identificate cca 200 masive de
sare...Dacă în extracarpatic cel mai mare zăcământ de sare are rezerve de 22.000 milioane
tone (Folesti), în intracarpatic, acestea sunt de foarte mari dimensiuni cu rezerve la fel de
mari (Sărmăşel şi Vaidei-Ogra de câte100.000 milioane tone, Turda cu 66.000 milioane
tone, Ocna Sibiului cu 61.000 mil. tone, est Praid cu 50.000 mil. tone).5 În spaţiul românesc,
cercetătorul Liviu Drăgănescu a identificat un număr de 45 de masive de sare exploatate din
antichitate, unele dintre ele cu o existenţă efemeră, altele cu o continuitate a exploatării până
în prezent, evidenţiind dintre acestea exploatările de la Ocna Slatina, Costui, Ocna Şugatag,
Rona, Ocna Dej, Sărăţel, Sic, Ciceu, Iliuşa, Măştur, Turda, Ocna Mureş, Domneşti, Căianu
Mare, Cuzdioara, Vireag, Reteag, Şintereag, Chiuza, Tau, Beclean, Sovata, Mogosmat,
Mărtiniş, Sânpaul, Rupea, Ocna Sibiului, Ocnele Mari, Bozasca. La acestea cercetătorul
adaugă pe cele identificate ca fiind puse în exploatare în perioada medievală de la: Grozeşti,
Valea Sării, Reghiu-Andreiaşu, Bisoca, Ruşavăţ, Ariceşti, Ghitioara, Teişani, Telega,
Doftana, Băicoi, Ocniţa, Praid, Slănic Prahova, Tg. Ocna, Cacica. Dintre acestea, azi se mai
află în exploatare şapte: Slănic Prahova, Ocnele Mari, Tg. Ocna şi Cacica, în extracarpatic şi
Ocna Mureş, Ocna Dej şi Praid, în intracarpatic.6
Deoarece contrabanda cu sare în comitatul Treiscaune se făcea în majoritatea
cazurilor din Moldova şi în multe cazuri de moldoveni, câteva date despre zăcămintele şi
exploatările de pe valea Trotuşului, şi în mod special a principalului centru de extracţie Tg.
Ocna, cele mai apropiate surse de sare pentru zona în discuţie, sunt strict necesare.
Lungimea zăcământului este de 5-6 km., iar lăţimea de 800-1200 m. Zăcământul este format
din patru masive de sare situate în partea stângă a Trotuşului numite: Feţele Târgului,
Salinele Tg. Ocna (Vâlcelele), Gura Slănicului şi Valea Ocnei. El are o puritate deosebită,
de 97,89% NaCl, şi a fost evaluat la 493 milioane de tone.7 Primele exploatări, prin sec. al
XIII-lea ar fi avut loc la Grozeşti, pe Valea Oituzului, apoi la sfârşitul sec. al XIV-lea şi
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începutul sec. al XV-lea existau exploatări de sare la Gura Slănicului, pe Trotuş, iar în a
doua jumătate se trece la exploatarea sării pe coasta nord-vestică a dealului Feţele Târgului.
Din sec. al XV-lea datează şi exploatarea masivului Tg. Ocna (Vâlcelele), care se detaşează
faţă de celelalte masive de sare din zonă din punct de vedere al calităţii şi al posibilităţilor de
exploatare, fapt ce a făcut să fie exploatat fără încetare până astăzi.,, În ţinutul Bacăului,
lângă târgul Trotuş, se găsesc saline foarte bogate, numite în ţară ocne. Nu e nevoie de vreun
meşteşug deosebit ca să alegi sarea; dacă sapi în pământ până la unul sau doi coţi adâncime,
găseşti sarea cea mai curată şi limpede, ca porfirul sau cristalul, fără să fie amestecată cu cea
mai mică părticică de pământ. Ocnele acestea sunt nesecate, cu toate că în ele lucrează zi de
zi sute de oameni. După ce se scot bolovani de sare, ei lasă în tot locul din aceeaşi sare cun e
cristalul, ca să sprijine pământul şi săpăturile şi pentru ca noile drumuri săpate să aibă loc de
întindere, iar vreme de douăzeci de ani aceste drumuri să se umple într-atât cu sare, încât să
nu mai recunoşti că au fost cândva deşarte. Din când în când se găsesc peşti încremeniţi în
sare, care nu se deosebesc de aceia care se pescuiesc prin apele din împrejurimi. Şi în alte
locuri se găsesc multe ocne de sare de acest fel; voievozii însă n-au îngăduit ca ele să fie
deschise, ca nu cunva, din pricina belşugului, să scadă preţul sării şi fiindcă acelea în care se
lucrează astăzi îndestulează nevoile şi chiar prisosesc. În Moldova se află munţi întregi care,
dacă dai la o parte scoarţa de pământ de deasupra se dovedesc a fi cu totul de sare.
Voievodul şi întreaga ţară trag mari foloase de pe urma sării, în afară de locuitorii ţării,
locuitorii din Bugeac şi Crimeia, ca şi din alte ţări îndepărtate îşi iau sarea de aici cu
corăbiile”.8
După ce, la mijlocul sec. al XV-lea, se instaurează monopolul domnesc asupra
exploatării sării, a fost înfiinţată cămara ocnelor, care se ocupa de administrarea acestora.
Dimitrie Cantemir evalua, la începutul sec. al XVIII-lea că veniturile aduse domniei de ocne
sunt de 10.000 de taleri,9 iar,, peste ocnele de sare din ţinutul Ocna sunt doi cămăraşi
deosebiţi. Aceştia pot să judece aproape toate pricinile, dar nu pot hotărî decât pe cele
mici”.10 De-a lungul timpului, mai mulţi călători străini au descris modul în care se extrăgea
sarea la Trotuş. Enumerăm dintre aceştia pe Pietro Deodato, Paul de Alep, misionarul catolic
Bandini, Domenico Sestini. Cronologic fiind cea mai apropiată de tematica aleasă,
descrierea geografului, arheologului şi numismatului italian, profesor la Universitatea din
Pisa, Domenico Sestini (1750-1832) o reproduc mai jos pentru a reda tabloul veridic al
muncii în mina de la Tg. Ocna la sfârşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec.al XIX-lea.
,,În minele de sare se sapă la mare adâncime. Muncitorii practică două deschideri:
una perpendiculară şi alta oblică. La gura primeia se coboară la o anumită adâncime un
grătar de fier, pe care se ard multe lemne, pentru ca focul să purifice aerul de mină. Prin
cealaltă deschidere se intră în mină. Muncitorii de la ocne sunt de două feluri: unii sunt
oameni liberi, care exercită această meserie din tată în fiu, iar alţii sunt închişi pentru delicte
grave şi condamnaţi la o astfel de muncă. Viaţa tuturor este însă scurtă, iar pielea lor capătă
o culoare nesănătoasă*. Sarea este tăiată în cuburi mari, în greutate de un cântar, care sunt
scoase la suprafaţă cu ajutorul unor funii petrecute printr-o piele de bou crudă, prin
deschiderea perpendiculară. Pentru a ajunge la locul de extracţie, minerii construiesc bolţi
mari, susţinute pe stâlpi, meşteşug deprins din timpuri străvechi. Adesea însă, aceste arcade
întâlnesc izvoare de apă, care le fac incomode sau impracticabile; alteori, pe neaşteptate, vin
inundaţii, încât muncitorii nu mai au când să fugă. De obicei ele sunt precedate de un
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zgomot sau un murmur, care îi previne cu o zi sau două înainte. Atunci, apa umple groapa
până la margine; apoi, cu timpul, ea se transformă în sare; lucru foarte adevărat, fiindcă în
sare se întâlnesc adesea oase, unelte de fier şi alte scule folosite de tăietorii de sare”.11 Suma
adusă visteriei Moldovei pe anul fiscal 1 iulie 1822 – iunie 1823, din arendarea ocnelor de
Domnul Ioniţă Sandu Sturdza (1822-1828) a fost de 323.883 lei,,, slobozindu-se 1.481.000
de ocale pe anul 1823”.12
Izvoarele atestă şi o altă formă de exploatare a sării, forma populară, care era şi cea
mai veche. Locuitorii satelor, în apropierea cărora se aflau salinele, aveau dreptul să taie
sare pentru trebuinţele casei lor în schimbul unei contribuţii, care în Moldova, se,, numea
sărărit” sau,, solărit”13, introdusă în sec. al XVII-lea, pentru a se limita acest tip de
exploatare. Un alt hrisov domnesc, din anul 1784, cerea întărirea pazei malurilor cu sare de
către oamenii cămăraşilor de ocne ca să,, nu facă risipă şi să iae sare cu carul sau cu calul,
afară numai din cei ce plătesc sărăritul, care sunt ştiuţi, însă şi aceea să aibă voie a lua numai
cu traista, pentru trebuinţa casei lor”. Iar cine va fi prins furând,, sau cu carul sau cu calul...
vitele toate să le iae de gloabă, iar pe oameni, după obiceiu... să-i trimită la pedeapsa
ocnei”.14 La 1830 statul instituie monopolul său asupra exploatărilor, toţi locuitorii fiind
obligaţi la,, 7 lei suta de oca, la gura ocnei, fiind liber să cumpere orcine”.15 Această
hotărâre a guvernatorului militar al
Principatelor, Pavel Kiseleff, se va aplica atât în Moldova cât şi-n Ţara Românească şi a
avut drept consecinţă o intensificare deosebită a furturilor de sare, mai cu seamă în scopuri
comerciale, generate de ridicarea monopolului turcesc asupra comerţului Ţărilor Române cu
statele lumii, în urma păcii din 1829 de la Adrianopol.
Comercializarea sării se făcea de cămăraşi la arendaşii ocnelor (contraccii) la gura
ocnei care, la rândul lor, o vindeau,, chirigiilor”. Aceştia, o transportau şi o revindeau, sub
formă de pietre de sare, bulgări, bulzuri, bolovani, saramură, locuitorilor sau peste graniţele
ţării. Chirigii se diferenţiau după modul în care transportau sarea în: spătaşi sărari, care
cărau sarea pe spate în desagi; călăreţii sărari, care cărau sarea în coşuri de nuiele, plase din
funii împletite sau desagi, pe cai de povară; căruţaşi sărari care transportau bulgării de sare
în căruţe şi plutaşii sărari care transportau sarea cu plutele pe apă. Spătaşii şi călăreţii
transportau sarea mai ales pe drumurile de sub munţi, pe plaiurile şi pe potecile puţin
cunoscute, prin desişurile pădurilor, aprovizionând satele şi păstorii din aceste zone.16 Din
cele 25 de căi de trecere între Moldova şi comitatul Treiscaune, numai drumul ce străbătea
pasul Oituz era amenajat pentru transportul convoaielor poştale şi comerciale, fapt subliniat
şi de Nicolae Iorga care arăta că,, pe aici era odată un cunoscut drum spre Moldova, pentru
negustori ca şi pentru ostaşi, pe lângă marele sat al Breţcului, care ducea la pasul
Oituzului”.17 Restul căilor erau poteci şi plaiuri folosite de păstori în transhumanţă,
negustori, chirigii, bejenari, fugari, hoţi, contrabandişti etc., mai puţin cunoscute şi
inaccesibile mijloacelor de transport, cu excepţia spătaşilor şi călăreţilor.
Datorită măsurilor restrictive, de exploatare şi comerţ cu sare, a crescut în mod
spectaculos contrabanda cu sare din Moldova şi Muntenia în Transilvania, din regiunea
salinelor moldo-muntene, Tg. Ocna, Slănic Prahova şi Telega în comitatul Treiscaune. În
acest sens a crescut şi numărul celor prinşi şi procesele intentate lor pentru contrabanda cu
sare. Pentru exemplificare redăm numele celor implicaţi în asemenea procese, păstrând
numele lor, aşa cum apar în documentele citate. Între anii 1824-1831 sunt 18 asemenea
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dosare la Tabla continua (Judecătoria) a Scaunului Kezdi – Tg. Secuiesc care a judecat
procesele numiţilor: Tolni Gheorghe din Buzău pentru trecerea frauduloasă a hotarului şi
contrabanda cu sare18; Bats Gheorghe şi Opra Ioan din Ojdula pentru contrabandă cu sare19;
Jano Ştefan din Ojdula pentru contrabandă cu sare şi trecerea frauduloasă a graniţei20;
Todoran Simion, Bor Ştefan, Molnar Petru, Fureş Ignatie pentru contrabandă cu sare din
Moldova21; Iuon Muntean, Zacharia Anton, George Gurgutze, Iuon Ancu şi alţii din
Moldova pentru contrabandă cu sare 22; Albert Francisc, Iakab Andrei şi Mihai din Belini
pentru contrabandă cu sare23; Moguj Nyika din Zăbala, Burne Moise şi Vrântsan Ioan din
Moldova pentru contrabandă cu sare 24; Niculaj Unguraşu, Todor Badragan, Jenaki
Szopojan, Ştefan Kretsu toţi din Moldova, pentru contrabandă cu sare 25; Juanitza Dogar şi
Iuon Kertsmar din Ocna Moldova, pentru contrabandă cu sare 26; Nemet Anton, Balint
Ştefan şi Jano Mihai din Lutoasa, pentru comerţ cu sare interzisă şi trecere frauduloasă a
frontierei spre Moldova 27; Veress Nicolae, Mihai Jano Francisc şi Matyas Emeric pentru
contrabandă cu sare 28; Bidiga Simion şi fiul Andrei din Valea Scurtă, pentru contrabandă cu
sare29; Jakab Mihai şi Jakab Iosif din Mereni pentru contrabandă cu sare şi trecerea
frauduloasă a graniţei 30; Tetu sau Szabo Pal din Mereni pentru trecerea frauduloasă a
graniţei şi contrabandă cu sare adusă din Moldova31; Rosa sau Csombik Andrei din
Sânzieni, pentru contrabandă cu sare şi trecerea frauduloasă a graniţei32; Imre sau Kadar
Ioan şi Andrei din Lemnia, pentru contrabandă cu sare şi pentru bătaie33; Illes Anton din
Săsăuşi, pentru contrabandă cu sare34; Thodor Simion şi Sztos Mihai din Lemnia, pentru
contrabandă cu sare35 şi în anul 1836 numiţii Daragus Ioan din Lutoasa şi Lengyel Mihai din
Estelnic, pentru contrabandă cu sare36. Deci au fost implicaţi în opt ani un număr de 43 de
persoane, din care 24, din localităţile comitatului Treiscaune, 18 din Moldova şi 1 din
Muntenia, iar în 1836, doi din comitat. De remarcat mulţimea celor implicaţi în contrabanda
cu sare, având în vedere numărul mic al localităţilor implicate, opt, şi populaţia destul de
redusă a zonei Târgului Secuiesc. Trebuie să mai avem în vedere că o mică parte dintre
contrabandişti era prinsă, altfel riscurile prinderi lor fiind prea mari, contrabanda ar fi
încetat.
Întrebarea care ne-a preocupat şi care a făcut necesară această comunicare a fost: De
ce o contrabanda cu sare atât de activă în comitatul Treiscaune?
Se cunoaşte faptul că zăcămintele de sare ale spaţiului românesc pot satisface toate
necesităţile lumii timp de mii de ani. Dar, acestea, nu sunt repartizate în mod egal pe
teritoriul ţării. Unele zone sunt extrem de sărace în surse de sare sau aproape lipsite de acest
mineral.,, De menţionat în acest sens tot estul şi sud-estul Transilvaniei, mai exact teritoriul
cuprins între Munţii Călimani, Gurghiu, Harghita, Perşani, Buzău Vrancea, Nemira, Ciuc,
Năşcălat, Giurgeu, Ciucaş şi Munţii Bârsei”,37 teritoriu în cuprinsul căruia se afla şi
comitatul Treiscaune al secolului al XIX-lea. Deci exista o strigentă nevoie de sare, cu atât
mai mult cu cât majoritatea locuitorilor se ocupau cu păstoritul – Breţcu, Covasna, Intorsura,
Săcele – cu creşterea animalelor, prelucrarea pieilor, producerea brânzeturilor etc.
O a doua motivaţie este dată de legislaţia adoptată de Principatul Transilvaniei, trecut
oficial sub stăpânirea habsburgică prin Pacea de la Karlovitz din 1699.,, Încă de la 1710, din
timpul împăratului Iosif I de Habsburg (1705-1711), guberniul Transilvaniei a interzis
comerţul Moldovei cu sare în Ardeal, ridicând în acelaşi timp preţul sării ardelene. Cu toate
acestea, locuitorii din scaunul Ciuc, ne spune istoricul maghiar Janos Szocs, au continuat să
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se aprovizioneze cu sare moldovenească mult mai ieftină, în ciuda tuturor măsurilor
intreprinse de regimul habsburgic”38. Deci pentru a înlătura concurenţa salinelor muntene şi
moldovene statul a instituit măsuri protecţioniste. Astfel comerţul cu sare devine ilegal dar,
foarte profitabil pentru contrabandiştii care eludau plata taxelor vamale, de la graniţa moldoardeleană sau munteano-ardeleană, marfa devenind şi mai ieftină. Pentru a păstra preţurile
ridicate şi stabilitatea veniturilor,,, Dieta Transilvaniei întrunită în 1821 hotărăşte ca să nu se
extragă mai mult de 45-50 mii de quintale de sare pe an la Ocna Sibiului”39, limitare care s-a
extins la toate ocnele transilvane, încurajând în acest fel şi mai mult contrabanda cu sare din
celelalte state româneşti. Trebuie să mai amintim şi desele epidemii de ciumă, devenite un
fenomen endemic în cele două principate aflate sub suzeranitate otomană, dar ocupate
militar de armatele ruseşti:1806-1812; 1828-1834, care activau şi răspundeau epidemiile
datorită stări precare de hrană şi curăţenie în care se aflau, perioade când se interziceau orice
legături cu Transilvania sau se impuneau carantine îndelungate.
În Ţara Românească şi Moldova furtul de sare, pentru consum şi comercializare, este
frecvent consemnat. Astfel într-un document din 1831, 4 august, - vătaful Plaiului Pârscov
înştiinţa isprăvnicia de Buzău despre atacul dat de locuitorii din plaiul dinspre Buzău (Bâsca
Rosilei, Beceni, Nehoiaşu, Nehoiu, Valea Boului şi Muscelul) înarmaţi cu topoare şi sape la
Malul Sării-Înfundata şi despre luarea cu forţa a unei cantităţi mari de sare40. Prin asemenea
mijloace sarea devenea incomparabil mai iefină şi aducea la comercializare profituri
însemnate.
O altă explicaţie ar consta în apropierea surselor de sare moldovene şi muntene şi a
uşurinţei cu care era străbătută graniţa spre Transilvania, datorită numeroaselor po-teci şi
plaiuri, cunoscute de cei interesaţi, care au facilitat permanent legăturile, legale sau mai
puţin legale, dintre cele trei principate româneşti în toată perioada Evului Me-diu. Praidul de
unde ,,se aproviziona toată secuimea cu sare”, era ori prea departe ori marfa era prea
scumpă, mai ales după trecerea salinelor în propritatea statului habsburgic.
Pentru istoria locală – a sud-estului Transilvaniei, şi pentru istoria regională – a
versantelor Carpaţilor de curbură, contrabanda cu sare exploatată în Moldova şi
comercializată ilegal în Scaunul Kezdi (Târgu Secuiesc), la începutul secolului al XIX-lea,
în Scaunul Kezdi (Târgu Secuiesc), pune în evidenţă strânsele legături economice, sociale şi
interumane existente între locuitorii aşezărilor situate de o parte şi alta a Carpaţilor orientali.
În acelaşi timp, documentele referitoare la contrabanda cu sare exploatată în
Moldova şi comercializată ilegal în sud-estul Transilvaniei vorbesc edificator despre
existenţa, în salba de localităţi situate în curbura interioară a Carpaţilor Răsăriteni, respectiv
în partea transilvană a Pasului Oituz (Lemnia, Mereni, Estelnic, Valea Scurtă, Lutoasa,
Ojdula ş.a) a unor comunităţi româneşti- care alături de vestiţii „bârsani din secuime” din
Covasna, Breţcu, Poiana Sărată, Zăbala, Zagon şi cei din Depresiunea Buzăului Ardelean,
de negustorii români şi armeni din Tg. Secuiesc, Breţcu, Ilieni, Sf. Gheorghe, Frumoasa,
Gheorgheni ş.a, dar şi de negustorii braşoveni, de meşteşugarii şi negustorii secui din zonă,
cei care au asigurat desfăşurarea unor intense şi permanente relaţii economice, sociale şi
culturale dintre Transilvania, Moldova şi Ţara Românească.41
Şi încă o remarcă: în majoritatea localităţilor rurale, cu populaţie etnic mixtă, din
actualele judeţe Covasna şi Harghita, în ultimele două secole, populaţia românească a
cunoscut un puternic proces de asimilare, fiind drastic diminuată numeric.42 Dar, cu toate
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mutaţiile intervenite în structura etnică şi confesională a populaţiei din localităţile
menţionate, între locuitorii aşezărilor Arcului Intracarpatic şi cei de peste munţii Carpaţi, din
Moldova şi Ţara Românească se menţin aceleaşi intense legături economice şi sociale,
determinate şi de economiile complementare ale acestor meleaguri situate în inima
României.
* Erau pedepsiţi cu ocna inamicii politici ai Domnului, autorii unor acte de tâlhărie,
hoţii recidivişti şi recalcitranţi, violatorii de minore, proxeneţii şi persoanele vinovate de
deraieri sexuale. Doctorul francez Marc-Philippe Zallony scria în 1824 în urma unei vizite la
Ocna:,, Lipsiţi de lumină şi de aer, aruncaţi de vii în umezeala pământului, osândiţii la ocnă
erau,, uitaţi” în,, drumul” lor spre moarte, care nu dura mai mult de cinci ani... Aici am văzut
o privelişte care îţi rupe inima, căci atunci când aceşti sărmani nenorociţi au ieşit din ocnă,
noi nu-i puteam privi în nici o altă lumină decât doar ca pe nişte strigoi ce se scoală din
mormânt, dintre morţi”. (Dan Horia Mazilu, Lege şi fărădelege în lumea românească veche,
Ed. Polirom, 2006, p. 497).
***
The study treats the importance of the salt for the material and spiritual of the human
society, the salt sources from the romanian land and ways of exploitation (mining) and
trading at the end of the XVIII th century and the begining of the XIX th century.
By virtue of the archive documents there are presented the involved persons in the
smuggling of the salt exploited in Moldova and sold in the Kezdi Chair (Covasna county)
and the reasons which determined this economical phenomenon.
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E.M.CIORA Î AUL CETEARULUI – O
PERSPECTIVĂ EUROPEAĂ
Prof. dr. Ciprian Voloc (Dorohoi)
„Cioran şi sufletul pierdut al României”: aşa am fost tentat, într-o primă fază, să
intitulez textul de faţă, ca o contrabalansare a celuilalt titlu posibil, ce ar putea să pară mult
mai firesc, date fiind opţiunile cunoscute ale eseistului: „România, sufletul pierdut al lui
Cioran”. Am renunţat, conştientizând că nu aş putea insista suficient de mult asupra acestei
teme într-un material ce-şi propune, de fapt, o sumară anamneză a modului în care este
receptat, E.M.Cioran, la 100 de ani de la naşterea sa, în spaţiul european, cu precădere în
acela italo-francez.
Ca punct de plecare, în acest nu tocmai simplu periplu, voi adopta observaţia ce
poate fi citită la finalul articolului intitulat „Cioran în <Bibliothèque de la Pléiade>”, de pe
blogul studenţilor de la Facultatea de Filosofie a Univ. „Al.I.Cuza” din Iaşi: „Nu ne aducem
aminte ca în România centenarul să fi dat naştere unor evocări, analize sau reeditări”. Întradevăr, percepţia generală, pe durata întregului an 2011, a fost şi a rămas aceea a unei tăceri
extrem de suspecte asupra unui autor român de maximă importanţă, la nivelul culturii
contemporane universale. La nivelul presei româneşti nu putem semnala, ca fiind cu
adevărat notabil, decât articolul lui Matei Vişniec, publicat în „Jurnalul Naţional” din 4
decembrie 2011, care insistă asupra semnificaţiei cu totul deosebite a reeditării, într-un
singur volum al prestigioasei colecţii Pléiade a Editurii Gallimard, a operelor scrise în limba
franceză de către E.M.Cioran, radiografiind totodată succint câteva coordonate ale operei
sale. Din păcate, în stilul caracteristic presei româneşti a ultimilor ani, ideile articolului au
fost mixate cu altele preluate din presa franceză (mă refer aici îndeosebi la textul
“L’honneur dû à Cioran”, publicat în data de 18 noiembrie 2011 în suplimentul literar al
ziarului Liberation de criticul francez Marc Semo), rezultând în felul acesta articole ce
plagiază cu neruşinare, scrise fiind de autori lipsiţi de imperativul precizării surselor primare
de inspiraţie, imperativ care ar trebui să fie fundamental pentru un ziarist (excepţie face aici
Daniel Nicolaescu, care, în articolul “O altă piatră funerară, mai rea decât Nobelul“, apărut
în Ziarul de duminică din 25 noiembrie 2011, îl citează masiv pe criticul francez). Acest
mod de a proceda nu poate sugera decât inexistenţa unui proces real de asimilare, din partea
sufletului românesc, a celui mai important eseist pe care poporul român l-a dat culturii
universale în secolul XX: E.M.Cioran. Cu alte cuvinte, Cioran este încă un străin, pentru
români, aşa cum a fost, în mare măsură, înainte de 1989. Matei Vişniec însuşi, în articolul
semnalat, admite că nu a cunoscut, efectiv, opera lui Cioran, decât după 1987, anul emigrării
în Franţa. Nici nu e de mirare, câtă vreme primul volum conţinând o antologie selectivă din
textele scrise în limba franceză de E.M.Cioran a apărut, la noi, abia în 1988, la Editura
Cartea Românească, sub titlul „Eseuri”, în traducerea excelentă a lui Modest Morariu.
Proiectul asumat, după 1989, de Editura Humanitas, acela al traducerii complete, în limba
română, a operelor franceze ale lui E.M.Cioran, nu a produs încă, se pare, roadele scontate:
auto-exilul autorului continuă, la nivelul mentalului românesc. Nu doar francezii, aşadar, au
dificultăţi în a-l asimila pe Emil Cioran; şi noi, românii, trebuie să le admitem pe ale noastre,
deşi motivele diferă, de fiecare parte. Dacă francezilor nu le este deloc comod să accepte că
E.M.Cioran, unul dintre cei mai iscusiţi mânuitori ai limbii franceze în genul eseistic, nu
aparţine, prin originile, formarea şi începuturile operei sale, culturii franceze, românilor le
vine dificil să înţeleagă în ce măsură E.M.Cioran poate fi asimilat culturii române, după o
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absenţă atât de lungă într-o perioadă – epoca comunistă – în care cultura română a avut atât
de mult de suferit. Despre Constantin Brâncuşi francezii pot afirma cu mult mai multă
uşurinţă că este un artist francez (etichetă întâlnită pe multe site-uri internaţionale, de altfel),
deoarece opera sa nu necesită traducere, ci numai interpretatre, beneficiind de limbajul
universal, transfrontalier, al artei plastice şi, nu în ultimă instanţă pentru că, cu cinci ani
înainte de moarte, a solicitat şi dobândit cetăţenia franceză (fără a renunţa la cea
românească), pentru a-şi putea redacta şi înregistra testamentul în condiţii legale. Emil
Cioran, însă, dincolo de faptul că volumul operei sale în limba română depăşeşte, aproape,
volumul operei sale în limba franceză (după cum observă Răzvan Voncu în nr. 6/2012 al
„României literare” - „Un eveniment cultural: Cioran inedit”, aprecind drept crucială
publicarea de către Editura Humanitas, la finalul anului 2011, a două manuscrise inedite
scrise de Cioran în limba română după plecarea sa definitivă în Franţa), a rămas, în plus,
toată viaţa un apatrid, refuzând înrolările şi aderările la orice fel de abstractizare colectivă,
fie ea naţiune, partid, uniune, asociaţie... sau simplă grupare ad-hoc. Şi totuşi...
Evocările româneşti, în România, ale operei şi personalităţii lui Emil Cioran, în anul
centenarului naşterii sale, au fost extrem de rarefiate şi de o consistenţă subţire. Putem
aminti, aici, Simpozionul Național ”Emil Cioran – sensuri metafizice, etice și estetice ale
operei”, organizat de Facultatea de Filosofie de la București în colaborare cu Societatea
Română de Filosofie și Institutul de Filosofie C. Rădulescu-Motru al Academiei Române
(20 mai 2011), turneul de la finalul anului 2011, al lui Gabriel Liiceanu, prin mai multe
oraşe ale ţării, prin care a încercat să semnaleze faptul că anul 2011 este sau ar trebui să fie,
totuşi, anul Cioran, context în care a fost invitat, în seara zilei de 24 noiembrie 2011, şi la
Telejurnalul TVR, în cadrul unei discuţii despre centenarul Cioran. De asemenea, poate fi
amintită expoziţia „Despre neajunsul de a te fi născut – o explorare fotografică a gândirii lui
Emil Cioran”, constituită din lucrările a cinci artişti fotografi români, vernisată în 8
decembrie 2011 la sediul Institutului Cultural Român din Bucureşti, după ce poposise în
prealabil la sediul ICR din Paris, la Festivalul de poezie şi muzică de cameră de la Bistriţa şi
la Muzeul Casei Mureşenilor din Braşov. De manifestări notabile și de amploare, la nivel
național, nu poate fi vorba, în vreme ce acelea al căror ecou a ajuns până la noi s-au bucurat
de o slabă publicitate și de o receptivitate limitată la anumite medii restrânse.
Prin contrast, dacă ar fi să enumăr, aici, numai adresele de pe internet ale
manifestărilor şi articolelor dedicate lui E.M.Cioran în afara graniţelor României, în anul
2011, lungimea listei ar depăşi-o substanţial pe aceea a textului de faţă. Pentru început, e de
ajuns să menţionez faptul că, în această privinţă, iniţiativele instituţiilor române sau ale
iubitorilor români de cultură, în diaspora, le depăşesc, numeric, pe cele ale entităţilor
corespondente din ţară. Sunt de amintit, aici: iniţiativele ICR, precum proiecţia, la
Universitatea Liberă din Bruxelles, a filmului documentar „Apocalipsa după Cioran” (9
decembrie 2011) sau expoziţia de corespondenţă şi fotografii inedite „Cioran epistolier”, în
cadrul căreia a rulat şi filmul documentar „Cioran: 1911-1995” de Bernard Jourdain (6
decembrie 2011); „Conferinţa de studii dedicată gânditorului din Sibiu” (10 noiembrie
2011) organizată la Roma de Accademia di Romania în colaborare cu FIRI (Forumul
Intelectualilor Români din Italia) şi Facultatea de Filosofie a Universităţii „Tor Vergata” din
Roma; conferinţa intitulată „Emil Cioran, 100 ani de la naştere” (7 decembrie 2011),
organizată de Parohia românească de la Strasbourg, având-o ca invitată pe Gina Puică, lector
de română la Universitatea din aceeaşi localitate; comunicarea „Radicalism, istorie şi utopie
la Emil Cioran”, a lui Vladimir Tismăneanu, prezentată la conferinţa dedicată furtunilor
ideologice ale modernităţii şi ispitei totalitare, organizată la sediul Ambasadei României de
la Washington cu sprijinul ICR (în colaborare cu universităţile Maryland şi Georgetown);
expoziţia „Desenându-l pe Cioran”, vernisată în data de 10 noiembrie 2011 la Galeriile
Michel Rein, a artistului român Dan Perjovski, cuprinzând 71 de desene inspirate de opera
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lui Cioran, organizată de Ambasada Franţei în România şi de Institutul Francez din
Bucureşti, în cadrul căreia a fost prezentată şi cartea „Cioran dans la rue”, de Dan Perjovski,
adunând la un loc fotografii ale aceloraşi desene expuse în diverse locuri din Bucureşti,
imagini însoţite de texte semnate de Gabriel Liiceanu şi Horia-Roman Patapievici. În plus,
ecoul acestor acţiuni a fost de o mai mare amploare decât ale celor desfăşurate în ţară.
Faptele sugerează că E.M.Cioran este mai curând un autor european decât unul aparţinând
spaţiului cultural românesc, realitate pe care, de altfel, şi-a dorit-o şi a pregătit-o. Curios este
nu acest aspect, ci faptul că noi, românii, prin slaba asimilare a operei sale, prin lipsa
realului interes în direcţia receptării mesajului ei profund, ne dovedim proasta poziţionare
faţă de cultura europeană.
E realmente dificilă încercarea de a realiza un slalom printre zecile de ştiri şi articole
dedicate, în spaşiul european, centenarului şi operei lui E.M.Cioran. Până şi limitarea la
sursele accesibile on-line îl aşează, pe cercetător, în faţa unui noian de informaţii, unele
extrem de bine documentate, altele oarecum hazardate. Şi totuşi, surpriza cea mai frumoasă
este că, în afara câtorva excepţii, opera şi viaţa lui E.M.Cioran sunt temeinic cunoscute.
Înainte de toate, puţini sunt cei care contestă sau ignoră românitatea lui E.M.Cioran. Însuşi
faptul că el a ales să publice, în limba franceză, folosind doar iniţialele prenumelor sale
(E.M.), arată că nu a dorit să i se franţuzească numele (în loc de Emil ar fi devenit Émile, în
loc de Mihai ar fi devenit Michel), cu toate că nu a spus-o niciodată în mod răspicat, lăsând
a se înţelege că decizia aceasta nu ar fi decât o manie oarecare, după cum sugerează, într-o
scrisoare, prietenului şi traducătorului său în limba italiană, Mario Andrea Rignoni: “am
renunţat la numele meu de botez şi în locul său pun întotdeauna iniţialele E.M.; fiecare are
propriile sale manii“. De altfel, cartea intitulată “Mon cher ami, lettere a Mario Andrea
Rignoni, 1977-1990“ reprezintă o extraordinară sursă de cunoaştere despre Emil Mihai
Cioran, pe care cercetătorii italieni şi europeni o exploatează în manieră fructoasă în
întreprinderile lor şi care îşi aşteaptă, încă, prima versiune în limba română (cel puţin la fel
de importantă în această privinţă fiind cartea “În compania lui Cioran“, adunând la un loc
studii dedicate eseistului român de către acelaşi Mario Andrea Rignoni). Revenind la
românitatea individului Cioran, mă voi limita a preciza că pentru francezul Marc Semo el
este un “scriitor de origine română“ (articolul citat); pentru francezul Michaël de SaintCheron este un “naţionalist român (...) devenit unul dintre marii scriitori de limbă franceză“
(“Cioran entre dans la Pléiade“, pe site-ul “La règle du jeu“, 2 decembrie 2011 ); pentru
franţuzoaica Isabell Bunisset el este un “filosof şi scriitor român“ (“Cioran, la mort et moi“,
în Sud Ouest, 27 noiembrie 2011, text reprezentând o recenzie la cartea Élisei Brune “La
Mort dans l'âme, tango avec Cioran“); pentru italianul Santino Cundari el este un “scriitor de
aforisme român“ (“Emil Cioran, quando l’insonnia è vita“, în publicaţia www.Rubric.it, 19
februarie 2011); pentru enciclopedia italiană Traccani.it el este un “scriitor român naturalizat
francez“ (“Cioran, tra aforismi e nichilismo“, 4 aprilie 2011); pentru italianul Gianfranco
Ravasi, cardinal al bisericii catolice, el este un “scriitor şi filosof român“ (“Emil Cioran,
l’ateo-credente“, www.zenit.org, 16 februarie 2011); pentru italianul Antonio De Lauri el
este un “gânditor şi filosof român“ (“Emil Cioran. L’anti-profeta che abiura tutte le Verità“,
în L’Occidentale, 16 octombrie 2011); pentru italianul Salvatore De Salvo el este “român
prin naştere, francez prin alegere“ (“Due passi in Cioran“, în Helios Magazine); pentru
italianul Pierpaolo Trillini, traducător al cărţii “Per nulla al mondo. Un amore di Cioran“, el
este un “gânditor român“ (în interviul “Tradurre Friedgard Thoma, quasi più difficile che
tradurre Cioran“ apărut în “Orizzonti culturali italo-romeni“, nr. 1 din ianarie 2012); pentru
italianul Piero Pisarra el este un “filosof român“ (“Cioran l’eretico“, viediscampo.com);
pentru italianul Emilio Sanfilippo este este un “scriitor român“ (“La caduta secondo Cioran.
Tormenti meditati su La caduta in tempo“, pe blogul autorului); pentru italianul Fabrizio
Caramagna el este un “scriitor franco-român“ (pe blogul Aforisticamente.com, în postarea
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“Le vie parallele di Cioran e Leopardi, intervista a Mario Andrea Rigoni di Antonio
Castronuovo“, 20 ianuarie 2011); pentru publicaţia olandeză NRC Handelsblad
(www.nrc.nl) el este un “scriitor româno-francez“ (“Nederlaag van het bezige denken“, 2
decembrie 2011); pentru Shawell Peña, de la cotidianul El Nacional din Republica
Dominicană, el este un “filosof francez“ (“Realizan coloquio sobre Emil Cioran“, 21
noiembrie 2011), în vreme ce publicaţia 7dias.com.do din aceeaşi ţară îl prezintă ca pe un
“gânditor şi eseist româno-francez“ (11 noiembrie 2011). Interesant este că noi, românii, ne
dovedim a fi, încă o dată, mai catolici decât papa, dovadă comunicatul Agentiei Nationale
de Presa Agerpres din 18 noiembrie 2011: “În Franţa a apărut prima colecţie a operelor
scrise în franceză de scriitorul de origine română Emil Cioran“, care vădeşte o evidentă
ambiguitate.
Trimiterile de acest gen ar putea continua, dar cele asupra cărora m-am oprit sunt
suficiente, cred, pentru a ilustra faptul că E.M.Cioran este receptat şi apreciat în calitatea sa
de român, în pofida faptului că scrierile care l-au făcut cunoscut, lumii, au fost redactate în
limba franceză. Nu pot să trec cu vederea faptul că autorii care l-au cunoscut mai
îndeaproape, fiindu-i chiar prieteni apropiaţi, nu-l numesc nici român, nici francez,
respectându-i opţiunea căreia i-a dat glas de nenumărate ori, aceea de a fi considerat un
apatrid; amintesc aici pe Andrea Mario Rignoni (“E.M.Cioran, la rivincita dell’anti-Sartre“,
în Corriere della Sera din 28 februarie 2011) şi pe Pietro Citati (“Emile Cioran. Pasticcio e
rose, le cene felici del grande apocalittico“, în La Repubblica din 24 martie 2011). De altfel,
într-o scrisoare către Rignoni, care pregătea textul de prezentare a autorului cu prilejul unei
noi traduceri a textelor sale în limba italiană, Cioran îl roagă pe bunul său prieten să elimine
cuvântul “mare“ din expresia “marele scriitor româno-parizian“, fără a obiecta, se vede, în
privinţa modului în care fusese etichetat, dar nici arătându-se deranjat despre faptul că i s-a
spus româno-parizian, şi nu româno-francez. Cioran nu s-a considerat niciodată francez,
mărturie fiind, în acest sens, numeroase pasaje din însemnările sale intime, mai timpurii sau
mai târzii (a se vedea îndeosebi “Îndreptar pătimaş“, “Caiete 1957-1972“). Nu de puţine ori,
când vorbea despre sine, o făcea în chip deloc măgulitor, autointitulându-se “barbarul din
Carpaţi“.
Nu puţin discutată, analizată şi interpretată este românitatea operei lui E.M.Cioran.
Pentru Marc Semo, unul din aspectele importante ale reeditării textelor franceze ale lui Cioran într-un singur volum e tocmai faptul că astfel este mult mai lesne de sesizat “importanţa
în opera sa a unei culturi române impregnate de antice tradiţii trace – în care se plângea naşterea şi se sărbătorea moartea“ (articolul citat). Nu poate fi omis faptul că exegeţii nu scapă
niciun detaliu despre opţiunile social-politice din tinereţea lui Cioran, după publicarea în
2002, de către Alexandra Laignel-Lavastine, a lucrării “Cioran, Eliade, Ionesco. L'oubli du
fascisme“ (Presses Universitaires de France, Paris). Că această carte e nedreaptă şi că abundă de exagerări, e un fapt unanim recunoscut, atât în mediul academic francez, cât şi în cel
italian. Semnificativ rămâne însă faptul că, în urma acestei apariţii, discursul despre Cioran
nu a mai fost similar celor de dinainte. În plus, puţinii autori care, poate, ar fi dorit să şteargă
cu buretele amintirea operei în limba română a lui Cioran, se izbesc acum de un zid cu
neputinţă de cosmetizat. Cartea Alexandrei Lavastine a izbutit să sublinieze, în mod
paradoxal, apartenenţa esenţială, a lui E.M.Cioran, la cultura română. Iar paginile pe care
autoarea le înfierează fără milă, sugerând chiar că ar trebui arse, precum sunt cele referitoare
la evrei din “Schimbarea la faţă a României“, unui alt exeget francez (Michaël de SaintCheron, în articolul citat) îi par a fi “cele mai fascinante“, mascându-şi în felul acesta
regretul vizavi de eliminarea lor, de către Cioran însuşi, din ediţia din 1990 a cărţii.
De aici, nu a mai fost decât un pas pentru ca autorii să se interogheze şi asupra altor
origini decât cele social-politice ale operei lui Cioran. Incapacitatea de a vedea, în opera
eseistului român, doar o încercare de a uita, de a măslui erorile tinereţii (în mod exagerat
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înfierate de vocile ce adoptă „moda Lavastine” prin uzul unor termeni precum
ultranaţionalism, militantism, profascism, fără a se ţine seama de rezonanţa lor cu totul
diferită astăzi, faţă de contextul epocii interbelice), i-a determinat pe exegeţi să investigheze
şi celelalte posibile origini ale universului cioranian: românitatea (limba, locurile natale,
atmosfera culturală a Bucureştiului interbelic etc.), psihologia (depresia, insomnia şi rolul
lor creativ, tentaţia şi apologia sinuciderii), metafizica (revalorizarea originală a interogaţiei
şi a dialogului cu Dumnezeu, într-o epocă în care dicteul sistematic şi steril, cultivat după
model sartrian, făcea legea), religia (influenţele buddhiste, gnostice şi mistice asupra viziunii
cioraniene, procesul intentat creştinismului etc.), viaţa intimă (sunt analizate, pe larg,
scrisorile de dragoste adresate de către Cioran nemţoaicei Friedgard Thoma în 1981, când el
avea 70 de ani iar ea 35). Bineînţeles, după toate observaţiile şi analizele (în marea lor parte
extrem de bine documentate), nici judecăţile de valoare, particulare sau de ansamblu, asupra
operei, nu puteau să lipsească.
Dar, şi aici, opiniile sunt împărţite. Pentru Marc Semo, “Cioran francezul este, în
mod cert, singurul care a atins universalul“ (extras din articolul citat), în vreme ce însuşi
Cioran, într-un interviu din 1970 declara că partea cea mai bună a doctrinei sale se găseşte în
limba română: “o carte care a văzut lumina zilei la Bucureşti în 1933: Pe culmile disperării.
În ea se găseşte, deja, tot ceea ce va surveni după. E cea mai filosofică dintre cărţile mele“
(preluat din “Cioran, tra aforismi e nichilismo“, www.treccani.it).
Extrem de interesant este modul în care gândirea lui Cioran este aşezată în linia unei
întregi tradiţii de gândire europene, anume aceea a anti-academicilor, alături de Petr
Kropotkin, Georges Sorel, Miguel de Unamuno, Giuseppe Rensi, Adriano Tilgher, Albert
Camus, Lev Şestov, Gabriel Marcel, Carlo Michelstaedter (genealogia îi aparţine lui Pier
Paolo Ottonello), cu toţii “fii predilecţi ai lui Friedrich Nietzsche“, după cum remarcă Marco
Iacona, care-i mai adaugă pe Samuel Beckett, Eugene Ionesco, Charles Bukowski şi Woody
Allen (“Io e Cioran...“, www.ariannaeditrice.it, publicat în 4 aprilie 2011). Faptul este cu
atât mai merituos cu cât, în opinia lui Frédéric Schiffer, care l-a cunoscut pe român în
persoană, “Cioran nu fu nici un intelectual, nici un filosof“ (“Cioran: un nihiliste au
Panthéon“, în Marianne2, 26 noiembrie 2011), ci un gânditor original al cărui mare dar,
după cum subliniază un alt exeget, era tocmai acela de a face ca ideile sale să fie savurate
chiar şi de către persoanele care nu puteau fi de acord cu el, un eseist care a apreciat
totdeauna autorii care au putut să scrie fără a lăsa să se întrevadă, în opera lor, apartenenţa la
o epocă anume, ancoraţi fiind direct în eternitatea gândului şi a problematicii sale
universale. Nu trebuie să ne uimească, în acest context, faptul că până şi o faţă bisericească,
cardinalul Gianfranco Ravasi, preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Cultură, a
evidenţiat virtuţile pozitive ale non-conformismului gândirii cioraniene, insistând asupra
faptului că “în timpul disperării, de fapt, anumite blasfemii - declara Cioran pe urmele lui
Giobbe - sunt rugăciuni negative, a căror virulenţă este primită de Dumnezeu mai mult decât
cumpătata slăvire teologică (ideea era deja formulată de către Luther)“, judecată de valoare
de o importanţă colosală făcută publică în Aula Magna a Universităţii din Bologna în data
de 12 februarie 2011, în cadrul discursului inaugural al primei întâlniri a celebrei structuri de
dialog între credincioşi şi necredincioşi a Vaticanului - “Il Cortile dei Gentili“. Acelaşi
cardinal admite că Cioran a anticipat şi aprofundat una dintre temele mult dezbătute ale
prezentului: “Cioran acuză Occidentul de un delict extrem, acela de a fi extenuat şi secătuit
potenţa generatoare a Evangheliei: consumat până la os, creştinismul a încetat de a fi o sursă
de stupoare şi de scandal, a încetat de a dezlănţui vicii şi de a fecunda inteligenţe şi iubiri“.
Nu aş putea încheia înainte de a sublinia că, dincolo de a fi numai un autor cu
adevărat contemporan, viu în conştiinţa culturală europeană şi mondială, E.M.Cioran este şi
un inspirator, primele semne ale naşterii unei tradiţii, plecând de la scrierile sale, fiind deja
vizibile: dincolo de numeroasele lucrări de doctorat pe care le inspiră lucrările sale, în
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România şi în lume (chiar recenta ediţie din colecţia Pléiade se datorează unui specialist în
Cioran, Nicolas Cavaillès, autor al unei teze de doctorat asupra operei lui Cioran), nu putem
trece cu vederea pe Élisa Brune, care în “Cioran, la mort et moi“, ne mărturiseşte: “Cioran
era pentru mine această voce interioară care se aprindea la intervale regulate făcând bucăţi
aparenţele. El era fundalul propriului meu sine“, sau pe Fernando Savater, cunoscutul eseist
spaniol care recunoaşte în mod deschis că gândirea lui Emil Cioran l-a influenţat în chip
decisiv.
În final, o relatare a unui blogger italian pe care Cioran ar fi considerat-o, cu
siguranţă, pertinentă şi relevantă, dar care nouă ne poate stârni interogaţii deloc de neglijat:
“Când am străbătut România pe jos, cu doi ani în urmă, am fost fascinat mult de
Transilvania şi de micile sate agricole, cu porci care traversau strada surâzători, pe care
riscai chiar să-i striveşti cu Fiatul Bravo şi cu cai care trăgeau carele în care şedeau ţărani
fără dinţi ce te salutau vioi. Îmi amintesc că de la un castel vampiresc priveam unul dintre
aceste sate, un conglomerat de barăci, cabane cu grădini de legume, coteţuri şi curţi
străbătute de doamne îmbrăcate în negru, cu părul acoperit de baticuri şi cu copii graşi, graşi
precum ramurile de arţar, priveam totul în jur (era un pic de ceaţă) şi mă întrebam: să fie cu
putinţă ca dintr-un astfel de loc, atât de uitat de Dumnezeu şi de oameni, să poată ieşi
vreodată un om mare, o oarecare personalitate a istoriei, a politicii, a artei, a culturii? Poate,
un loc atât de înapoiat, să dea naştere unui oarecare mare talent?... Ieri am luat în mână,
întâmplător, Caiete 1957-1972, de Emil Cioran, o capodoperă absolută pe care nu o citisem,
cred, de circa douăzeci de ani, astfel încât uitasem că Emil Cioran era român. Am citit satul
de unde provenea: se numeşte Răşinari şi este în Transilvania, aproape de Sibiu, exact în
zona din care eu priveam, din castelul vampiresc, aglomeraţia de case de dimprejur,
întrebându-mă: dar ar putea, un loc ca acesta, să dea naştere unui geniu? Aveam, doi ani
după aceea, răspunsul. Şi în sfârşit înţelegeam, în plus, de ce Cioran era atât de obsesionat
de ideea sinuciderii“ (Alessandro Dal Cin, “Il vampiro Emil Cioran“,
www.scritturaselvaggia.it). Dincolo de clişeul arhicunoscut al lui Dracula, înţelegem că
“neantul valah“, pe care Cioran l-a înţeles atât de bine, repudiindu-l şi transfigurându-l în
operă de valoare mondială, are un substrat real. Cât despre legătura dintre mitul lui Dracula
şi România, ea persistă numai la nivel profan: “A fi corecţi cu România înseamnă a nu o
asocia îngustului mit al lui Dracula. România a dat naştere unor personalităţi precum Tristan
Tzara, Eugène Ionesco, Mircea Eliade, Emil Cioran, Paul Celan“ (“Cioran, la psicoanalisi, la
Romania“, articol de excepţie scris de Giovanni Rotiroti, specialist în limba şi cultura
română, cercetător şi profesor al Universităţii “L’Orientale“ din Napoli).
O concluzie se impune, de la sine: la un secol de la naştere Emil Cioran este viu,
chiar cu mult mai viu şi mai prezent, în conştiinţa culturală europeană, decât în timpul vieţii
sale trupeşti.
***
In the twentieth century, the Romanian people gave, to the world culture, relatively
few landmarks recognized and established. The causes are multiple, especially the sociopolitical problems ones, as the sequence of three distinct schemes: monarchic, communist
and capitalist. Obviously, resigning to the status it is not enough, or try to pimp the reality.
We can, however, to capitalize constructively on those personalities who managed to impose
their work to universal cultural consciousness. One of these personalities is E.M.Cioran - the
most important Romanian essayist of the twentieth century. If in the romanian space the
centenary of his birth has not caused great echo, passing almost unnoticed, into the
European space (especially in the Italian and French cultural space) the evocations enjoyed a
more relevant and comprehensive cultural impact. That indicates not only that E.M.Cioran
was not sufficiently assimilated by the Romanian culture, but that the distance of Romanian
culture from Europe is still far from being exceeded.
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IFLUEŢE CULTURALE IMAGII DI VIAŢA
COMUITĂŢII TURCE DI DOBROGEA Î PICTURA
ROMÂEASCĂ ITERBELICĂ
Dalila Zamfir Ösbay(Turcia-Istambul)
În cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice „Istorie, cultură şi civilizaţie, credinţă
străbună”, mi-am propus în lucrarea de faţă să abordez tema „Imagini din viaţa
comunităţii turce din Dobrogea în pictura românească” analizând influenţa minorităţii
din Dobrogea în pictura românească incluzând perioada interbelică.
Abordarea acestui subiect se datorează faptului că fiind de origine română şi
petrecându-mi anii copilăriei printre turcii din Dobrogea, iar mai târziu trăind şi
desfăşurându-mi activitatea profesională în Istanbul, am avut posibilitatea de a studia
îndeaproape acest subiect, în cadrul tezei mele de masterat de la Universitatea „Mimar
Sinan” din Istanbul. Lucrarea de masterat îşi propune analiza reflectării influenţei Imperiului
Otoman în pictura românească, după intrarea acestuia în Ţările Române începând cu secolul
al XIV-lea şi incluzând perioada interbelică.
În cadrul acestei comunicări însă voi relata pe scurt doar influenţa culturală artistică a
comunităţii turce apărută odată cu redescoperirea Dobrogei de către pictorii români şi
evoluţia picturii în noul context geografic determinat de schimbarea teritoriala după cel de-al
2-lea Război Balcanic.
Plecând de la studiul istoriei picturii româneşti şi a imaginilor din viaţa turcilor în
pictura murală şi pictura de şevalet, este de remarcat faptul că evenimentele istorice, politice
şi sociale, precum şi poziţia geografică a României vor influenţa evoluţia picturii româneşti
în acest context. Astfel influenţa Imperiului Otoman timp de cinci secole asupra poporului
român se va reflecta şi în artă.
Un astfel de exemplu îl găsim în pictura murală românească. Din dorinţa de a reflecta
cursul istoric şi social al epocii, imaginea turcului este redată în mod dur datorită contextului
istoric şi conceptual, iar imaginea turcului va fi chiar suprapusă iadului.

Voroneţ
De asemenea, este de mare importanţă perioada cuprinsă între a doua jumătate a
secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea, în special cea dintre cele două
războaie mondiale. Schimbările aduse în pictura românească a anilor 1920 de artiştii români
se datorează faptului că o mare parte dintre aceştia, după ce au studiat în Europa în condiţiile
sociale şi culturale ale vremii, urmăreau înnoirea artei picturale româneşti.
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După cum se ştie în prima perioadă a secolului XX, în arta europeană exista o
multitudine de viziuni estetice. Acestea au implicat noi şi diverse metode de lucru.
Analizând lucrările pictorilor romani, se observă că începând cu sfârşitul secolului XIX şi
începutul secolului XX, ca şi în arta europeană, a apărut impresionismul, prin căutarea
redării unor senzaţii ale luminii, deschizându-se noi orizonturi şi pentru pictura românească.
Concomitent cu curentul impresionist însă, unul dintre cele mai importante momente
istorice al poporului român care precede secolul XX şi care a influenţat în mod direct
evoluţia artistica din punct de vedere politic, social şi cultural este Războiul de Independenţă
din 1877-1878, care va implica redarea în artă a imaginii turcului-otoman inclusiv a celui
din Dobrogea. Începând cu a doua perioadă a secolului XIX imaginea turcului otoman apare
în special în compoziţiile mari cu referire la subiectul Războiului de Independenţă.

Theodor Aman

Theodor
Aman

icolae Grigorescu

Mai târziu însă, imaginea turcului ţăran este redată într-o atmosferă lirică în care se
poate citi influenţa pictorilor francezi, această atmosferă fiind în acelaşi timp senină,
luminoasă, binefăcătoare. Astfel, narativul din perioada antecedenta unde Theodor Aman
prezenta lupta de eliberare a poporului roman în Războiul de Independenţă este înlocuit cu
liricul.
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icolae Tonitza

icolae Grigorescu

În acest personaj turc se simte modestia omului simplu, artistul manifestându-şi într-o
viziune întru totul proprie simpatia lui pentru ființele simple printr-o reprezentare pitorească
cu figuri blânde şi modeste. Figurile de „ţărani” au un aer liniştitor, iar tema satului este
expusă într-un spaţiu autohton.
Odată cu unirea principatelor române însă, şi mai ales în perioada interbelică, apare un
aspect nou şi propriu determinat de o schimbare teritorială, după care apar modificări
importante pe harta României.
Acest eveniment politic care va influenţa evoluţia artei îl constituie redescoperirea
Dobrogei ca urmare a alipirii teritoriale la patria mamă după cel de al 2-lea Război Balcanic.
Noul aspect, capital din viaţa unui popor, la rândul lui va da naştere unei noi ideologii în
toate domeniile artei, dar în special pentru pictorii care vor veni să lucreze în Dobrogea. El
va determina noi începuturi în creaţia picturală românească ce abordează ca subiect unele
origini etnice ale minorităţii turce. Acest lanţ de fenomene va influenţa cursul dezvoltării
artei picturale. fiind reflectate de majoritatea pictorilor vremii respective care au vizitat
Balcicul.
Artiştii români care vor veni în Dobrogea să lucreze, sub influenţele anumitor curente
europene vor apela în lucrările lor la valorile etnice ale tătarilor şi turcilor care locuiesc în
această zonă. Motive dobrogene, compoziţii cu ţărani turci şi tătari în universul rural vor
constitui noi elemente de limbaj plastic.

Jean Alexandru Steriadi

Ştefan Dimitrecsu
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Cu toate acestea, redescoperirea Dobrogei de către artişti, nu va genera numai o artă
cu opere inspirate din viaţa minorităţii turce. Pictorii îşi vor manifesta în acelaşi timp
opţiunea lor pentru „plein-air”, Dobrogea nefiind o zonă industrializată păstrându-si încă
puritatea naturii. Acest amănunt a însemnat pentru artişti nu numai o tipologie noua a figurii
prin prezenţa turcilor şi a tătarilor în pictură ci şi o rezolvare plastică a luminii. Pictorii care
au lucrat în Dobrogea şi în special în Balcic, au redat în lucrările lor lumina naturală pe care
o urmăreau datorită curentului impresionist şi care nu exista în mod atât de puternic în
celelalte zone din nord ale ţării. În aceeaşi măsură însă, curiozitatea lor pentru o noua
tipologie a tătarilor şi turcilor şi pentru valorile lor etnice, i-a ajutat să redea specificul
oriental al figurilor şi obiectelor folosite ca subiect.
Aşa cum am precizat mai sus, reprezentarea luminii puternice din sudul ţării va
constitui un lucru hotărâtor pentru orientarea artiştilor spre peisaj, gen nepracticat până la
venirea lor în Balcic. Astfel Dobrogea va reprezenta pentru pictura românească, Şcoala de
pictură de la Balcic.
Acest eveniment va produce în acelaşi timp schimbări în viziunea artiştilor.
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În continuare, lucrarea de faţă cuprinde prezentarea celor mai semnificative opere ce
au fost selecţionate din pictura românească cuprinzând perioada interbelică, care ilustrează
imagini din viaţa turcilor în contexte diferite.
Imaginea turcului apare de cele mai multe ori sub influenţa impresionismului, rareori
sub estetica constructivista sau cubistă, alcătuind ca o imagine de ansamblu sinteza
etnologică-etnoestetică. Aceste imagini cu tendinţe diverse de constructivism,
tradiţionalism, indiferent de orientarea lor ideologică, reflectă trăsăturile civilizaţiei
autohtone din Dobrogea.
În configurarea personajelor se simte ilustrat realismul firesc al vremii şi forma
expresivă proprie artistului. Pe aceasta cale se transmite legătura sensibilă dintre artistul
român şi minoritatea turcă diferită de turcul otoman.

Ştefan Dimitrescu
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Întâlnim de asemenea, imagini simplificate ale populaţiei de baştină care se repetă la
majoritatea artiştilor. Identitatea etnică este redată cu trăsăturile ei specifice.

Ştefan Dimitrescu

Iosif Iser

Ştefan Dimitrescu

Theodor Palady

Jean Alexandru Steriadi

Concluzia finală este că, pictura românească a fost influenţată de către contextul istoric
şi social şi a evoluat sub influenţele estetice exterioare din Europa, dar şi că redescoperirea
de către pictori a Dobrogei cu ieşirea sa la Marea Neagră, în mod asemănător, şi-a urmat
cursul istoric, îmbogăţind pictura românească cu episoade din viaţa populaţiei autohtone
desfășurată în mijlocul naturii, cu obiceiurile, costumele si îndeletnicirile cotidiene.
Această prezentare poate constitui o succinta legătură între cele două lumi atât de
diferite şi totuşi atât de apropiate cum sunt civilizaţia şi cultura turcă şi cea românească.
***
„Cultural influences of Turkish Community Life from Dobruja in the interwar
Romanian Painting” analyzes the influence of Turkish Community Life from Dobruja in the
interwar period in Romanian painting.
This communication briefly recounts the influence the Turkish Community from
Dobruja in the evolution of Romanian painting in the new context of territorial geographical
change after the second Balkan War.
Historical events, political and social, as well as the geographical position of Romania
influence the evolution of Romanian painting.
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As it is known in the first period of 20th century European art, there are a multitude of
aesthetic. They have involved new and different working methods. Analyzing the work of
Roman painters, it is noted that since the late 19th century and early 20th century, as in
European art, impressionism appeared by searching new sensations of light.
Rediscovering the Dobruja as a result of the territorial annex to the motherland after
the 2nd Balkan war are a new layout, which will give birth to a new ideology in all areas,
but especially for painters to come to work in Dobruja.
The final conclusion is that Romanian painting was influenced by the historical and
social background, but also that the rediscovery of Dobruja by the painters was decisive for
the orientation of artists working.

311

SĂRBĂTORILE ŞI JOCUL Î ŢIUTUL REGHIULUI
Ilie Frandăş (Reghin)
„Tradiţia adevărată este cea mai de preţ merinde sufletească”, spunea Liviu
Rebreanu şi această afirmaţie este pe cît de relevantă, pe atâta de adevărată. Potrivit tradiţiei,
neamul nostru şi-a respectat credinţa străbună, sărbătorile şi înaintaşii, din care, pe cei mai
merituoşi i-au ridicat la rang de sfinţi. Dintodeauna, sărbătorile au fost considerate
evenimente înălţătoare care marchează comunităţile, ca repere temporare şi spaţiale, şi după
care se rostuieşte viaţa, cu legătura ei între trecut şi viitor. Astfel ciclurile muncii, vieţii şi
credinţei se înlănţuiesc în calendar şi în locuri anumite în care se desfăşoară ritualele prin
care omul face legătura cu cerul, cu pădurea, câmpul şi cu semenii săi.
În modurile de reprezentare a timpului, sărbătorile ocupă încă un loc important,
mai ales prin repetare din memoria colectivă, a unor evenimente sacre. Pe această cale omul
încearcă o călătorie imaginară în mitologie. Se spune că zilele de lucru sunt ale omului, iar
sărbătorile, ale sfinţilor şi a lui Dumnezeu. Chiar dacă în epoca modernă a avut loc o
acţiune, chiar violentă, de ateizare, caracteristica sărbătorilor cu nuanţe de sacru şi
tradiţional, nu s-a pierdut. Astfel au fost introduse şi sărbătorile laice, „legale” sau
„naţionale”, care chiar dacă nu au ceremonial sacral, mai nou, încep cu o rugăciune. Aceste
sărbători „se ţin” mai mult în mediul urban, tradiţionalismul fiind mai rigid la ţară şi mai
marcat de sacralitate. Ceremonialul religios şi cel tradiţional, au avut şi au menirea să-l
scoată pe om din cotidian şi să-l facă să se regăsească pe el însuşi. De aceia, chiar dacă nu
întodeauna se serbează, sărbătorile „se ţin”, adică omul nu lucrează, se roagă şi se odihneşte.
În extensiune globală, românii, în general şi ortodocşii, în special, sunt priviţi sub aspect
critic, de a avea prea multe sărbători şi datorită acestui fapt, lenevesc mai mult. De fapt, în
rulal, oamenii acţionează mai cu negrabă deoarece ei trăiesc în timpul istoric doar cu partea
materială a fiinţei, iar cu sufletul, trăiesc în veşnicie. Aici fenomenul globalizării, în care
omul tinde să devină doar număr, obiect sau consumator, se potriveşte oarecum cu ateismul
comunist, în care el era agreat doar în timpul muncii, adică ca „vacă de muls”. Întrucât prin
sărbători se realizează unitatea unei comunităţi şi identitatea unui neam, celelalte tendinţe
sunt contrare şi urmăresc convertirea sau alterarea tradiţiei. Cu toate acestea aici există o
putere ciudată de asimilare, datorită căreia în urmă cu mai bine de două secole, Frandezi, din
provincia italiană Toscana, venit să lucreze la o fabrică de porţelan, la Gurghiu, a devenit
Frandeş, iar acum Garham Robinson, din Anglia s-a aşezat la Idicel şi ţine sărbătorile
împreună cu cei de acolo, spunând că niciodată nu va mai părăsi acel loc.
În ţinutul Reghinului, sărbătorile şi credinţa au o obârşie ce se pierde în negura
vremurilor, obiceiurile fiind concretizate în muzică, joc, poezie populară şi poveste, locurile
ritualice fiind presărate cu toponime precum, Mănăstire, Cruce, Biserică, Iclejie sau
Ţintirim. De-a lungul istoriei, acestea s-au mai mutat şi la Mănăstirea „Sfăntul Ilie” de la
Topliţa, Târgul Fetelor, de la Gurghiu, Târgul Cireşelor, de la Brâncoveneşti, Poiana
Narciselor de la Gurghiu, sau Podul Hodacului, dar Crăciunul, Paştile, Rusaliile, Anul Nou
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şi Lăsatul Secului, au rămas ca repere temporare, chiar dacă semnificaţia acestora nu
concordă întodeauna, adică, la Anul Nou se umblă cu Pluguşorul, care este un obicei agrar
de primăvară.
Cu toate că există multe similitudini în abordarea lor de către fiecare etnie,
sărbătorile rămân forme de manifestare specifice, iar spiritul lor devine ritual în cadrul
căruia fiecare face ce trebuie să facă, la o anumită dată, într-un anumit loc.
În încercarea comuniştilor de a o rupe cu tradiţia, credinţa creştină a fost interzisă
şi odată cu ea şi sărbătorile cu toate obiceiurile legate de ele. La Idicel Pădure, învăţătorul
Ilie Şandru, cel mai mare iubitor de tradiţii locale, a fost pus să-i oprească pe săteni de a mai
merge la colindat şi a mai umbla cu Turca, iar la Fărăgău a fost interzis obiceiul „Fuga din
Tău” similar cu „Plugarul” din Valea Gurghiului, dar cu toate acestea Duhul Sfânt s-a
revărsat mereu peste aceste locuri, atât în seara Ajunului de Crăciun, când îngerii deghizaţi
în oameni se „pogoară” la fereastra creştinului, vestind Naşterea Mântuitorului, cât şi în
noaptea Învierii când se cântă imnul creştinătăţii „Cristos a înviat !”.
Sacrul şi profanul se întâlnesc şi în ceremonialul de nuntă, pe parcursul mai multor
etape, cum ar fi, „grăitul”, „mersul pe vedere”, „înţelesul”, „tomneala”, „chematul”,
„cerutul”, „cununia” şi „ospăţul”. Întreaga comunitate, reprezentată simbolic prin „copilă” şi
prin „babă”, care sunt deghizate în mireasă, participă din plin şi toţi „sărbătoresc”
evenimentul. În acest minunat spaţiu, peste care se revarsă atâta frumuseţe şi bogăţie, la
nuntă, realitatea se deplasează până la marginea fantasticului, ca de altfel şi în alte obiceiuri
în care se întâlneşte sacrul cu pastoralul. Aici, „soarele şi luna” ţin cununa, iar „brazi şi
păltinaşi” ţin locul de naşi.
Într-o serie întreagă de manifestări este marcat aspectul socio-economic, cu ieşitul
turmelor şi cirezilor la păşune, Plugarul, Măsura oilor, Feştania stânii, Sfinţirea ţarinii,
Cununa grâului, coborâtul de la munte, alesul şi ospăţul oilor. Fiecare acţiune este legată de
sărbători, cum ar fi Sângeorzul, sau Sântămăria, care, dealtfel sunt întâlnite şi ca termene
contractuale în documentele istorice, atât la români, cât şi la celelalte neamuri conlocuitoare.
O frumoasă sărbătoare a primăverii, cu alaiuri şi parade, este „Mai Fest”, în care saşii din
Reghin, în prima duminică din mai, venerează natalitatea şi rodirea. În comunităţile
maghiare se face „confirmarea”, un fel de premajorat, la 14 ani, tot primăvara, la „Florii”.
Toate sărbătorile au un spirit al lor, în care, emoţia opreşte timpul în loc şi pune un
semn în sufletul fiecăruia, pe care îl poartă toată viaţa. Aşa ceva se întâmplă, mai ales în
seara Ajunului, când colindătorii parcă coboară din cer „pe-o scară dalbă de ceară” şi se
îndreaptă prin nămeţi spre fereastra creştinului ca să repete vestea Naşterii Mântuitorului.
Momentul precedat de o serie întreagă de pregătiri, emană o stare de mare emoţie,
alimentată apoi de poezia colinzii, de primirea şi cinstirea colindătorilor. Aceiaşi mare
emoţie în noaptea Învierii, la biseriaca înconjurată de pomi în floare, unde fiecare primeşete
„lumină din lumină”. La sărbătorile mai complexe, ceremonialul este condus de staroste,
chizeş, naş, sau chiar de preot.
Astfel, jocul de la sărbătorile de iarnă era organizat de feciorii din comunitate,
care îşi alegeau chizeşii sau vătafii, dup care se angajau muzicanţii, se închiria „casa
jocului” şi se făceau toate celelalte pregătiri. La Sfântul Nicolae, după ce ieşeau de la
biserică, se duceau toţi la casa jocului pentru „proba muzicanţilor”, joc permis să fie
organizat în post. Nu exista taxă de intrare la joc, fiecare participant „cinstea pe feciorii
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noşti”. Pe Valea Gurghiului, a doua zi de Crăciun, cinsteau însuraţii. Începea un joc
„Dealungu”, în care se prindeau numai însuraţii, ei, cu nevestele lor fiind cei mai numeroşi
din comunitate. Chizeşii îi dădeau celui care juca înainte o ploscă cu vinars, care era
transmisă din mână în mână prin tot jocul, fiecare închina şi bea o înghiţitură. Cinstea, adică
banii, erau primiţi de cel ce juca înainte, care oprea muzicanţii şi anunţa:
- No, s-auzim ! Să face cu voie bună (cutare) şi cinsteşte ficiorii noştri cu (suma).
De la ei atât, de la Dumnezău, mai mult, să trăiască la mulţi ani ! Cinstea era pentru toate
zilele şi nopţile de joc, una la Sfântul Nicolae, trei la Crăciun, una la Anul Nou şi două la
Bobotează. Un chizeş se apropia şi lua banii, închinând cu plosca celui care a cinstit.
Muzicanţii cântă din nou şi ritualul se reia la fiecare pereche, iar jocul se prelungea până
cinsteau toţi. A treia zi de Crăciun, după acelaşi ritual urma jocul fetelor. Feciorii aveau grijă
ca toate fetele să fie jucate, pentru a cinsti fiecare. Suma de bani era mai mică, dar fiecare
fată cinstea şi doi cozonaci, din care, de fiecare dată, la miezul nopţii, se tăiau felii şi erau
serviţi toţi participanţii, adică şi cei mai în vârstă, care nu jucau, dar nici nu puteau să stea
acasă şi atunci, într-o cameră de la casa jocului, la mese, ei povesteau sau jucau cărţi. Pe
lângă aceasta, fetele mai duceau şi muzicanţii „pe cină”, sau „pe amiază”, unde erau chemaţi
şi chizeşii sau drăguţul fetei respective. La Anu Nou, cinsteau feciorii care nu erau chizeşi.
Jocul se desfăşura după acelaşi tipic, dar înainte avea loc o înţelegere între ei şi chizeşi, în
urma căreia se calcula suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor şi în funcţie de acel
calcul se cinstea. La Chiherul de Jos, la „Jocul Însuraţilor”, chizeşul opreşte muzicanţii,
numără perechile şi calculează suma necesară acoperirii cheltuielilor, după care fiecare
pereche achită partea datorată. În comunităţile din Valea Mureşului, manifestările începeau
în seara de Ajun, când se umblă cu Turca şi din banii adunaţi se acopereau o parte din
cheltuieli. Acolo obiceiul se numea „Berea”. În funcţie de mărimea localităţii, se organiza
„Berea mare” şi „Berea mică”. Taraful era compus din primaş, contoraş, ţâmbulaş şi
gurdunaş. Cu timpul au fost introduse trompeta, claneta, toba şi acordeonul. Pe Mureş,
jocurile începătoare erau: Sârba, Brâul, Târnăveanca, Crucea, Cernuta, Lăzasca, Rusasca,
Bota şi Alunelu, după care urma Dealungu, Învârtita, Romana şi Mărunţica. Pe Valea
Gurghiului se începea direct cu Dealungu, cu câteva particularităţi ce îl deosebesc de cel de
pe Mureş; încep numai bărbaţii, cu piedică la cinci paşi, după care intră femeile, urmează
înşiruirea cu figuri, Pceleca, înşiruirea Pe sub mână şi Roata, de după cap. Se face o pauză,
după care, pe o melodie de învârtit, se începe cu Roata bărbaţilor, apoi perechile, înşiruirea
Pe sub mână, după care urmează Învârtita, Bătuta, Romana; la Chiher, Beica şi Glăjărie,
Corcioşa şi apoi Ceasul sau Mărunţica. De la început, până la sfârşit, se chiuie. Pe Valea
Beicii, se începe direct cu Roata de Bătută şi Învârtită, în care prima pereche face reverenţă,
pe rând, la celelalte perechi. La nunţi, înainte joacă stegarul, iar chiuitoarele chiuie:
„Nime-n lume nu mi-i drag
Ca bădiţa de sub steag”.
Dar jocul satului nu se organiza numai la sărbătorile de iarnă. În localităţile în care
nu se făcea Vergel la Anul Nou, acest obicei se practica la „Apucarea Postului”, iar la Paşti,
jocul era asociat cu obiceiul „Plugarului”. Apoi la Rusalii, Sânpetru şi Sântămărie, sau la
Târgul Sângeorzului, Târgul Rusului, Târgul de la Podişăl, cel de la Deda, Udatul
Nevestelor, de la Hodac, sau cele două grandiose festivaluri, ale văilor Mureşului şi
Gurghiului, sau în multe alte ocazi, oamenii joacă şi petrec. Ca o concluzie benefică şi ca
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semn în calea uitării tradiţiei, de câţiva ani, la Reghin, în prima sâmbătă şi duminică din luna
februarie, în sala de dans a Firmelor Gliga, se organizează Balul Însuraţilor, la care participă
peste o mie de persoane îmbrăcate în costume populare. Chiar dacă nu este pusă în calendar,
această sărbătoare, prin presă şi televiziune este cunoscută în întreaga lume.
Încă „Salmoxis”, după cum menţiona Platon, recomanda pentru lecuirea trupului,
o îngrijire a sufletului, - şi ce leac mai bun pentru acesta, decât vorba bună a poeziei
populare, oraţiei de nuntă, a cântecului, a chiuitului şi chiar a glăsâtului de la mort. Toate
cuprind în ele acel duh blând şi bun a celor ce trăiesc pe acest meleag şi care au sufletele
legate de munţi, de văi, de poieni, de pădure şi de sărbători. Oriunde ne-am duce, acel duh
ne urmează iar imaginea sărbătorilor ne apare mereu în oglinda amintirilor şi în visele
noastre şi cu ea trecem în nemurire.
Din păcate, pe măsură ce trece timpul şi se extinde globalizarea, sărbătorile sunt
percepute de tot mai mulţi oameni, doar ca o modalitate de petrecere a timpului liber,
ceremonialul şi semnificaţia sacră, fiind neglijate. Astfel tradiţionalul este copleşit şi sufocat
de noile moravuri, iar omul dezorientat, prins în vâltoarea timpului îşi pierde destinul său
strămoşesc, cu toate că nu se ştie precis cum este mai bine, deoarece s-a demonstart că şi
excesul materialist al muncii a afecta grav mediul înconjurător. Prin tradiţia lor milenară,
comunităţile din ţinutul Reghinului, până dincolo de Topliţa, au păstrat şi mai păstrează încă
un echilibru, încât aici au rămas adevărate insule de natură pură spre care se îndreaptă cei
care iubesc frumosul şi sunt sătui de super-urbanism şi de poluare.
***
Liviu Rebreanu said that “the real tradition is the most precious spiritual asset” and this fact
is certified as early as from Reghin’s region, where the holidays and dance mark the
communities’ life, making the bond between past and future. Here still exist several places
and ritual moments in which are unfolding the living manifestation of folk culture, in which
the dance is taking a special place. At all these are added the events from familial cycle, as
christening and wedding, where the participants are singing and dancing, into the virtue of
respecting the tradition.
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ELEMETE COSMOGOICE DE MARE VECHIME Î
CULTURA POPULARĂ MARAMUREŞEAĂ
Pamfil şi Maria Bilţiu (Baia-Mare)
În contextul culturii populare cosmogonia rămâne un compartiment deosebit de
interesant şi incitant pentru cercetător, datorită universului ei bogat şi elementelor de mare
vechime pe care le cuprinde, unele cu valoare de unicat.
În calitatea de simbol cosmic, soarele deţinea o poziţie de adevărată religie astrală,
aşa ne putem explica numeroasele forme de cult solar, unele de-a dreptul şocante. Din
categoria acestora ocupă un loc aparte botezul nou-născutului la soare. Această formă de
botez precreştin a cărei arhaicitate este impresionantă a fost descoperită de cercetările
noastre în Ţara Lăpuşului.
La Ungureni, localitate care se individualizează prin caracterul arhaic al multor
aspecte de cultură populară, această formă de botez precreştin era oficiată de către moaşele
empirice. Ritualul consta în închinarea copilului la soare, însoţit de formule orale, având la
origine ritul vorbit.
„Te botez la tine, Sfinte Soare,
Tu să-l încălzăşti, să-l creşti
Şi de răle să-l fereşti.” Rezultă din aceste formule de incantaţie că soarele este un
simbol al vieţii, o divinitate ocrotitoare a ei, un astru dătător de viaţă, purificator şi
nemuritor. (Evseev, 1998: 428-429). Mai trebuie să adăugăm că soarele este şi un simbol al
tatălui care semnifică şi ţâşnirea bucuroasă a vieţii. Este privit ca fiu al Creatorului şi ca o
figură divină favorabilă omului. (Chevalier, Gheerbrant, 1993: 236-237).
Soarele, fiind astrul care furnizează lumina şi căldura, a fost adorat de toate
popoarele, cântat de toţi poeţii. Aşa ne putem explica numeroasele forme de cult, pe care le
întâlnim în cultura populară maramureşeană şi românească. Cercetările noastre, pe valea
Vişeului, ne-au prilejuit surpriza descoperirii unei rugăciuni către astrul zilei, care sub
aspectul vechimii aparţine primelor straturi. Pe parcursul timpului ea a suferit un proces de
încreştinare, dar care nu a atenuat elementele de vechime şi substratul mitico-magic a
textului, pe care performerul nostru Mihai Şimon, de 57 de ani, din Rona de Jos, în anul
2005, ni l-a redat în formă integrală:
„O, sfânt Soare, când răsai,
În braţele Maicii Sfinte răsai,
Cu nouăzecişinouă de raze pe pământ,
Cu nouăzecişinouă de raze sub pământ,
Cu lumina luminezi şi încălzeşti lumea şi pământu
Şi sui, până la prânz, şi stai şi te odihneşti
Şi iară te orânduieşti, până la amiază
Şi stai şi te odihneşti
Şi iară te orânduieşti, până la asfinţât.
Dacă ai răsărit, te-ai roşit, te-ai ponosit,
Maica Sfântă te-a aşteptat,
Cu lapte dulce te-a spălat,
În faşă de aur te-a înfăşat,
Pe pernă de aur te-a culcat,
Sfânt Soare a adormit.
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Maica Sfântă l-a trezit şi l-a întrebat:
-O, Sfânt Soare luminat,
Cine, ţie, mi s-o aflat de s-o rugat?
-Spune-i, Sfânt Soare, că şi noi ne-am aflat şi ne-am rugat,
Să-i dea, Dumnezău, noroc şi sănătate
Şi iertare de păcate, în veci, amin.”
Poezia este ilustrativă pentru modul în care soarele deţine o poziţie de veritabilă
religie astrală. Prin rugăciuni de acest gen omul din popor intră în relaţie cu această
divinitate astrală, solicitând eternizarea binefacerilor sale pentru om. Poezia este sugestivă
pentru modul în care soarele este personalizat, umanizat şi considerat, ca urmare a
procesului de încreştinare, ca o fiinţă păcătoasă. Vechile credinţe din ţesătura textului se
referă şi la modul în care astrul propagă lumina pe pământ şi sub pământ, sub formă de raze,
al căror număr urmează mistica cifrei trei, respectiv al unui multiplu al acesteia,
nouăzecişinouă, cifră sacră generalizată în folclorul nostru şi al altor popoare.
Personajul religios este un mijloc de potenţare a adorării soarelui. Maica Sfântă este
protectoarea astrului zilei, pe care îl ocroteşte şi îl tratează. Felul în care soarele este ocrotit
de Maica Sfântă ne este redat de creatorul anonim într-un limbaj metaforizat: „Maica Sfântă
te-a aşteptat, / Cu lapte dulce te-a spălat, / În faşă de aur te-a înfăşat, / Pe pernă de aur te-a
culcat, / Sfânt Soare a adormit.”
Sub aspectul simbolisticii, este prezent, în rugăciune, laptele, aliment primordial şi
arhetip alimentar. Laptele este băutura imortalităţii şi a regenerării. Ca simbol al fecundităţii
şi al regenerării, laptele apare şi în basmele româneşti. (Evseev, 1998: 218). În mitosimbolistica rugăciunii intervine aurul, simbol al luminii, definit ca produs al focului solar.
În tradiţia greacă aurul evocă soarele şi întreaga lui simbolistică: fecunditate, bogăţie,
dominaţie, cetru al căldurii, dragoste, dăruire, lăcaş al luminii, cunoaştere, strălucire.
(Chevalier, Gheerbrant, 1993: 154-156).
Credinţele despre soare, ca astru protector sacralizat şi umanizat, căruia i se
adresează rugăciuni, sunt răspândite în folclorul nostru. „Ziua de Sânziene era considerată o
zi în care se odihneşte soarele.” (Moldova) „Soarele era considerat sfânt. De sfânt ce este, nu
tepoţi uita în faţa lui.” (Hunedoara) „Mulţi oameni i se închină, când răsare şi apune, zicând:
Sfinte Soare, ajută-ne, iar seara, se opresc din lucru, zicând: Un sfert de ceas să ne odihnim
niţel, până o cina sfântu soare, că toată ziulica umblă pe cer de ne luminează şi ne
încălzeşte.” (Tecuci şi Ialomiţa) Soarele era invocat pentru ajutor în caz de boală. „Am văzut
trei copii îngenunchind cu faţa către soare zicând: Sfinte Soare, ajută-i mamei mele să se
scoale şi să fie sănătoasă.” (Caraş-Severin) (Toşa, Munteanu, 2003: 237-238).
Aşa cum arată Gh. F. Ciauşanu, pentru poporul nostru soarele este o fiinţă vie şi
sfântă, „Sfântul Soare”. Avem destule dovezi care ne argumentează că soarele este crezut
sfânt de poporul român. Poporul român mai crede că soarele este ochiul lui Dumnezeu şi
faţa lui Hristos. (Ciauşanu, 2001: 75).
Aşa cum arată cercetările, la toate popoarele, soarele nu numai că a fost zeificat, ci şi
pus căpetenie peste cohorta celorlalţi zei. În timpul în care s-a răspândit creştinismul în
imperiul roman, soarele era considerat ca Dumnezeu universal. Imnuri şi culturi diferite i-au
consacrat o sumedenie de popoare, din cele mai vechi timpuri. Le întâlnim la egipteni, la
greci, la evrei, la romani, la nemţi, la chinezi, polinezieni, la bulgari. (Ciauşanu, 2001: 7374).
Din familia aştrilor fundamentali ai cosmogoniei populare, luna deţine şi ea un loc
primordial în privinţa formelor de cult brodate în jurul ei. Din categoria acestora nu lipseşte
botezul nou-născutului la lună, foarte asemănător cu cel oficiat la soare. Copilul este
închinat la astrul nopţii, de regulă, la lună plină, însoţit de formule orale, de genul:
„Lună plină, lună plină,
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Cal ai, frâu ai,
Prunc la tine am botezat,
Tu, de rele, l-ai lepădat
Şi în bine l-ai băgat.”
Prin această formă de botez precreştin noul nascut este asociat astrului nopţii, care
leagă ca un tot unitar naşterea, devenirea, moartea, femeia, fecunditatea, viaţa prenatală şi
cea de dincolo. Luna este un simbol al bogăţiei şi protectoarea sănătăţii. Fiind şi un simbol
al ritmurilor biologice, exprimă şi puterea roditoare a vieţii, abundenţa. (Evseev, 1998: 234235).
Alături de soare, aşa cum am amintit, luna deţine şi ea o pondere în ceea ce priveşte
formele de cult. Cultura populară a Ţării Lăpuşului, cu arhaicitatea ei caracteristică, a
conservat până în zilele noastre un ritual cosmogonic deosebit şi cu valoare de unicat:
Juramântul fărtaţilor la lună, care reprezintă miezul substratului mitico-magic al obiceiului
înfrăţirii bogat în practici ritualico-magice.
La Cupşeni, după ce fârtaţii se cuprind printr-un ceremonial îndătinat care se oficiază
fie în cadrul nunţii, fie în cadrul unui ospăţ rezervat în exclusivitate cuprinderii de fârtaţi,
după o vreme cei doi îşi aleg o zi cu lună nouă, apoi se întâlnesc într-un loc tainic, unde are
loc oficierea jurământului fârtaţilor la lună. Cei doi se întorc cu faţa către lună, îşi dau mâna,
după care rostesc formule orale de genul: „Atâta rău să ne vrem unu la altu cât ne vre luna.”
Un performer de-al nostru, Nicolae Piţiş, din Lăpuşul Românesc, se lăuda că are o sută de
fârtaţi, toţi juraţi la lună.
Trebuie să subliniem că dacă jurământul făcea parte dintr-un sistem de credinţe
religioase, cel oficiat la lună este o formă a magiei verbale, care constă dintr-o formulă orală
pronunţată solemn, pentru a convinge o angajare fermă şi care este legământul pe viaţă al
celor doi fârtaţi, angajare care se face în faţa astrului care tutelează destinul.
Steaua făcând şi ea parte din categoria aştrilor importanţi, prin funcţiile cu care a fost
investită, a asociat de-a lungul timpului, nu numai un repertoriu impresionant de credinţe, ci
s-a brodat o adevărată mitologie, din repertoriul ei nelipsind străvechi forme de cult. Din
categoria acestora suscită un interes aparte botezul nou-născutului la stele, descoperit de
cercetările noastre tot în Ţara Lăpuşului. Ritualul nu diferă de celelalte două străvechi forme
de botez precreştin. Copilul este închinat stelelor, seara sau noaptea la ora zero, deci în acord
cu timpul magic, act însoţit de formule orale pe care performerii nu şi le mai amintesc.
Forma de botez la stele are la bază conotaţii mitico-magice aparte. Stelele sunt
călăuze ale oamenilor şi simboluri ale destinului individual. Steaua tutelează destinul. Se
crede că fiecare om are steaua lui, în acest fel steua devine simbol al soartei omului. De
soarta omului steaua nu se desparte niciodată până la moarte. Când omul trece în lumea
umbrelor, se crede că steaua lui cade de pe cer. (Evseev, 1998: 438).
Aşa cum arată cercetările, la poporul nostru, credinţa aceasta este foarte puternică.
Adeasea rolul stelei se înlocuieşte cu cel al soartei sau al „scrisei”. În Vâlcea, se aude în
popor zicându-se „Vai de steaua lui!” Oamenii norocoşi, se zice că s-au născut sub o stea
bună, cei lipsiţi de noroc s-au născut sub o stea potrivnică. Se mai crede că, de îndată ce s-a
născut un om, răsare şi o stea care este favorabilă sau nefavorabilă întregii lui vieţi. Când
moare, steaua cade odată cu moartea lui. Ne aducem fiecare aminte de versurile din Mioriţa:
„Că la nunta mea,
A căzut o stea.” Credinţa că la moartea cuiva apune, alunecă de pe cer steaua lui,
este generalizată la români.
Această credinţă o întâlnim şi în folclorul altor popoare. Macedonenii cred şi ei că o
stea ce cade vesteşte moartea unui om. Credinţa o găsim şi la nemţi, de asemenea romanii
credeau că fiecare om îşi are steaua lui care cade atunci când moare. Credinţa se găseşte şi la
greci şi la francezi. Napoleon avea credinţa în steaua lui. (Ciauşanu, 2001: 94-95).
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Cu siguranţă steaua, ca astru tutelator al destinului, a generat si descântecele la stele,
având ca finalitate stimularea măritişului şi a dragostei. Sunt descântece pe bază de poruncă
directă, unele având la bază numărătoarea magică:
„Una ste, odoste,
Două stele, odostele,
Tri stele, odostele,
Patru stele, odostele,
Cinci stele, odostele,
Şasă stele, odostele,
Şapte stele, odostele,
Opt stele, odostele,
Nouă stele, odostele,
Voi sânteţi surorile mele.
-Unde mereţ?
-La gruieţă, să le secerăm.
-Acolo, să nu mereţ,
Mereţ în lume, peste lume,
La orânda me, anume,
De-i în temniţă,
Să zie pă meliţă,
De-i la oi,
Să zie pă furcoi,
De-i în cătane,
Să zie pă sane. Apoi să zâce că fata ori l-a visa, ori i-a zini on sămn di la drăguţ. De a
zini el, poate s-a mărita în anu acela. La descântecu aiesta i să zâce de măritiş. În sara de
Bobotează, pi la mnezu nopţî, fetele ies afară dezbrăcate şi despletite, să întorc cu faţa cătă
răsărit şi descântă de tri ori.” (Berci Ileană, 80, Călineşti, 1978).
Acest descântec, care prin practica sa asociază cultul soarelui, magia părului capului,
precum si timpul magic prielnic, ne trimite la cultul stelelor-logostele, care deţine o
importanţă mitico-magica mărturisită de credinţe şi tradiţii. Există animale cu stele-logostele
în frunte, purtătoare de noroc pentru oameni. Se credea despre ele că păzesc destinul stabilit
de către ursitoare fiecărui om. Ca acoliţi ai ursitoarelor pot ajuta, interveni în norocul şi
modifica destinul solicitantului. În interpretarea mitico-magică a stelelor-logostele se
întrevede dorinţa omului de a interveni în cursul destinului său. (Vulcănescu, 1985: 401).
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DUMITRU BARDOŞI (1864 -1942)
General în armata română şi autor de cărţi
Publicist ILARIE GH. OPRIŞ(Târgu-Mureş)

Dumitru Bardoşi s-a născut în localitatea Sângeorgiu de Mureş în ziua de 21 august
1864, tatăl lui fiind Constantin, iar mama Amalia. La vârsta de 3 ani a rămas orfan de mamă
şi se mută la Deva, oraş în care a crescut împreună cu fratele vitreg Iosif.
A fost înscris la cursurile Şcolii Primare a Călugărilor Franciscani din Deva, apoi la
Şcoala Reală Superioară de Stat din oraşul Deva, pe care a absolvit-o în anul 1885. în anul
1885, în septembrie, tatăl lui a decedat, iar mama vitregă, Fanny Halász, actriţă, s-a întors la
Teatrul din Cluj. Tânărul Dumitru Bardoşi este ajutat să-şi continue studiile de unchiul său,
Iuliu Bardoşi.
După terminarea studiilor se angajează la Szolnok, iar după un an şi jumătate pleacă
la Sibiu, unde se încadrează în Regimentul 31 Infanterie „Strelitz”. Fiind un tânăr ambiţios
şi deosebit de inteligent, vorbitor de limbă română, maghiară şi germană, avansează repede
în grad, ajungând în rândul ofiţerilor. în anul 1889 este menţionat ca sublocotenent. Tot în
anul 1889, în luna ianuarie, este prezent pe lista donatorilor în bani, la balul Femeilor
Române din Sibiu. Preocupările culturale le concretizează în anul 1891, prin constituirea
unei fundaţii, la Blaj, cu suma de 1000 de florini, care avea ca scop promovarea culturii
naţionale române. În iulie 1893 a oferit un premiu pentru o elevă bihoreancă a Şcolii
Superioare de Fete, pentru buna însuşire a limbii române. În anii următori ajută mai multe
fete din Comitatul Biharia „...să poată învăţa o limbă românească frumoasă şi bogată”,
după cum menţionează „Gazeta Transilvaniei” nr.15 din 11 iulie 1893.
În luna aprilie 1889 este transferat la Regimentul 37 Infanterie „Arhiducele Iosif” din
oraşul Oradea. Stă în chirie timp de trei ani, la distinsul om de cultură Iosif Vulcan, unde
citeşte cărţile de istorie, scrise în limba română, din bogata lui bibliotecă. Este înaintat la
gradul de locotenent în anul 1889. Tot în acel an scrie prima sa lucrare în limba română,
intitulată „Carte pentru instrucţia militară a subofiţerilor, reangajaţilor şi şcoalelor de
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gradaţi din regimentele de infanterie şi batalioanele de vânători ale armatei
împărăteşti şi regeşti în limba română”, menţionată şi apreciată în gazeta „Telegraful
Român” nr. 5, din 3 ianuarie 1898. Ediţia a doua a apărut în anul 1902.
În anul 1889 era membru în Asociaţia ASTRA, şi participă la Adunarea generală
care s-a ţinut în oraşul Beiuş. Este abonat la revista „Transilvania”. În anul 1935 i se acordă
titlul de „Membru fondator” al Asociaţiei Astra din Sibiu.
Dată fiind participarea la Adunarea generală ASTRA din Beiuş, este mutat
disciplinar în Herţegovina. Aici, în anul 1899, a finalizat a doua carte în limba română:
„Regulament de serviciu în limba română pentru Armata cezaro-regească”. Nu peste
mult timp este transferat în Bosnia unde a fost avansat la gradul de căpitan.
În iulie 1902 participă ca membru Ia Adunarea generală a Societăţii fondului de
Teatru Român, care s-a desfăşurat la Şimleul Silvaniei, preşedinte fiind Iosif Vulcan, iar
secretar general dr. Vasile Lucaciu, memorandist, preot din Siseşti. Şi această participare
este sancţionată. Este mutat disciplinar, în aprilie 1903, la Batalionul din Esztergom.
La 1 noiembrie 1904 este înaintat la gradul de căpitan.
În iunie 1905 se căsătoreşte cu învăţătoarea Rosa Demetrovici, fiica unui ofiţer
român din regimentul grăniceresc românesc bănăţean. Împreună vor avea două fete: Ileana
(n. 1906) şi Maria- Aurora (n. 1908).
În anul 1914 urmează un curs de perfecţionare pentru căpitani, în capitala Viena. Din
iunie 1914 este detaşat în oraşul Toblach din Tirol.
După izbucnirea Primului Război Mondial în Balcani, este avansat la gradul de
maior şi apoi la gradul de locotenent-colonel, fiind activ pe frontul din Galiţia, unde este
rănit. în decembrie 1914 se retrage în oraşul Szeged.
După prăbuşirea Imperiului Austro-Ungar, în anul 1918 vine în Transilvania şi se
pune la dispoziţia Statului Român, depune jurământul la 18 noiembrie 1918, fiind numit ca
reprezentant al Consiliului Dirigent la Viena. La 1 aprilie 1919 se prezintă la Corpul de
Armată din Sibiu.
Armata Română îl încadrează în activul ei, cu gradul de locotenent-colonel şi, după
puţin timp, îi acordă gradul de colonel. Este numit comandantul Cercului de Recrutare din
oraşul Arad şi de la Salonta, unde lucrează timp de 4 ani. Este trecut în rezervă datorită stării
precare de sănătate. Părăseşte cariera militară după 40 de ani de serviciu. În cartea „Din
vieaţa mea” spune: „Mi-a fost dragă totdeauna cariera mea de militar... Dar mai dragă
mi-a fost acea scurtă dar neasemuit de frumoasă perioadă din cariera mea de ostaş, în
care am purtat cu mândrie uniforma românească”. Este înaintat la gradul de general.
În anul 1925 a scris cartea „Romanizarea industriei şi îmbrăţişarea meseriei”,
tipărită, la Arad, în 10.000 de exemplare, după cum se notează în ziarul „Aradi Közlöny”,
din 17 martie 1925. Tot din acelaşi ziar, din noiembrie 1934 aflăm că a apărut ediţia a doua
a cărţii „Principiile caracterelor tari”. Cartea a fost recomandată de Ministerul Apărării
Naţionale corpului ofiţeresc şi tinerilor.
În anul 1927 a iniţiat şi înfiinţat cursul de vară „Cercle francais” din oraşul Arad.
În anul 1934 face o importantă donaţie pentru elevii săraci din Şcoala Primară de
Stat din Sângeorgiu de Mureş, satul lui natal. Tot în acel an acordă o bursă pentru un copil
de ţăran, elev la Şcoala Normală de Băieţi din Arad. De asemenea, a ajutat şomerii şi
mamele cu copii mici cu alimente, pentru care Primăria din Arad îi mulţumeşte printr-o
adresă din 20 martie 1940.
Se stabileşte la Arad, unde îşi publică memoriile sub titlul „Din vieaţa mea.
Amintiri din două armate”. Se mută cu familia la Lugoj. A decedat în anul 1942. După
moartea sa, Rosa se mută în oraşul Cluj, decedând în anul 1962. Fata cea mare, Ileana, se
căsătoreşte cu Vasile Scurtu. Maria- Aurora, s-a căsătorit cu Sever Braicu, cu care are o
fiică, Doina, care va profesa ca muzeograf la Muzeul Brukenthal din Sibiu. în anul 1984
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pleacă definitiv în Germania.
Precizări: în comuna Sângeorgiu de Mureş am identificat ca rude pe Raţiu Avram,
născut în anul 1888, care se căsătoreşte cu Maria, născută Bardoşi. Raţiu Avram, este în
perioada anilor 1938-1940, primar al comunei Sângeorgiu de Mureş. Casa părintească a
familiei Bardoşi era între Băile Sărate şi Şoseaua 6aţională, zonă numită „Grădinile
Bardoşi”.
În prezent, în Cimitirul Ortodox din Sângeorgiu de Mureş se găsesc două pietre de
mormânt cu numele de Bardoşi.
Doamna 6agy Iuliana Erika, născută în anul 1955, este fiica lui Vaier Raţiu, fiul lui
Avram Raţiu. în prezent nimeni din comuna Sângeorgiu de Mureş nu poartă numele de
Bardoşi.
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***
Dumitru Bardoşi (1864 – 1942)
A General in the Romanian Army and an Author
Dumitru Bardoşi was born in the commune of Sângeorgiu de Mureş on the 21 st of August
1864. He soon finds himself an orphan and consequently moves to Deva to live with his
uncle. After completing his studies he enrolls at Szolnok, then at Sibiu. He mastered
Romanian, Hungarian and the German language as well. From second lieutenant in 1889 he
is promoted to lieutenant colonel in 1914. After the collapse of the Austro-Hungarian
Empire in 1918, he comes to Transylvania and offers his services to the Romanian state. He
gets the appointment in the Romanian army and is promoted to colonel. As soldier he writes
and publishes two books in Romanian about the military training. He retires after 40 years as
army man and is promoted to general. In 1925 he writes and publishes “The
Romainianization of Industry and the Taking Up of a Profession”, followed in 1934 by
”The Principles of Strong Characteres”. He supports materially the poverty stricken
pupils applying for high scools. An an ASTRA member he helps to the progress of the
Transylvanian theatre of Romanian expression. He publishes his last book in February
“Things of my Life. Memories from Two Armies”. He died in 1942 in Lugoj.
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PĂDUREA – CEA MAI VALOROASĂ BOGĂȚIE A
TOPLIȚEI ROMÂE, CARE A IFLUEȚAT VIAȚA ȘI
ACTIVITATEA LOCUITORILOR EI, DE LA ÎCEPUTURI
ȘI PÂĂ ASTĂZI
Prof. Felicia Man (Topliţa)
Pădurea a fost și este un tezaur pentru zonele de munte ale României între care și
Toplița se încadrează geografic în una din zonele cele mai împădurite ale țării noastre situată
între Munții Călimani,Gurghiului și Giurgeului din Carpații Orientali care a beneficiat și
beneficiază de-a lungul vremii de această inestimabilă bogăție( aurul verde).
Legenda Topliței consemnată de numeroși autori printre care V.St.Iosif apărută în
cotidianul “Universul” 1928 relata următoarele :” Legenda Topliței pretinde că pe la anul
1300 o ceată de voinici moldoveni, plecați să caute averi în alte părți, năvălind peste munți
ca să prade ținutul Gurghiului au dat peste o vale încântătoare de la confluența pârâului
Toplița cu Murășul, sub poalele Călimaniului ținut păduros, loc de trecere bine adăpostit a
convenit de minune voinicilor moldoveni, care s-au așezat definitiv aici. Urmașii lor au
făcut să răsară satele care la un loc formează azi TOPLIȚA ROMÂNĂ” 1.
Iată că de la începuturi, acest teritoriu, a atras pe foarte mulți căutători de averi în
aceste părți împădurite și bine adăpostite ale munților noștri.
Mergând mai departe în negura vremurilor aici între munți a fost și un leagăn al
strămoșilor noștri daci care și-au găsit loc de viețuire și de apărare, întemeindu-și o cetate
cunoscută sub numele de cetatea dacică SANGIDAVA.
Teritoriul actual al TOPLIȚEI a fost aproape în întregime acoperit de păduri seculare
dar cei care s-au stabilit în ele au început să defrișeze o parte din aceste păduri pentru
gospodăriile pe care urmau să le întemeieze, pentru a-și construi case și alte construcții
gospodărești, atât pentru ei cât și pentru animale. Apoi defrișările au continuat pentru
obținerea de terenuri agricole care urmau să le cultive, cât și pentru pășuni și fânețe pentru
hrana animalelor. Și astăzi mai pot fi observate, pe coastele și dealurile din împrejurimi
terasele realizate de-a lungul vremii, în scop agricol.
Cu trecerea timpului zona a început să fie cercetată iar pe lângă cărările de munte,
singurele căi de acces încă cu multe secole în urmă din și spre această depresiune, abia în
sec XVII –XIX a început construirea de drumuri, șosele și căi ferate.
Astfel șoseaua dinspre Deda Toplița prin defileu s-a construit între anii 1880-85 iar
spre Borsec-Tulgheș în 1872,calea ferată Toplița Deda - Ciceu între 1907-1909 ceea ce a
permis pătrunderea în zonă și a altor neamuri care s-au stabilit pe meleagurile acestei
localități alături de localnici, fapt ce a contribuit la creșterea numerică a populației dar și la
exploatarea mai intensă a materialului lemnos, a pădurilor seculare de aici, ce a dus în
secolele XVIII-XIX la dezvoltarea ei economică dar și la stagnarea ei deși era bazată pe
această valoroasă bogăție, din cauză că veniturile erau însușite de marii nobili și grofi,
localnicii au devenit iobagi pe pământurile lor.
Revenind în timp viaţa topliţenilor a fost strâns legată de nesfârşitele păduri din zonă.
Ele au constituit o sursă permanentă de venituri pentru traiul zilnic, atât lemnul acestor
1
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păduri dar şi păşunile şi fâneţele specifice acestei zone spre care topliţenii s-au orientat și
pentru creşterea animalelor.
În secolele XVI- XVII suprafaţa teritoriului era ocupată în proporţie de peste 70% de
păduri. În aceste condiţii una din cele mai vechi ocupaţii ale topliţenilor era de
crescători de animale şi lucrători de pădure (deci practicau pădurăritul)- adică exploatarea
lemnului pentru nevoile gospodăreşti din pădurile locului care constituiau adevărata bogăție
a zonei.
Istoricul D. Prodan în lucrarea ” Toplița la 1785 ” consemna „Păduri nesfârșite de fagi
mai ales de brad acoperă aici întinderea munților” „Pădurile erau atât de întinse, atât de
inepuizabile, încât până târziu nu se simțea nevoia unei restricții în tăiatul lemnului”Astfel
iobagii declarau „ Lemne de tot felul avem destule și slobode, nu ne oprește nimeni”.1
Dar tot autorul respectivei lucrări, consemna că în Toplița acelui an erau 225 de
familii de iobagi care posedau la un loc 208 sesii(intravilan) însumând 344 de iugăre ceea ce
însemna cam 1,5 iugăre pentru o gospodărie destul de puțin ca de pe urma acestuia să se
poată trăi. 2
Acestea erau pământurile celor 225 familii de iobagi toplițeni și traiul lor și a
familiilor care era asigurat mai ales din pădurărit (exploatarea lemnului) și plutărit, adică
transportul lemnului cu plutele pe râurile principale ale localității : Călimănel,Valea Topliței
și apoi pe Mureș. „Avem apa Mureşului în sat, pe care apă umblăm cu plutele ducem pluta
pe sama noastră şi pe sama altuia câştigăm banii. De n-ar fi apa Mureşului n-am putea trăi.
Dar cine e harnic a face plute şi a purta plutele capătă bani buni de trăit.” 3
Deși revoluția de la 1848, a dus la desființarea iobăgiei și apoi abia după 1853-1854,
s-a produs procesul de înlăturarea a ei și de intrare în stăpânire a țăranilor pe terenurile lor,
avute anterior, nu fără abuzurile foștilor stăpâni Bornemisza,Teleki,Banffy, Urmanczy,
Lazar, Kemenny ș.a., care deși au fost despăgubiți în avans, cu sume fabuloase au intentat
procese țăranilor toplițeni, care au durat 10 -15 ani, rămânând totuși în posesia lor mari
suprafețe de pământ inclusiv păduri.Astfel că în 1900 comuna avea 58.997 iugăre care erau
stăpânite în mare parte de aceștia.
Numai familiile Banffy şi Urmanczy împreună cu Societatea de Plutărit din Reghin
deţineau împreună 32.990 iugăre (aproape toate pădurile din munţii înconjurători, în timp ce
ţăranii topliţeni doar 26.000 iugăre adică 35% din suprafaţa comunei. Proprietarii acestor
pământuri erau direct interesaţi să obţină profituri uriaşe în dauna populaţiei locale care
exploata lemn doar pentru nevoile modeste ale gospodăriilor lor şi mai obţineau venituri
reduse din plutăritul pe apele interioare şi pe Mureş.
Activitatea de plutărit era permanentă din sec. XVII şi s-a intensificat în sec. XVIII
devenind o ocupaţie de bază a topliţenilor obligaţi în acelaşi timp să se achite de dijmele
care le erau impuse de marii nobili, marii proprietari de pământ şi care deţineau aproape
toate suprafeţele de pădure din munţii înconjurători.
“ Lemnul exploatat de topliţeni ajungea în felul acesta până la Budapesta şi Viena ”.4
Chiar istoricul secui Orban Balasz în lucrarea„ Syekely Leiras” (Descrierea secuimii) o
menţiona încă la începutul secolului al XVII-lea că se transportau pe Mureş mari cantităţi de
lemn din pădurile din jurul Topliţei, care însumau pe atunci 75.000 iugăre Tot autorul
lucrării citate, descrie Valea Topliţei ca plină de joagăre, din cauza cărora satul era foarte
zgomotos şi era plin de plute care aşteptau creşterea nivelului apei, pentru a porni la drum pe
văile Topliţei, Călimănel apoi pe Mureş în jos. Se debitau scânduri de 12 stânjeni care erau
1
2
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utilizate şi pentru construcţia de bărci pentru transportul altor produse. Topliţa devenind în
secolul XIX -lea cel mai important port pentru plute de pe Mureşul Superior. „Nu
întâmplător la începutul sec XIX-lea la Topliţa îşi desfăşura activitatea „Societatea de
Plutărit pe Mureş”.1
Exploatarea materialului lemnos s-a intensificat în urma dezvoltării plutăritului pe
Mureş, atestat încă în anul 1714.Avântul acestuia s-a înregistrat pe la 1850, iar apogeul a
fost atins în anii 1870-1880 ) 2
Încă înainte de 1880 se transportau pe Mureş 20.000 table de plute 3 şi apoi a
continuat în secolul următor şi după 1909 când s-a dat în folosinţă CF Topliţa- Deda, Topliţa
- Ciceu mai ales pentru transportul cherestelei. Lemnele mari se transportau ca şi în trecut pe
Mureş cu plutele din cauză că transportul acestora era mai ieftin.
Cantitatea de buşteni plutărită pe Mureş creştea chiar în primul deceniu al secolului
XX ajungând înainte de 1910 la o jumătate de milion mc.4
Transportul pe plute a continuat în Toplița, până la începutul anilor 50 a sec XX.
Locul de lansare a acestora era în zona Podului de peste Mureș, din centrul orașului dat în
folosință în 1930 și din Plageș (la confluența Călimănelului cu Mureșul) ceea ce explică
faptul că exploatarea pădurilor din zonă ajunsese astfel la apogeu, iar suprafața acestora se
diminua de la an la an. De ce s-a ajuns la această situație? Pentru că pe Valea Mureșului și în
special la Toplița, încă din a doua jumătate a secolului al XIX – lea diferiți antreprenori au
cumpărat păduri de la marii moșieri și i-au atras și pe aceștia în intreprinderile lor, instalând
fabrici de cherestea iar pe țărani i-a constrâns, prin diferite mijloace necinstite să le vândă
sau să renunțe pe un preț de nimic la drepturile lor de proprietate. Așa se face că în industria
forestieră și în construcția de fabrici de cherestea în zonă a luat un mare avânt mai ales în
primul deceniu al sec XX când s-a realizat prelungirea liniei ferate de la Reghin Deda –
Toplița - Ciceu dată în folosință în 1909 făcând posibilă transportarea cherestelei.
Până în 1909 au funcționat numai 9 fabrici, 26 gatere iar între 1909 până în 1914 în
decurs de 5 ani, numărul fabricilor s-a ridicat la 44, iar numărul gaterelor la 200.
Astfel în 1925, s-a ajuns ca exportul de cherestea să ocupe locul al doilea în exportul
țării, după exportul de cereale.
Un loc de frunte îl ocupă în acest domeniu, Societatea Anonimă Valea Mureșului în
exploatarea pădurilor din zonă și fabricarea cherestelei.
Această societate a fost fondată în 1906 la Budapesta sub denumirea „Societate
Anonimă de Exploatare a Lemnului din Valea Mureșului”. Obiectul societății a fost
achiziționarea și exploatarea de păduri și a materialelor lemnoase, prelucrarea și
comercializarea lemnului și a derivatelor lui. Societatea avea numeroase fabrici, cea mai
mare era la Toplița cu 12 gatere, construită în 1907 incendiată în cursul primului război
mondial 1916 în luptele pentru eliberarea Ardealului. Între 1919-1922 fabrica a fost refăcută
și a funcționat sub această denumire până în 1938, apoi a fuzionat cu alte firme, care în 1940
se reînființează sub același nume „Valea Mureșului”.In cursul luptelor pentru eliberarea
Ardealului de Nord în septembrie 1944 Fabrica din Toplița a fost din nou distrusă
reîncepând din nou reconstrucția ei și punerea parțial în funcțiune în 1945.
Această relatare evidențiază faptul că pădurile din Toplița au continuat să fie defrișate
fără milă astfel s-a ajuns să se taie 1,5 mil mc pe an. Din această decimare a pădurilor nu a
beneficiat nici localitatea, care a ajuns la stadiul de înapoiere edilitară, iar toplițenii duceau
un trai plin de privațiuni „ s-au tăiat păduri seculare s-au făcut afaceri mari de milioane și-au
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mers bani peste bani în alte țări, câștigați de prin aceste locuri Toplița Română a rămas tot o
„topliță” fără drumuri practicabile fără nici un local de școală primară 1
Marea problemă pentru toplițeni, rămasă ca o moștenire nefastă a regimului dualist
austro-ungar, a fost cea a proprietății pădurilor din munții ce înconjoară Toplița Română.
Toplițenii sperau la o redresare a acestei situații prin punerea în aplicație a Reformei agrare
din 1921.Până în 1921 toți munții din jurul Topliței cu întinse păduri și pășuni alpine
aparțineau marilor proprietari baroni și grofi care au fost acaparate prin forță. Astfel pe
teritoriul comunei, familia Urmanczy deținea 11.573 de iugăre, familia Banffy 7578 iugăre,
familia Elteto Albert 1275 iugăre,Societatea de Plutărit din Reghin 13.839 iugăre etc.2
Prin reforma agrară din 1921 Toplița Română a fost împroprietărită inițial cu 23.000
de iugăre de păduri și pășuni aflate în munții din jurul localității prin exproprierile făcute în
conformitate cu legea, de la mari proprietari. Aceștia nefiind dispuși să renunțe ușor la
fostele proprietăți, au recurs la tot felul de manevre necinstite, încât mai mult de un deceniu
au durat procesele deschise de ei împotriva statului român.
Toplița Română a avut mult de suferit de pe urma proprietății private care aduceau
mai multe obligații financiare, de pe urma cărora aveau de plătit impozite în valoare de peste
300.000 de lei pe an Ca să aibă câștig de cauză, au făcut tot felul de falsuri, procese verbale
false, pe baza cărora s-au schimbat numere topografice, ca urmare „țăranii topliţenii primeau
păduri fără păduri”, ori „terenuri ce trebuiau împădurite mai ales în cazul pădurilor din
masivele Bătrâna şi Fâncel din Munţii Gurghiului”.3
În urma numeroaselor reclamaţii şi a anchetelor făcute la faţa locului, abia prin 1926
s-a dispus prin hotărâre judecătorească şi numai după intervenţia Patriarhului Miron Cristea
exproprierea în folosul Topliţei Române a suprafeţei de 8.764 iugăre de pădure de pe moşia
Urmanczy, Banffy, Elto şi Societăţii Anonime pentru Industria Forestieră. Astfel vechii
proprietari au rămas cu averile aproape neatinse.4
Într-un memoriu al topliţenilor adresat Ministrului Agriculturii şi Domeniilor îşi
arătau totala nemulţumire faţă de această situaţie „ Credem sigur că este un păcat social şi o
crimă naţională ca asupritori să li se lase zeci de mii de iugăre, contrar legii, iar o întreagă
comună cum este Topliţa cu şapte cătune, să nu poată avea decât 21.820 iugăre adică nici
jumătate cât aveau marii proprietari „ 5
Au fost consemnate diferite uneltiri care au rămas nedescoperite oficial Comitetul
agrar a fost indus, o vreme în eroare ajungându-se la o expropriere din nou a pădurilor
comunale date de rândul acesta, drept păşune, iar materialul lemnos revenind proprietarului
Banffy. Deciziunea a produs revolta populaţiei care a apelat la susţinerea Patriarhului Miron
Cristea. Cu dovezi ale actelor definite s-a făcut apoi dovada erorii. Comitetul agrar a revenit
precizând că pădurile Bătrâna şi Fâncel au rămas definitiv păduri comunale6
Astfel aceştia realizau fabuloase câştiguri, sute şi sute de milioane lei, scutite fiind
societăţile de restricţiile şi prevederile legilor silvice, scutite şi de împădurire câte 3000 lei la
iugăr comunele româneşti primesc păduri comunale, locuri sterpe şi ca păşuni locuri de pe
care societăţile curăţă lemnul E o calamitate o nedreptate strigătoare la cer.7
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Nedreptăţile au continuat şi în anii ce au urmat Comuna Topliţa deposedată de o avere
de milioane.Se menţiona faptul că „Munţii aceştia sunt expropriaţi pentru comuna Topliţa,
că s-au introdus din greşeală alte numere top corespunzătoare unor goluri din Munţii
Călimani sau în dosarul de la Comitetul agrar s-au introdus procese verbale prin care se
atribuia comunei teren fără pădure„1
O situaţie dezastruoasă de nedreptate socială pentru ţărănimea topliţeană a fost cea a
composesoratului înfiinţat în 1923 (Tabela de proprietate a fost întocmită la 17 ianuarie
19232
În composesoratul iobagilor topliţeni, au intrat cei care au avut forme legale a cotelor
de proprietate, cu îndeplinirea formelor legale prevăzute de codul silvic. Composesoratul
fiind o formă colectivă de administrare a proprietăţii private indiviză denumită şi asociaţie.
Articolele apărute în presa vremii, au scos în evidenţă numeroase fraude, falsuri,
ilegalităţi în administrarea averii composesoratelor, majoritatea jurnaliştilor optând pentru
desfiinţarea lor sau reînfiinţarea lor pe principii noi.
„ O mare parte a sumelor realizate din arendarea păşunilor au fost delapidate şi însuşite
mari cantităţi de material lemnos s-au exploatat fără a se cere organelor silvice şi judeţului
de ocol, care se vindeau prin bună învoială aranjându-se licitaţii de formă, în casă se făcea
venit, numai pentru o parte a sumelor realizate, parchetele de pădure date pentru satisfacerea
treburilor membrilor, se distribuiau numai în parte restul se valoriza în profitul
administratorilor, precum şi alte fraude şi nereguli a căror cercetare şi constatare a
întâmpinat multe greutăţi şi în lipsa registrelor de contabilitate care deşi au fost impuse nu sau ţinut. 3
Această situaţie a modului cum s-a aplicat reforma agrară, a numeroaselor tergiversări
a durat aproape două decenii 1921-1940 fără a fi rezolvată în întregime. Astfel în 1921 cu
tot numărul capilor de familie, greşit constatat, trebuia să se exproprieze 9000 iugăre teren
cu pădure bună. Comitetul agrar a expropriat 6.029 iugăre pentru păduri comunale din care
abia 1.950 iugăre erau împădurite, primite şi acestea după multe peripeţii. Restul era
gol.4
Sub titlul ”Povestea Pădurii din Topliţa „ nu este o poveste literară ci o ciudată afacere
de multe milioane -apărută în cotidianul „Cuvântul” în 25 ap 1930 în care se menţiona
„Golurile de pe munţii falnici odinioară acoperiţi cu păduri seculare apare un semn a
timpurilor actuale de rea gospodărire în materie silvică. Nu s-au avut în vedere nici cele mai
elementare.rațiuni de conservare şi exploatarea pădurilor. Pădurile au fost jefuite s-au
permis exploatări în masă care au provocat nu numai ciuntirea celor mai pitoreşti şi
frumoase podoabe naturale în cazul pădurilor de pe lângă stațiunile balneare și climaterice,
dar au adus grave perturbări şi în agricultura regiunilor care sunt expuse la secete şi
inundaţii.Foarte puține terenuri exploatate s-au împădurit din nou „5
Administrarea averii composesoratelor se făcea în aşa fel încât mulţimea nu putea să
beneficieze de aceste exploatări din masivele muntoase, care se distrugea fără a se folosi
Pădurile composesoratului nu numai că nu au adus venit colectivităţii, dar
administrarea rea a făcut să aibă datorii de milioane.6
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La Topliţa composesoratul de pădure avea 16.000 iugăre în 1933, suprafaţă redusă la
cca 3.900 iugăre, nu se ştia cât foloseşte pentru că în decursul anilor, proprietăţile au fost
încălcate de vecini care în complicitate cu administratorii şi organele silvice (sub motiv că
nu sunt limitate hotarele )au exploatat şi defrişat pădurile după bunul lor plac(Ioan Tolan
„Dimineaţa „25 sept 1933).
S-au intentat numeroase procese în urma ilegalităţilor comise dar acestea s-au stins
între timp şi nu s-au finalizat. Pădurea a continuat să fie jefuită de-a lungul timpului1
Este de menţionat faptul, că tăierea pădurilor nu s-a făcut în regim silvic, adică ţinând
cont de reglementările Codului silvic adoptat în 1881 în vechiul regat iar în Ardeal după
Legile silvice maghiare din 1898, care au durat până în 1923. După această dată, s-a încercat
să fie pus în aplicare Codul silvic românesc din 1910 care s-a extins şi asupra pădurilor din
Transilvania, gospodărirea lor a fost reglementată de dispoziţiile Codului silvic, respectivpunerea în aplicare s-a făcut abia după Marea Unire din 1918 apoi până în anii 1923.
Abia în 1931 ia fiinţă primul Ocol Silvic pentru Topliţa dar nu la Topliţa ci la Reghin
la 70 km distanţă de localitate-situaţie alarmantă. Ştirea apărută în ziarul „Cuvântul” din 8
dec 1930 iar în ziarul „Dimineaţa” din 21 ian 1931 se consemnau următoarele:
„Am comunicat că pe ziua de 1 ian ac. s-a înfiinţat Ocolul Silvic şi la Topliţa, a cărui
lipsă a fost susţinută mai ales în situaţia actuală după devastarea şi traficarea completă a
pădurilor. Din motive necunoscute sediul acestui ocol s-a stabilit la Reghin - distanţă de 70
km, unde a fost şi înainte acest oficiu. În felul acesta nu înţelegem rostul înfiinţării acestui
ocol care chiar stabilit în localitate, numai cu o muncă şi un program cinstit va putea
supraveghea, îndruma şi soluţiona multe chestiuni în legătură cu regenerarea pădurilor
devastate.”2
În mare parte gospodărirea pădurilor şi după înfiinţarea acestui ocol silvic a avut şi în
continuare mult de suferit. În pădurile localnicilor cât şi a Primăriei respectiv comunei s-au
făcut tăieri pe suprafeţe extinse, executate de către societăţi comerciale private ca Lam,Ofa
ş.a
Aceste tăieri s-au executat cu mare rapiditate şi intensitate în scopul obţinerii de
profituri mari şi care acordau prioritate exemplarelor celor mai valoroase de răşinoase.
Intensitatea exploatărilor a fost maximă în prejma primului război mondial când din cauza
gravităţii situaţiei pe teritoriul Transilvaniei guvernul ungar emite Ordonanţa nr 3296 din
1918 potrivit căreia nici o pădure nu putea fi exploatată fără autorizaţie prealabilă a
serviciului forestier al lor.
Aşa cum am relatat mai sus, abia după 1923 s-a introdus obligaţia ca pădurile să fie
gospodărite pe baza amenajamentului sau până la punerea în aplicare a acestuia pe baza unor
regulamente de exploatare. Cu toate demersurile realizate prin Reforma agrară din 1921
pădurile au continuat să aparţină marilor proprietari (nobili unguri ) în proporţie de 67 %
composesoratelor şi comunelor 30% şi micilor proprietari 3% până în 1848,(extras din
amenajamentul silvic.)
Prin actul naţionalizării din 11 iunie 1948 pădurile au început să fie gospodărite după
o concepţie unitară prin care s-a urmărit creşterea productivităţii pădurilor şi asigurarea
continuităţii producţiei de lemn. Primul amenajament a fost întocmit în 1950 apoi au urmat
amenajamentele din 1958,1969,1980,1990,2003.Toate aceste amenajamente au fost dirijate
de Ocolul Silvic Topliţa care s-a reînfiinţat în 1949 după actul naţionalizării din 1948.
Activitatea lui datează din 1950 când a început să administreze o suprafaţă de peste 18.000
ha pădure.
1
Ibidem pag 195
2
.Bucur, O.D., și Bucur, C., „Toplița Română în publicistica intebelică 1927-1940” pg. 244
Ed.Academiei PressCluj Napoca 2004
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După această dată tăierile s-au efectuat cât de cât rațional ţinând cont că în Topliţa se
făceau tăieri pe suprafețe mari pentru fabricile de cherestea din zonă a societăţilor Lomaş,
Foresta,OFA, apoi IPLIL (Intreprinderea pentru exploatare şi industrializarea lemnului
)Topliţa,IFET (Intreprinderea forestieră de exploatare şi transportul lemnului) Topliţa care
apoi s-au unificat în CEPL(Combinatul de exploatarea şi prelucrarea lemnului Topliţa)
înfiinţat în 1974 care avea trei sectoare de activitate silvicultură, exploatare şi prelucrare. În
acest combinat modern au fost incluse trei platforme industriale Platforma
Hodoşa,Platforma Gălăuţaş cu fabricile de placaj,binale,plăci celulare de PAL, de furnire
estetice, de lăzi etc. iar Platforma de la Topliţa - cea mai mare, care avea centru de sortare şi
preindustrializare a lemnului, secţie de cherestea,binale,semifabricate,fabrică de mobilă
corp,stil,scaune,de PAL,etc. Combinatul fiind considerat ca una din cele mai mari unităţi din
ţară în anii 80.Produsele obţinute de înaltă calitate erau solicitate la export. CEPL -ul
exporta în peste 20 de ţări de pe toate continentele având un număr de peste 5.000 muncitori,
plus personal cu înaltă calificare, ingineri, maiştri etc. cât şi personal auxiliar.
Astfel exploatarea şi prelucrarea superioară a materialului lemnos din zonă a
contribuit substanţial la ridicarea nivelului de trai a locuitorilor oraşului şi a zonei cât şi la
dezvoltarea lui edilitară, culturală şi socială în special în anii 60,70, 80 ai secolului trecut iar
după 1990 a înregistrat o cădere liberă.
Revenind la situaţia pădurilor din zonă, privind gospodărirea acestora în ultimii 20 de
ani, înainte de 1989, Ocolul Silvic Topliţa administra o suprafaţă de 14.619 ha fond
forestier, din care numai în Topliţa 12.165 ha. În plus 6.114 ha păşuni împădurite în Topliţa
4.072 ha şi 500 ha vegetaţie în afara fondului forestier din totalul de 21.223 ha revenind cca.
0,93 ha/cap locuitor.
În primii ani după 1989 tăierile s-au intensificat, a început o nouă devastare a
pădurilor de către diferiţi cetățeni, aşa numiţi oameni de afaceri,- a unor societăţi comerciale
şi mai puţin de către adevăraţii proprietari care au primit mult mai târziu 1 ha de pădure prin
Legea 18/1990 şi apoi prin Legea 1/2000.
Astfel că după amenajamentul realizat în 2003 de către Regia Naţională a Pădurilor,
fondul forestier al statului în zona Topliţa era de 15.135 ha, administrate de OS Topliţa
suprafaţa fondului forestier s-a diminuat faţă de cea existentă în 1989 ca urmare a
retrocedărilor potrivit legilor amintite : Legea18/1990, 1/2000 şi apoi Legea 247/2005 Astfel
din suprafaţa de 15.135 ha au fost retrocedate următoarele suprafeţe
a) prin Legea 18/1991 la persoane fizice 1.005 ha
b) prin Legea 1/2000 la persoane fizice 1.772 ha
c)prin Legea 1/2000 pentru forme asociative (composesorate) 660,60 ha
d) prin Legea 1/2000 pentru biserici 51,76 ha
e) prin Legea 1/2000 pentru Primăria Topliţa 4.110 ha
f) prin Legea247/2005 persoane fizice 2.666 ha
g) prin Legea247/2005 persoane asociative 790 ha
h) prin Legea247/2005biserici 34,52 ha
i)prin Legea 247/2005 Primăria Topliţa 2.600 ha
Administrarea fondului forestier este de 8.831,40 ha faţă de 15.136 ha suprafaţă redusă
din cauza retrocedărilor.
O. S. Topliţa administrează şi fond forestier, proprietate privată. Astfel pentru
persoane fizice 1.488,90 ha, parohia 37,84 ha cât și o suprafață de circa 3.000 ha
proprietatea statului.
Volumul tăierilor în 1990 a fost de 145.000 mc cu 8 mc/an/ha (sub creşterea anuală),
în 2000 a fost de 60.000 mc tăiere anuală.
Între 1989-2000 s-au tăiat cca 1.000 ha
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s-au regenerat pe păşuni 3.000 ha sau sunt în curs de regenerare în urma doborâturilor
de vânt din anii 1995 și 1998.
Între 1999 – 2004 s-au făcut campanii de plantare (s-au replantat 600 ha de pădure) în
bazinul Creanga 400 ha la monument.
Teritorii administrate de OS Toplița comparație între 1991 față de 2003 când s-a făcut un
nou amenajament
UP I (unitate de producție)
Călimănel 1991 3.359,4 ha
2003 2.121,8 ha
UP II
Voivodeasa 1991 4.905,2 ha
2003 2.327,8 ha
UP III
Secu 1991 3.920,1 ha
2003 2.414 ha
UP IV
Bătrâna 1991 2.951,9 ha
2003 1.967,8 ha
TOTAL supr 1991 151.136,6 ha
2003 8.831 ha
Diferența rezultată e din cauza retrocedărilor din 1991 = 1.005 ha, 2003=5.365,2 ha și din
preluări DF 59,5 ha
Pe clase de vârstă situația pădurilor administrate de O.S. Toplița se prezintă astfel :
cls I = 6,4 % cls V =25,7%
cls II = 14,6 % cls VI =6,4 %
cls III = 17,5 % cls VII = 0,9%
cls IV = 28,5 %
În zona Toplița predomină arboretele de cls I și II ( 6,4+14,6%= 21,1) adică vârsta propice
exploatărilor care este de minimum 110 ani având la data întocmirii amenajamentului (2003)
un deficit mare de arborete exploatabil din cls VI –VII adică 7,3 % un arborete din clasa IV
– V (60- 100 ani)adică 54,2 % asigură și îndeplinesc în bune condiții funcțiile de protecție,
dar în măsură mai mică pe cea de producere a masei lemnoase.
Speciile forestiere care alcătuiesc pădurile Topliței și a celor din jur sunt:
Vârsta medie
-Molidul (Picea excelsa) 76 ani
-Bradul alb(Abies alba) 86 ani
-Fagul(Fagus silvatea) 100 ani
-Paltinul de munte (Acer pseudoplantanes)
-Pinul de pădure(Pirus silvestris) 30 ani
-Larice sau zada (Larix decidua) 17 ani
-Mesteacănul (Betula verrucosa )
-Frasinul comun(Fraxinus excelsior )
-Carpenul(Betulus carpinus )
-Teiul (Tilia tramnetosa)
-Plopul tremurător(Plopulus tremula)
-Paltinul de camp (Acer platanoides)
-Scoruşul (Sorbus aucuparia )
-Salcia albă şi plesnitoare (Salix alba şi Salix fragilis) existente în luncile pădurilor
Proporţia dintre specii este de
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a) 80% pentru răşinoase (brad, molid ) care sunt dominante
cât și pe plantații: pe Arşiţă. Dealul Runcului,Coasta Călimănelului
b)foioase, în amestec sunt în proporţie de 20% şi formează arborete de cca 70 de ani,
dintre cele mai răspândite specii sunt: fagul,plopul tremurător, mesteacănul şi paltinul,
întâlnite pe Valea Călimănelului,Voivodeasa şi Secu, pe Cica, Dealul Alb.
- Dintre speciile enumerate, în afară de arborete, cele mai caracteristice specii de conifere şi
foioase care formează întinsele păduri din jurul Topliţei sunt şi câteva specii ocrotite aşa
cum sunt:
-Laricele (Larix decidux) – în pădurea Hurdugaş, în plantaţiile pe D Văii şi în
staţiuneaBradul
-Zâmbrul sau regele pădurii( Pinus cembra) în Munții Călimani, pe versantul nordic
-Tisa(Taxus baccata) se întâlneşte rar a fost tăiată în scop ornamental.
- Dintre arbuşti şi subarbuşti se pot enumera:
-Scoruşul (Sorbus aucuparia )
-Cununiţa (Spineea ulmifolia)
-Alunul(Corylus avellana)
-Coacăzul(Ribes glosolaria )
-Iedera (Dafne mezereum )
-Caprifoiul (Lonicera xylostheum)
-Măcieşul (Rosa canina)
În afară de specii indigene s-au introdus în cultură şi specii exotice cu scop ornamental şi
experimental de adaptare în zonă, cum sunt:
-Pinul negru(Pinus nigra var. austriaca)
-Pinul neted (Pinus stobus )
-Duglasul verde (Ppseudotsuja menziessi)
-Molidul argintiu(Picea argentes)
-Tuia(Tuia canadensis)
-Frasiunul de Pensylvania (Fraxinus Pensylvania)
-Arţarul american (Negudo)
-Arţarul(Acer tatarsicum)
-Plopul cenuşiu(Plopulus canascens)
-Salcia galbenă(Salix silesiaca)
Pădurile din zona Topliţa se pot clasifica astfel :din suprafaţa totală a fondului forestier
stabilită în Amenajamentul silvic din 2003 au fost stabilite următoarele suprafeţe 8.665,8 ha,
la care se adăugă terenuri afectate gospodăririi silvice 114,4 ha
Suprafaţa de pădure din grupa I funcţională este de 2.246,9 26% ( în scop de protecţie) şi
este repartizată astfel:
1.A Păduri situate în perimetre de protecţie a izvoarelor de apă potabilă 74,2 ha
2.A Păduri situate pe terenuri cu înclinare mare 224, 8 ha
2.C Benzi de pădure din jurul golului alpin 10 ha
Benzi de pădure din Munţii Călimani
Păduri situate pe terenurile cu înmlăştinare 14 ha
Benzi de pădure situate în lungul zonelor de interes turistic 440,2 ha
Păduri din zona strict protejată a P.N.C. 68,1 ha
Păduri stabilite ca rezervaţie de seminţe 460,1 ha
Păduri destinate ocrotirii unor specii din fauna indigenă 128,7 ha
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Păduri constituite în zone de protecţie(zona tampon PNC) 733,9 ha
Din Amenajamentul silvic 2003 reiese că:
-Pentru asigurarea regenerării pădurilor OS Topliţa deţine 4 pepiniere (cantoane) la
Hurdugaş( 2 ) cu solar 100 mp, pe Măgheruş (1), pe Giarişte (în Călimănel) (1)
În aceste pepiniere s-au obţinut 250 kg de sămânţă anual.
-Pentru protecţia contra dăunătorilor s-au montat curse(obstacole) contra gândacilor de
scoarţă, curse cu feromoni, panouri cu clei, cu feromoni-preventiv contra Limantei monacha
(cel mai de temut duşman al pădurilor de conifere).
Accesibilitatea in interiorul fondului forestier se face pe drumurile publice şi pe
drumuri forestiere.
Lungimea totală este de 196,2 km din care pe drumuri publice DN 12 şi DN15 care
urmează 17,7 km şi pe drumuri forestiere 178,5 km. Accesibilitatea FF este asigurată în
proporţie de 86%.Este în plan construirea a încă 7,6 km de drumuri forestiere noi.
Pe lângă valorificarea lemnului din pădurile Topliţei de cea mai bună calitate pentru
industrializarea superioară cât şi pentru lemn de rezonanţă destinat fabricării instrumentelor
muzicale pădurile mai deţin şi alte produse valoroase care pot fi valorificate. În primul rând
pădurea administrată de OS Topliţa deţine un potenţial cinegetic, unul din cele mai
valoroase din ţară cât și unul piscicol.
Pe raza Ocolului Silvic Topliţa există 3 fonduri de vânătoare 1.Topliţa 2 Voivodeasa,
3 Mureş. Aceste fonduri sunt gestionate de AGVPS (1 şi 3)Topliţa iar cel de-al 2-lea
Voivodeasa de OS. Toplița.
Fondurile 1 şi 3 Călimănel şi Bătrâna, administrate de AGVPS (Asociaţia Vânătorilor
şi Pescarilor Sportivi) ocupă o suprafaţă totală de 12.089 ha din care ocupată cu pădure
4.239 ha, gol de munte 220 ha.
Fondul 2 Voivodeasa și Secu (gestionat de OS) ocupă o suprafaţă totală de 19.089 ha,
pădure 7.257 ha, gol de pădure 1.133 ha
Fondul 3 II Secu IV Bătrâna- gestionat de AGVPS - ocupă o suprafaţă totală de 1.707
ha, pădure 7.897 ha, gol de munte şi păşuni 300 ha.
În total suprafaţă 48.219 ha, pădure 1.939 ha, gol de munte şi păşune 16.557 ha
În aceste fonduri de vânătoare cele mai răspândite (importante) specii sunt:
-Cerbul comun(Cervus elaphus montanus) cca 120 exemplare
-Căpriorul (Caprealus capreolus) cca 30 exemplare
-Mistreţi( Sus scrofa) cca 40 exemplare
-Iepuri (Lepus europaeus) cca 50 exemplare
-Vulpi (Vulpes vulpes) cca 20 exemplare
-Urşi (Ursus artos) cca 27 exemplare
-Pisici sălbatice(Felis silvestris) cca 10 exemplare
-Râşi(Lynx lynx) cca 10exemplare
-Lupi (Canis lupus) cca 10 exemplare
-Dihori (Putoris putoris) cca 43 exemplare
Pe lângă ape
-Bizamul (Andatra zibethica)
-Nevăstuica (Mustela nivalis )
Alături de aceste specii mai pot fi întâlnite şi alte specii cum sunt:
-Jderul de copac(Martes martes) cca52 exemplare
-Jderul de piatră(Martes foina)
-Veveriţa(Seiurus vulgaris)
-Bursucul sau viezurele(Males males)
Dintre păsări:
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-Cocoşul de munte(Tetrao urogallus)
-Găinuşa de alun(Tetrastes bonasia L)
-Cocoşul de mesteacăn (Lyurus tetrix) -în Călimani pe areale restrânse
S-a încercat colonizarea caprei negre (Rupicapra rupicapra) şi a marmotei (Marmatu
marmatu) în Munţii Călimani.
Tot în Munţii Călimani a fost colonizat la începutul sec XX muflonul (Ovis avies) dar
în 1938 a dispărut ultimul exemplar.
Pentru protejarea fondului de vânătoare, organele silvice s-au preocupat de a asigura
toate condiţiile, astfel au amenajate case vânătoreşti, cabane,poteci, hrănitor pentru cerbi,
urşi, depozite, bordeie,sărării etc.
Zona de munte a Topliţei cu o reţea hidrografică care totalizează 95 km deţine un
potenţial piscicol valoros, apele sunt în general curate, nepoluate care asigură condiţii bune
pentru dezvoltarea ihttiofaunei.
Dintre speciile cele mai importante care se pot recolta sunt : păstrăvul indigen)Salmos
trutta fario), lipanul (Thymallus thymallus)
Cei ce gestionează fondurile de pescuit din zonă OS Topliţa Fondul Călimănel şi
Valea Topliţei cât şi AGVPS (Fondul Măgheruş şi Mureş ) au fost preocupaţi de a asigura
condiţii bune pentru repopularea acestor ape cu specii autohtone astfel anual Valea Topliţei
se populează cu cca 500 puieţi. În acest scop au fost luate măsuri de a împiedica deversarea
resturilor menajere şi industriale în reţeaua hidrografică şi s-a intensificat paza împotriva
braconajului. De asemenea au fost executate construcţii care să creeze condiţii favorabile de
dezvoltare (cascade,baraje,pinteni etc.).
Pe lângă producţia cinegetică și salmonicolă a zonei de munte a pădurilor Topliței ca
produse secundare ale pădurii care pot contribui la economia zonei mai sunt:
-unele specii lemnoase ierbacee ale căror fructe sunt folosite în alimentație și în
industria alimentară și farmaceutică
Acestea se recoltează din flora spontană și pot fi grupate astfel :
a) arbuşti fructiferi - cu o pondere economică mare, cum sunt:
smeurul (Rubus idaeus), murul (Rubus caesus), măceşul(Rosa canina)
b) arbuşti fructiferi cu o pondere economică mijlocie, cum sunt alunul(Alunus avelana),
păducelul(Crataegus monogyna)
c)arbuşti fructiferi cu o pondere economică mai mică merele(Malus silvestris) şi
perele pădurețe(Gyrus pyraster),
scoruşul de munte(Sorbus aucuparia).
În medie pe Ocol s-au recoltat anual (în anii 1980-1990) următoarele cantităţi de fructe de
pădure:
-zmeură(Rubus idaeus) (15 to)
-afine (Vaccinus myrtillus )(1 to),
- măceşe(Rosa canina)(3 to),
- mere şi pere pădureţe(Malus silvestris şi Pyrus pyaster, 1,5 to).
Cantităţile recoltate au avut variaţii anuale fiind influenţate de factorii climatici, de
împăduririle care s-au făcut şi de lipsa unui număr suficient de muncitori culegători.
În Topliţa s-au achiziționat în ultimii ani cantităţi mai mari de fructe de pădure cca 50
to /an - existând mai multe puncte de achiziții a fructelor de pădure cum sunt, în Călimănel
(2), Voivodeasa,(1) Podul Crengii (2),Secu(2), Măgheruş(1) iar staţia de recoltare a fructelor
este situată în Gheorgheni.
În afara fructelor de pădure care se recoltează anual, din fondul forestier al OS Topliţa
se mai recoltează anual cca 15 tone de ciuperci comestibile. Dintre acestea cu cea mai mare
pondere pentru consum sunt câteva specii, cum sunt hribi (Boletus adulis),
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gălbiori(cantharellus abaris), ghebe(Amilaria mellea), alte specii sunt recoltate sporadic de
populaţia zonei, cum sunt:
vineţele(Russula xeramsolina), creasta cocoşului sau ciuculeţi(Clavarium aurea),
râşcovi (Lactarius deliciosus), păstrăvul de fag (Pleurotus estreatus), gălbiori-bureţi
galbeni(Cantharellus cibarius), ghebe(Armillaria mellea), crăiţe sau buretele domnesc
(Amarita caesarea).
Pădurea mai oferă materii prime pentru fabricarea de tananţi, lacuri, uleiuri, coloranţi
şa. Ca materii prime pentru extragerea uleiurilor de folosinţă industrială sunt cetina de brad
şi molid.
Pentru uleiuri vegetale se pot recolta muguri de plop, mesteacăn, fructe de fag (jir),
coajă de mesteacăn etc.
Pentru industria coloranţilor se mai recoltează urzicile şi răşina de brad cca 1,5 tone.
Resurse melifere din păduri Condiţiile climatice şi gama redusă de specii melifere nu
permit organizarea unei activităţi rentabile de recoltare şi valorificare a mierii, dar este
propice să se atragă stupari particulari - în pastoral pentru a spori fructificaţiile unor specii
de interes forestier în urma polenizării realizate de albine. Plante melifere se găsesc
răspândite în pădurile de la margine a pădurilor pe lângă ape - care pot spori aportul apicol.
De asemenea se găsesc şi un număr de plante medicinale - în păduri, pajişti şi păşuni-de
unde se pot recolta cca 3 tone /an uscate, folosite ca materie primă în industria farmaceutică.
Și alte produse se pot valorifica din pădurile existente, cum sunt:
-pomi de iarnă,ramuri de mesteacăn, folosite pentru confecţionarea de mături,produse
cu destinaţie ornamentală( cetină,conuri, flori,vâsc bureţi de iască, coarne de cerb )
Din păduri se pot recolta cca 50 tone furaje pentru animale.
Nu pot să închei această lucrare, despre cea mai valoroasă avuţie a Topliţei Române
fără a puncta câteva aspecte din punct de vedere biologic, ecologic a acestui complex
ecosistem pădurea.
Pădurea este cel mai important ecosistem din zonă dar nu numai de pe întreaga
noastră planetă, ei trebuie să i se acorde cea mai mare atenţie pentru că ea asigură nu numai
bunăstarea locuitorilor ci şi chiar viaţa acestora. Zona Topliţa beneficiază aşa cum am
specificat în această lucrare de multiplele ei binefaceri nu numai materiale, dar şi
spirituale.În acest sens aş aminti părerile unor mari biologi referitoare la pădure.
Marele profesor clujean Emil Pop spunea „Pădurea este cel mai măreţ templu al
naturii, cel mai mare dar cu care ea a înzestrat pământul planeta noastră, cât şi teritoriul
patriei noastre” şi aş completa aici şi zona noastră a Topliţei.
Unii privesc pădurea (sentimentaliştii) ca un pretext de încântare şi reculegere
spirituală. Prosperarea ei produce bucurie, suferinţă sau dispariţia ei - întristare. Materialiştii
consideră pădurea ca o imensă bogăţie exploatabilă, măsurându-i utilizările şi rentabilitatea
Din nenorocire prea puţini privesc pădurea aşa cum o merită ca un capital de bogăţie
şi frumuseţe care traversează milenii alături de om sau cum poate abate spre bine sau rău
însuşi destinul unui neam ( Emil Pop )
Iată că şi zona noastră, a Topliţei Române, a beneficiat din cele mai vechi timpuri şi
beneficiază şi azi, dar în proporţie mai redusă, aşa cum rezultă din paginile de mai sus, cu
toate sinuozităţile suferite pe parcursul timpului, de această imensă bogăţie neegalată de nici
un alt ecosistem.Ca oameni ai secolului XX - XXI avem obligaţia morală să o protejăm şi să
o ocrotim pentru a lăsa generaţiilor următoare acest dar al naturii care ne ocroteşte existenţa
prin multiplele roluri pe care le îndeplineşte, pe lângă cea materială voi enumera câteva
dintre rolurile uriaşe pe care le îndeplineşte în natură.
Pădurea este o uriaşă fabrică de oxigen care întreţine viaţa.
1 ha de pădure în zilele călduroase elimină 180-200 kg de oxigen, absoarbe cca 200280 kg de bioxid de carbon pentru producerea de biomasă (material lemnos).
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Pentru fabricarea unei tone de lemn arborii consumă cca 1,8 to de bioxid şi eliberează
200-280 kg de bioxid de carbon.
Arborii pădurii sunt consideraţi adevărate „fabrici de oxigen”, adică „plămânii Terrei”,
contribuind nemijlocit la menținerea sănătăţii oamenilor.
În acelaşi timp au un rol antipoluant, considerate ca un „filtru biologic „ asigurând
purificarea aerului, reţinând diferite noxe, praful, emanaţiile eşapate ale autoturismelor şi a
altor mijloace de transport dar şi epurarea microbiană, asigurând puritatea apei potabile din
regiunile de munte.
Pădurea este cel mai puternic sistem de epurare a atmosferei prin frunzişul ei filtrant
(1 ha de pădure de molid reţine 32 tone de praf, de pin 56 tone iar de fag 63 tone. Ionizează
aerul, distruge microbii prin emanaţiile de fitoncide.
Pădurea atenuează poluarea fonică având rol de ecran acustic atenuând vibraţiile
sonore, reducând zgomotul.
-Fixează solul cu rădăcinile imense ale arborilor având rol antierozional (reducând
alunecările de teren)
-Are rol hidrologic- apele de precipitaţii împreună cu vegetaţia ierboasă din pădure
preîntâmpinând inundaţiile.
-Pădurea asigură apa limpede şi curată, atenuează extremele climatice, reduce viteza
vântului. Deţine şi funcţii estetice deosebite ocroteşte omul contribuind la creşterea calităţii
vieţii, este un izvor de sănătate, de linişte şi recreere-ceea ce îmbie mai ales pe orăşeni la
practicarea turismului în zone de munte, pădurea constituind o puternică atracţie pentru
recreere şi odihnă.
De aceea este necesară educaţia populaţiei pentru modul de practicare a turismului în
general şi în special în zonele montane, în păduri mai ales pentru protejarea acestora cât şi a
mediului înconjurător. Întrucât majoritatea zonelor turistice din zona noastră sunt situate în
fondul forestier un rol important revine silvicultorilor pentru a veghea asupra acesteia şi de a
asigura şi pe viitor conservarea şi o protecţie sporită a pădurilor.Pentru aceasta se impun
câteva măsuri de care să se ţină cont în permanenţă
- să fie împădurite suprafeţele cu goluri și tăieri rase sprijinirea din punct de vedere
biologic a regenerărilor naturale
- să se evite acțiunile care duc la rărirea arborilor
- diminuarea tăierilor ilegale de masă lemnoasă
- să se asigure pe viitor stabilitatea pădurilor (arboretului) prin crearea de arborete
amestecate, evitându-se înființarea de monoculturi- toate acestea vor duce la evitarea
doborâturilor de vânt și rupturilor pricinuite de zăpada abundentă
- să se asigure igienizarea permanentă a pădurilor contra dăunătorilor și protecție
împotriva incendiilor cauzate de trăsnete, focuri lăsate, focuri lăsate nesupravegheate din
aproprierea pădurilor sau din interiorul lor, mucuri de țigări aruncate la întâmplare, cioburi
de sticlă, ce focalizează lumina solară.
Pe plan local trebuie avut în vedere:
- protecția izvoarelor de apă potabilă cât și a celor termale
- crearea și menținerea unui aspect peisagistic plăcut în jurul orașului
- menținerea vegetației forestiere de-a lungul drumurilor naționale
- ocrotirea genofondului și ecofondului forestier în Rezervațiile peisagistice din
PNC –aparținătoare localității.
-satisfacerea
necesităților
recreative
și
estetice
socio-culturale,
educaționale,spirituale ale locuitorilor și turiștilor care vin în zonă
- conservarea tuturor suprafețelor de pădure ceea ce presupune folosirea rațională a
resurselor forestiere.Conservarea nu înseamnă de a nu se folosi produsele pădurii
ci utilizarea lor rațională și organizată și de a menține capacitatea de producție atât
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pentru masă lemnoasă cât și pentru alte produse secundare, aplicare de tehnologii de
recoltare și colectare a lemnului care să nu afecteze echilibrul ecologic.
În felul acesta populația locală și nu numai, de la mic la mare va ocroti pădurea.
Codrul (pădurea ) a fost din totdeauna, ” frate cu românul”.
Fiecare om, fiu al acestor meleaguri și-a luat cele necesare traiului și și-a alinat
durerile,tristețile și dorul dar și-a căutat bucuriile vieții, în codrii seculari de odinioară de pe
aceste meleaguri, de altfel aceste sentimente de dragoste nemărginită pentru pădure au fost
evocate de întreg poporul român.Eminescu,Alecsandri,Labiș sau Sadoveanu –în scrierile lor
sau Grigorescu, Andreescu care au scris cu sufletul pe pânzele lor frumusețile codrilor
noștri.
De aceea generațiile de astăzi și de mâine au datoria sfântă de a ocroti PĂDUREA.
Marele silvicultor V. Giurgiu a scris în numeroase lucrări despre țelul și conştiinţa în
activitatea tuturor acelora care iubesc natura și pădurea.
“Fiecare generație, va trebui cu rațiune crescândă să stabilească partea ce i se cuvine
din această inestimabilă, dar fragilă avuție PĂDUREA, care mai presus de toate este o
proprietate perenă a omenirii. Și nicidecum a vreunei generații, căci pădurea aparține în
același timp și generațiilor viitoare, ca suport a existenței lor „

***
The paper „The forest, the wealthies treasure of Romanian Topliţa, from the begeninig
up to today” dwells upon the geographical position of Topliţa and upon the role played from
the very begenning in the development of the town and the progress of the activities of the
localinhabitants.The city is geographically positioned in the Oriental Carpathians, between
the Calimani, Gurghiu and Giurgeu mountains, in a highland area, one of the most
afforested in our country.For the town,the forest has been and continues to be a treasure, an
inestimable wealth, so called “the green gold” of the area, wich has influenced the life and
the activity of inhabitants along the ages.
The paper contains a short history of the local forest, of the activity of the inhabitants
regarding the exploatation of wood and timber, the shipping of timber by rafts on the
Lomas, Valea Topliţei, Calimanel and then onMures downstream.During the 19-th century
Topli'a has become the most important port for rafting on the upper course of the Mures
river, the rafting activity continued up to the middle of the 20-th century.
The second part studies the statistics of forest lands administrated and managed by the
Forest Ward of Toplita, after 1948, then the retrocession of large lands to judicial bodies and
people, after 1989 under the Laws of 18/1991, 247/2005.
Nowdays the Forest Ward of Toplita administrates 8.831,4 hectares whereas in 1991
there were 15.136,6 ha.
In the last part the paper studies the forest as the most complex ecosystem in the
region, in the country and on the planet, considering it s economical importance and it s role
in the existence and life of people.
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MIRAJUL CRĂCIUULUI Î ZOA ETOFOLCLORICĂ
A MUREŞULUI DE SUS
Prof. Ioan Torpan (Reghin)
Zona etnofolclorică a Mureşului de Sus, unde includem Valea Mureşului, Valea
Idicelelor, Valea Gurghiului, Valea Beicii şi zona de câmpie, mai cu seamă spre Cluj, unde
predomină satele româneşti, are tradiţii asemănătoare şi pline de mirificul Naşterii Domnului
Iisus Hristos. Atunci este momentul căderii primelor zăpezi cu albul imaculat şi scânteietor
care creează atmosfera unei lumi de vis. Sărbătorile Crăciunului, Anului Nou, Bobotezei şi a
proorocului Sfântul Ioan Botezătorul sunt cele mai vesele sărbători din an. Sunt sărbătorile
dătătoare de speranţă, de mai bine, de aceea abundă de urări în acest sens. Mai cu seamă la
sate, aceste sărbători se pregătesc din timp iar spectacolul lor este înălţător, aşteptat de tineri
şi vârstnici deopotrivă.
În zona noastră, pregătirile se fac o dată cu începerea postului Crăciunului. Atunci,
copiii de 8 – 12 ani îşi caută stelele, le repară şi le primenesc cu noi podoabe, încep să înveţe
şi să repete colindele. Cei de 13 – 16 ani îşi formează echipa turcii, de 5 - 6 inşi şi îşi caută
gazdă, o cameră la un gospodar din sat, bun cunoscător al obiceiurilor. Acesta coordonează
pregătirile turcii şi colindele, ca totul să fie gata în seara Ajunului de Crăciun. Vor colinda tot
satul, anunţând Naşterea Domnului prin colinde şi ritual specific. În subzona aşa numită „a
lăturenilor”, unde sunt cuprinse satele Luieriu, Săcalu de Pădure, Râpa de Jos, Vătava,
Dumbrava, dar şi câteva sate vecine din judeţul Bistriţa-Năsăud, Monor, Gledin, Şieuţ,
Ardan, Sebiş, Ruşcior, era împământenit obiceiul „berea”, obicei care în ultimii 30 – 40 de
ani a dispărut, dar încă îl cunosc cei trecuţi de această vârstă. La bere se asociau feciorii de
peste 18 ani şi cei scăpaţi de armată, cu un ritual specific. Şi berenii îşi căutau gazdă, o
cameră la casa unui gospodar care cunoştea bine acest obicei. În satele noastre se organizau
două sau trei turci şi două beri. Una din beri pleca în lăturenie, de aici şi „zona lăturenilor”.
La Crăciun se colindă toţi sătenii, ducând mesajul Naşterii Domnului cu frumoasele noastre
colinde.
Dar să ne imaginăm Crăciunul de acum 30 – 40 de ani. Pe lângă cele amintite mai sus, în
preajma Crăciunului, gospodarii satelor îşi
sacrifică porcul, pregătesc cârnaţii,
cartaboşii, toba, pun carnea şi slănina la
murătoare, mai nou la sărat, apoi carnea,
cârnaţii, cartaboşii la afumat în pod, că,
fără un os afumat, sarmalele nu au gustul
plăcut şi îmbietor, îndrăgit de români, a
căror veste s-a dus departe peste graniţe. În
Ajunul Crăciunului, toate gospodinele fac
în cuptor pâine, Steaua Săcal, 1969.
Steaua Ideci, 2010. cozonaci, colăcei pentru copii şi colaci
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pentru turcă şi bere. Spre seară se pun sarmalele la fiert cu ciolan afumat, că toate
uliţele satelor sunt inundate de acest miros care trezeşte cele mai nestăpânite pofte.
Manifestările specifice sărbătorilor Crăciunului încep în dimineaţa de Ajun. Copiii
satelor, în grupuri mai mici ori mai mari, merg pe
la gospodari, colindă în curte scurte colinde ori strigă „Colăcei”! şi gospodinele, înainte, le
ofereau băieţilor colăcei iar fetiţelor pupeze (adică împletituri coapte în cuptor la care se
puneau ochi din boabe de fasole). Mai nou, mere şi nuci. În seara Ajunului Naşterii
Domnului, în centrul satelor, la „casa jocului” ori, mai nou, la Căminul Cultural, se adună
copiii cu „stelele”, cei mai mari cu turcile, şi îşi etalează măiestria şi priceperea împodobirii.
Acolo se adună tot satul să le admire. Colindul cu steaua începe acasă la preot, apoi la
primarul satului şi pe urmă la toţi sătenii, după care sosesc turcile şi berea. Colindul era
răsplătit cu colaci, mere, nuci şi bani. În zona de care vorbim, colindele cu steaua încep cu
„Trei crai de la răsărit/ Cu steaua-au călătorit...”. În Săcalu de Pădure se încheie cu
„Praznicul”, o urare de bine şi sănătate gazdelor. Acest obicei se întâlneşte pe Valea
Mureşului.
Colindul cu steaua are mai multe variante, (vezi volumele semnate de Ioan Torpan:
Folclor de pe Valea Mureşului; Ioan Torpan şi Ilie Frandăş: Pe Mureş şi pe Gurghiu; Ioan
Torpan şi Mihai Covrig: Mureş, Mureş, apa ta...). Redăm un colind al stelei cules din satul
Ciobotani:
Trei crai de la răsărit
Unde s-a născut, zicând,
De la doi, trei ani în sus,
Cu steaua-au călătorit
Un crai mare, de
Ca să-l taie pe Iisus.
Şi-au mers după cum
curând.
Pe Iisus nu l-au tăiat
citim
Hai să mergem să
C-a fost fără de păcat.
Până la Ierusalim.
vedem
De la doi trei ani în jos,
Acolo când au ajuns,
Şi lui să ne închinăm!
Ca să-l taie pe Hristos.
Steaua lor li s-au
Însă Irod împărat,
Pe Hristos nu l-a tăiat,
ascuns.
Auzind, s-a tulburat.
Ca-fost fără de păcat
Prin oraş au colindat
Oaste mare-a adunat.
Domnul sfânt l-a apărat
Şi pe toţi i-au întrebat
Pe toţi pruncii i-a tăiat
.
Cules de la Fodor Grigore, Ciobotani, 1988.
În satul Frunzeni se întâlneşte obiceiul „Irozii”, un teatru cu personajele cunoscute: Baltazar, Melchior şi Gaşpar. Despre asemenea spectacol-teatru aminteşte prof. dr.
Ion Căliman în obiceiul „Cu Cerbul”, frecvent în zona Făgetului din Banat şi în Maramureş, cum îl prezintă Pamfil Bilţiu şi Maria Bilţiu în cărţile lor, dar şi în alte zone.
În unele sate, mai cu seamă în zona lăturenilor, de la începutul postului
Crăciunului, la gazdele unde se organizează turca, seară de seară se aude sunetul
bucinului din corn de bou, care cheamă turcaşii la pregătirea turcii şi învăţarea
colindelor. În fiecare zi de duminică, turcaşii fac joc la gazdă, unde vin fete de vârsta lor,
cu cănaci confecţionaţi din lână colorată, ce sunt folosiţi la împodobirea turcii. Turcaşii
trebuie să joace fetele. Dacă ele nu ştiu juca, aceasta este şcoala de învăţare a jocurilor de
la noi.
Frecvent pe Valea Idicelelor, Valea Gurghiului, Valea Beicii, turca moare şi
învie, simbolizând moartea vechiului an şi învierea anului nou. Jocul turcii are loc după
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o melodie cântată la fluier, cu elemente specifice fiecărui sat. Redăm un fragment
decolind cules de la Buta Raul-Răzvan şi Buţ Marian, Str. Câmpului, Reghin: „La
moară la târţa–pârţa/Unde să mărită mâţa/ Să oaspătă-n cap de masă/ Tri turcoice

Turca, Bistra Mureşului, 1978/ Turca, Săcal,1969 / Turca cu bgiduşul, Idicel 2006
______________________________________________________________________
mustăcioasă/”. Aici intervine refrenul: „Daga, daga, daga, daga, daga, da.” „Cu
cafeiu dinainte/ Şi în gură niciun dinte,/ Beu cafei şi trag din pipă,/ Turca, bre,
moare şi pică//”. Refren.
Scriitorul timişorean Aurel Turcuş în cartea „Descinderi în cultura populară”,
Editura Excelsior, 2001, Timişoara, de foarte curând plecat la cele veşnice, afirma că
obiceiul ar avea origine turcească, aducând argumente în acest sens. Este un obicei
precreştin, adaptat sărbătorilor de Crăciun. În zona lăturenilor, ritualul colindului cu
turca este mai bogat: Colindul la fereastră, Colindul intrării în casă, Înconjorul
mesei, apoi Colindul colacului, Colindul banilor şi se încheie cu Colindul
şciolobocului (bucată de carne de porc), ultimele trei se recită de câte un singur turcaş.
La fel şi la bere.
COLINDUL LA FEREASTRĂ:
Că ne vin şi junii bunii,
(Săcalu de Pădure,1970)
Junii buni-a lui Crăciunii.,,
Cu cilinu linu linu - flor’le dalbe
Daruri, daruri ce ne-aduce,,,
Scoală, scoală gazdă bună - flor’le
Mâna dreaptă cruce-aduce,,
dalbe
Iar de-a stânga busuiocu,,,
Că nu-i vremea de durmitu,,, (etc).
Busuiocu fetiloru,,,
Că-i vremea de podobitu,,,
Trandafir nevestiloru,,,
Cu podoabe de mătasă,,,
La anul şi la mulţi ani!
Să fii gazdă sănătoasă,,,
INTRAREA ÎN CASĂ : ( Săcalu de Pădure, 1970)
(Se colindă în timp ce se intră în casă se colindă).
Partea I.
Tot jupânu gazdă, tot jupânu gazdă
Bun gând ş-o gânditu, bun gând ş-o
gânditu
Pe cum ş-o gânditu, pe cum ş-o gânditu
Mândră masă-o-ntinsu, mândră masă-ontinsu,

Masa ce ş-o pusu, masa ce ş-o pusu,
Doi colaci de grâu, doi colaci de grâu
Mândri şi frumoşi, mândri şi frumoşi
Faţa lui Hristosu, faţa lui Hristosu,
Sângile-a Domnului, sângile-a Domnului.
Trandafir ne şăde, trandafir ne şăde,
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Şăde Duhu Sfântu, şăde Duhu Sfântu,
Lucru ce-şi lucrează, lucru ce-şi lucrează,
Slujbe că slujăşte, slujbe că slujăşte,
Paus că sfinţăşte, paus că sfinţăşte.
Da’ jupânu gazdă, da’ jupânu gazdă
Fie sânătosu, fie sânătosu!
Partea a II-a
Că-l cântăm şî-l colindămu

Şî-nchinăm de sănătate,
Că-i mai bună decât toate,
Di la noi, di la vo doiu,
Mai frumos de la Hristosu,
Să fii gazdă sânătosu
Şî pe mâne vesălosu
Ca un trandafir frumosu,
La anu’ şi la mulţi ani !

ÎNCONJORUL MESEI
(Săcalu de Pădure,1970)
Cam în trunciu căsuiră,
Da-n fundu păharului
–hoile, flori dalbe de mărScrisă-i raza soarelui,
refren
Da-n gura păharului
Cam în cornu mesuiră,
Scrişi îs pomii raiului,
Cam a-ntâilea corn de masă
Da-n toarta păharului
Şăde domnul Dumnezău,
Scrisă-i luna şi lumina.
Cam al doilea corn de masă
Eu din grai aşa grăiescu,
Şăde Petru cu Sânpetru,
Vinde-mi mie-acest
Cam a treilea corn de masă
păharu,
Şăde Crăciun cel bătrânu,
Sau mi-l vinde sau mi-l
Cam a patra corn de masă
schimbă.
— Nice nu mi-i de vândutu,
Şăde jupânu de gazdă
Nice nu mi-i de schimbatu
C-on dar de păhar în mână.
A COLACULUI (recitat de un turcaş)
( Săcalu de Pădure, 1970)
Aho, aho, copii şi fraţi,
Câmpul neted de arat.
Staţi puţân şî nu mânaţi,
S-o apucat într-o joi
Lângă boi v-alăturaţi
Cu plug cu doisprezece boi,
Şî cuvântu’ mi-ascultaţi.
Boi, bourei,
S-a sculat măi an
În frunte ţântărei,
Bădica Traian
În coadă codălbei.
Şi-a-ncălecat
Zâua tătă o lucrat,
Pe-un cal învăţat,
Brazdă neagră-o răsturnat
Cu numile da Graur,
Şî în brazdă-o sămănat
Cu şaua de aur,
Grâu mărunt şî grâu de vară
Cu frâu de mătasă
Să dea Domnul să răsară,
Cât viţa de groasă.
Să răsară până-n sară.
Şî în scări s-o rădicat,
Iar când lucru s-o sfârşât,
Peste câmpuri s-o uitat
Iată, măre, s-o stârnit
Ca s–aleagă loc curat
Un vânt mare pe pământ
De arat şi sămănat.
Şî ploi multe după vânt.
Şî curând s-o apucat
Pământu s-o răcorit,

C-acest păhar mi l-o datu,
Mi l-o dat di la nănaşu
Să cunun şî să botezu
Şî să cresc şî să mărescu,
Şî să-nchin de sănătate
Că-i mai bună decât toate,
Di la noi, di la vodoi,
Mai frumos di la Hristosu,
Să fii gazdă sănătosu
Şî pe mâine vesălosu
Ca un trandafir frumosu!

Sămânţa o încolţât.
La luna, la săptămâna
Ş-o umplut cu apă mâna
Ş-apoi s-o dus ca să vadă
Dacă i-o dat grâu roadă.
Grâu era răsărit,
Spicu era-ntraurit,
În pai, ca treistia,
În spic, ca vrabia.
Traian iute s-o întors
Şî din grajdi, pe loc, o scos
Un alt cal mai năzdrăvan
Cum îi place lui Traian,
Negru ca corbu
Şî iute ca focu
De nu-l cuprinde locu,
Cu potcoave de argint

Ce-s spornice la fugit
Şî pe cal o-ncălecat,
Şî la târg, el o plecat,
Şî oţăl o cumpărat,
Ca să facă săceri mari
Pentru săcerători tari
Şî altile mai mărunţăle,
Cu mănunchi de floricele
Pentru fete tinerele
Să ne fie şi nouă drag a lega
după ele.
O strâns finii şi vecinii,
Şî v-o tri babe bătrâne
Care ştiu rându la pâine.
Pe tăţi i-o dus,
Pe tăţi i-o pus
La lucru pământului
În răcoarea vâtului.
Ei cu stânga apuca
Şî cu dreapta săcera,
Şî prin holdă-nainta
De păre că înota,
Alţii-n urma lor lega
Şî clăi mândre rădica
Ce la soare să usca.
Apoi carăle-ncărca
Şî acasă-l aducea,
Stoguri ’nalte că făcea
Şî din grajdi mai aducea
Zece iepe tăt surepe
De nouă ani stărpe
Şî pe tăte le lega
Împrejuru parului,
De-asupra făţiarului,
Şî pe tăte le mâna.
Iepele mereu fuge’,
Funia să tăt strânge’

Şî grâu să îmblăte’.
Apoi carăle-ncărca
Şî la moară să ducea
Cu patrusprăzece cară
mocăneşti,
La moară la Ibăneşti.
Iară hoaţa cea de moară
Încărcate cu povară,
Luă coada pe spinare
Şî fugi la lunca mare.
Lunca mare frunză n-are,
Lunca mică frunza pică,
Da murariu ciurariu
Cu dinţii rânjâţi,
Cu ochii zbolgiţi,
Când te uitai la dânsu
Te umfla râsu,
Mare meşter şî bun,
Văzu moara pe cătun.
Îşi luă un cojoc miţos,
Şî îl îmbrăcă pe dos
Îşi luă ciocanu-n brâu,
Ba şî me luă un frâu
Apoi iute alergă,
Moara cu frâu legă
Şî o puse pe căpătâi.
Şî o luă de la călcâi
Îi dădu un ciocan în şăle
Ş-o aşeză pe măsăle,
Îi dădu un ciocan în splină
Şi-o aşeză pe fărină.
Îi turna deasupra-n coş
Grâu mărunt şî din cel roş
Şî din coş curge pe piatră,
Di pe piatră, în covată
Curge, curge fărină curată.
Trăian mult să bucura,

A BANILOR (recitat de alt turcaş).
( Săcalu de Pădure, 1970)
Aho, aho, copii şî fraţi,
Şî cuvântu mi-ascultaţi.
Staţi puţân şî nu mânaţi,
Multe vorbe nu voi spune
Lângă boi v-alăturaţi
Numa una, două bune.
Că la leii româneşti.
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Zăciuială morii da,
Pe murari îl dăruia,
Apoi călare-ncăleca
Şî acasă să-ntorcea.
Roţâle să-nvârte,
Boii să opinte
Iar găzdoaia cea frumoasă
Cum auză din casă
Scârţăitu carălor,
Chiuitu flăcăilor,
În cămară alerga
Şî din cui îşi alegea
Sâtă mare şî cam deasă
Tăt cu pânză de mătasă
Pintru-a noşti ficiori din
casă,
Sâtă rară de năgară
Pintr-a noşti ficiori deafară.
De cernut să apuca,
Pe sus dobile bătea,
Negurile jos cădea.
Apoi, măi, că plămădea
Şî lăsa de să dospea,
Colăceii că făcea,
Pe lopată îi culca
Şî-n cuptori îi băga
Şî pintru noi o scos
Un colac mândru, frumos,
Nici mai mare, nici mai mic
Făr de-o mierţă şi-un
mertic,
Pe roata carului curăit,
Dacă nu credeţi, iată că-l
videţi.

Cine-ascultă-a meu cuvânt
Io la bani cum le descânt.
Nu la penghi ungureşti,

Aici văd v-o doi bani de
aramă,
Buni bani de samă.
Aici văd v-o doi bani de
argint,
Buni bani de trăit.
Aici văd v-o doi bani de
hârtie,
Buni bani de gospodărie.
Da jupânu de gazdă
Me mare meşter s-o aflat.
S-o dus la Baia nouă
Unde mâţăle să ouă
Nouăzăci şi nouă de ouă
Să vă facă papă vouă.
Voi cu tăţii îţi mânca
Numa io cu gazda, ba.
Şî s-o dus la Baia veche
Unde mâţa să streche
Şî acolo o văzut
Un ţâgan spânzurat
Ş-o copilă friptă.
Când copila din ochi zbolge,

Banii să scrie.
Când ţîganu din dinţi rânjă,
Banii-n bute săre.
Ş-o umplut o bute de
nouăzăci şî nouă de litre,
Şî s-o dus la târg la Sânmihai
Să cumpere doi cai,
Doi cai fiţicai
Cu urechi de castraveţi,
De ăia cai să nu me vezi,
Ş-o căruţă ferecată,
Cu aţă de buci legată,
Cu obede de lemn verde,
Cu rudiţă de lemn dulce,
Când s-a rupe, tăţi să-mbuce.
De s-ar fi dus pi la Milăşăl
Unde-i locu me frumuşăl,
Da s-o dus pi la Hădărău
Unde-i locu ăl me rău.
Dădu în deal, dădu în vale,
Dădu într-un deal mare,
Mare şî ascuţât
Ca şî dunga la cuţât,

Ş-o stat acolo o săptămână
Cu dăplăile în mână
Şî s-o gândit, pe cine să
împidice,
Pe fiţicai, ori pe fiţicăruţă.
Ş-o-mpidicat pe fiţicai,
Că fiţicai poartă pe fiţicăruţă.
Şî-i dădu drumu pe-acolo în
jos.
Mare fu chinu şî amaru
În bute trăsni,
Cercurile plesni,
Cercurile bercurile,
Doagile pârloagile,
Goştai cu hodoroagile.
Dar jupânu de gazdă me mare
meşter s-o aflat.
Ş-o sucit mâneca de tăt
Ş-o băgat-o până-n cot,
Ş-o băgat-o în jaşcău
Ş-o scos un preţ de...... lei.
Dacă nu credeţi,
Număraţi-i şî videţi.

A ŞCIOLOBOCULUI
( Săcalu de Pădure, 1970)
Şcioloboc boc,
Carne de porc,
Adevărat că nu-i porcu cu
totu
Că de-ar fi porcu cu totu,
Cu nasu ne-ar râma,

Cu picioarele ne-ar călca,
Cu coada la dracu ne-ar da.
Dar jupânu de gazdă me
mare meşter s-o aflat.
O luat şomoiagu-n stânga
Şî cuţâtu-n dreapta

Şî dădu şciolobocu gata.
Dacă nu credeţi,
Iată că-l videţi,
Îi pe masă, nu-n coteţ.

COLINDUL LĂTURENILOR
Săcalu de Pădure, 1970. Colindat în dialog de două grupuri:
Vie-şi marea cât de mare I.
Să-mi înoate marea iară.
Că de mare, margini n-are II. Dară (numele gazdei) bun
Marginile bat luncile I.
viteazu,
Şi-au stropit noriile. II. etc.
El de când ş-o d’auzâtu,
Cine-n lume să d’aflară
El acas’ o d’alergatu,
Să mi-şi noate marea iară?
Păru fain ş-o pieptănatu,
Nime-n lume nu s-aflară
Puşculiţa ş-o luatu
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Şî la grajdi o d’alergatu,
Bun murgu ş-o ceptănatu,
Cercelat şî l-o-nfrânatu,
Sus pe murg o-ncălecatu.
Sărin’ vânt, sărin’ pământu,
Sărin’ prundu mării iară.

Noată-ş luni şî noată-ş
Într-un solz mare de peşte,
Dară ( gazda ) bun vitiazu
marţu,
Din vătavu peştiloru,
Să ne fie sănătosu,
Când fu miercuri întrVătavu ficioriloru.
Că-l cântăm şî-l colindămu,
amiază,
Da’ nu-i frumos, cum să
Ne-nchinăm de sănătate
Noată-ş’ marea jumătate,
fie,
Că-i mai bună decât toate.
Noată-ş marea ceea parte
Că-i cu solzî de d’auru
( De aici colindă toţi).
Ceea parte pi de-o parte
Şî cu ochi de taleru.
Di la noi, di la vo doi,
Şî nimica nu-şi udară
Dară ( gazda ) bun viteazu
Mai frumos di la Hristosu
Făr’un corn la căpeneagu
Cu bun dar l-am dăruitu,
Să fii gsazdă sănătosu
Ş-o sfărcuşă la păluşă.
Cu ceile raiului,
Şî pe mâine vesălosu.
Nici aceea nu-şi udară,
Cu vătriţa de judeţu,
Bun murgu ş-o pătimitu
Cu şuştariu de botezu.
Textele, din volumul Folclor de pe Valea Mureşului, Editura Nico, 2008, de Ioan Torpan.
În volumul „Mureş, Mureş apă lină” de Dr. Eugen Nicoară şi Vasile Netea, 1936,
sunt trei colinde ale lăturenilor. Redăm un colind. (Redăm textul cu ortografia autorilor).
„Această colindă se cântă pe două „stări”. Stările sunt două grupe de flăcăi, cari, în
formă de dialog duc colinda până la capăt”.
Starea I. Mere-aş marea cât de mare,
- Vătav de mare II. Dambru verde de mătasă! I. Guler late fraţâlor
II. Da de mare mărginare.
- Vătav de mare I. D’ăla cui l’om dăruire?
II. Cătrinţă cumnatelor!
I. Voloştire vol stropcire,
II. Da la fata găzduire.
I. Ş’onchinăm de sănătate
II. Noatăş, noatăş boul sur.
I. Fata gazdii ce lucrează?
II. Că-i mai bună decât toate!
I. Da din coarne ce’ş adună? II. Ie coasă de cingeşeşte,
- Vătav de mare.
În amintita zonă a lăturenilor, câteva cuvinte despre obiceiul « Berea », obicei astăzi
dispărut. În satele respective se organizau două beri. Feciorii care alcătuiau una din beri
plecau lătureni, înţeleşi cu feciorii din alt sat de unde vin alţi lătureni. Aceştia erau
organizaţi astfel: Tistul sau Vătavul, Colceriu, Starostele, Cărătorii de colaci şi alţi
colindători. Duminicile, în post, se organiza joc la gazdă. Tot în post se adunau tinerii şi
învăţau colindele.
Vătavul avea rolul să angajeze muzicanţii, ţinea evidenţa câştigului de la colindat.
Împreună cu gazdaorganizautoate manifestările berii.
Colceriu procura şi gospodărea băutura (vin, vinars).
Starostele rostea urarea dedicată gospodarului, aceeaşi pentru toţi sătenii.
Grupul de lătureni era aşteptat la intrarea în
localitate de către membrii din berea satului, în
număr egal şi intrau în sat chiuind, însoţiţi de
taraful de muzicanţi. Aşa mergeau până la
gazda berii. Aici se adunau fetele din sat,
făceau cunoştinţă cu lăturenii şi avea loc jocul.
Fiecare lăturean avea un prieten pereche din
sat, care îi dădea o fată la joc. Acest obicei, de
multe ori, se finaliza cu căsătorii între tinerii şi
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fetele cu care făceau cunoştinţă. Spre deosebire de turcă, berea avea colindul care se
colinda în dialog.
Se grupau, încât cei din sat formau un grup şi lăturenii formau celălalt grup. Primul vers
era colindat de gazde şi al doilea de lătureni. În zilele noastre, în Săcalu de Pădure, acest
colind este preluat de turci şi încă se mai colindă. Turcaşii formează două grupuri care
susţin dialogul. În zona lăturenilor, repertoriul de colinde este bogat şi variante mai sunt
prezentate şi în volumul Mureş, Mureş, apa ta, de Ioan Torpan şi Mihai Covrig.
Lătureni de la Monor veniti la Săcal, 1939.
A treia zi de Crăciun se organiza masă comună şi erau invitate şi fetele. Se servea
colac şi beutură primite de la colindat, iar fetele aduceau pancove şi scoruşe.
Costumaţia lăturenilor: Colop cu boruri tari, cu bertiţă. Este confecţionat din păr
de culoare neagră. Bertiţa este din mărgele, de care, la spate, sunt prinşi cănaci de mătase
ce atârnă, iar în faţă, pe dreapta, peană de struţ şi alte flori, iar iarna, struţ (Buxus). Pe
bertiţă se mai prindeau bumbuşti cu ajutorul acelor de gămălie. Cojocul este din piei de
miel, cu frumoase cusături cu fir de mătase. Pe margine, cojocul are zăgăre din blăniţă
neagră de miel. Lăturenii purtau cizme cu treacul tare şi cioareci din pănură albă. Sub
cojoc purtau pieptare şi cămaşă cu cusături la mânecă şi la guler, iar la poale, dantelă şi
ciurel.
Am redat repertoriul ceremonialului la turci şi la bere din Săcalu de Pădure. În
continuare, redăm unele colinde din sate, care fac parte din zona lăturenilor:
COLINDUL BĂIEŢILOR LA RÂPA DE JOS:
(Cules de la Echim Ioan, Râpa de Jos)
Într-alta-mparte dragostile,
Voi ce credeţi, mari boieri,
Dragostile cu braţâle,
Pe (numele feciorului) voinicure
Cu buşele ibovele,
Ce i-i murgu de-asudatu,
Cu ochi negri pe uni’ paşte
De-asudatu, de-alergatu,
O-nchinăm de sănătate
C-are-o bucă ibovnică.
Că-i mai bună decât toate.
Dicea, dicea astă sară,
În alta mere, în alta vine,
COLINDUL LA FEREASTRĂ
(Cules de la Mera Dumitru, Dumbrava, 1973).
Cu cilinu, linu,
Florile dalbe (se repetă după fiecare vers)
Scoală, scoală, gazdă bună,
Că nu-i vremea de durmitu,
Că-i vremea de podobitu

Cu podoabe de mătasă,
Să fii gazdă sănătoasă
Şî pe mâine, vesăloasă,
Să plăteşti colinda noastă.

COLINDUL ÎN CASĂ, ŢINÂNDU-SE DE MÂNĂ
(Cules de la Haja Nuţu, Dumbrava, 1973).
Din poiată,
Mâna dreaptă cruce-aduce.
De la jupânu de gazdă.
Florile dalbe.
Florile dalbe.
Şî-nc-o dată
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(Feciorii mai vârstnici se aşează iar cei tineri colindă, învârtindu-se în jurul mesei):
Nouă ni-o lăsatu
Tăt cântăm şî colindăm
Cea Sfântă Mărie
Şî la gazdă închinând,
În casă după masă
Şî vătaji puind.
La jupânu gazdă.
COLINDUL FETELOR
(Cules de la Sorlea Nechifor, Dumbrava)
Ei nimic nu-i trebuie
Făr drăguţu cel de-asară,
Şăde-n poartă văiereală
Cu cisme negre-ncălţatu
Şî cuşma de bercă-n capu.
Ea să fie sănătoasă
C-o cântăm şi-o colindămu
Şî la gazdă închinămu,
O-nchinăm de sănătate,
Că-i mai bună decât toate.

Făcu-şi turcii o cetate,
Turcii-o fac şi grecii-o sparg.
Turcii o fac de zăbrele,
Grecii-o sparg cu tunuri grele.
Da-n zăbrele cine şăde?
Şăde (numele fetei), fată dalbă.
Da de lucru, ce-şi lucrează?
Ea se joacă-n două mere,
Două mere-ntr-aurele.
Să-mi dai mie-aceste mere
Că mulţi bani ţi-oi da pe ele.

COLINDUL MESEI LA GAZDĂ
(Cules de la Iliuţă Ioana, Vătava 1973 din volumul Mureş, Mureş, Apa ta... Ed Nico
2010, de Ioan Torpan şi Mihai Covrig)
Da-n a patra jâlţurele
Dară numa cine şăde?
Şăde jupânu găzdare
Cu dalba de jupâneasă
Şî-şi închină cu-n pahar,
Cu-n pahar galbin de dar.
Da-n toarta păharului
Scrisă-i luna şi lumina,
Da-n fundu păharului
Scrişi îs pomii raiului
Şî-n buza păharului
Scrisă-i raza soarelui
Şî-nchinăm de sănătate,
Că-i mai bună decât toate.

Ce să fie-n ceastă casă?
– Da-s florile-a mărului,refren
(refren, se repetă după fiecare vers)
Este-o masă de mătasă
Şi-n jur patru jâlţurele.
Dară-n jâlţu dinainte
Iată numa cine şăde,
Şăde Domul Dumnezău.
Da-ntr-a doilea jâlţurele
Iată numa cine şăde,
Şăde Crăciun cel bătrân.
Da-ntr-a trilea jâlţurele
Dară numa cine şăde?
Şăde Sfântu Sântion
Nănaş bun lui Dumnezău.

COLINDUL GAZDEI
(Cules de la Bândilă Ion - Mărceanu, Idicel Pădure, 1980).
Sub cel deal de răsărit –
Da nu-i ste ca celelalte,
Domnului ler, Domnului Domn (Refren)
C-asta mere-n-traltă parte,
Mândră ste că s-o ivit,
’ntraltă parte mai departe.
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După dânsa s-o luat
Ia doi crai din iastă ţară
Şî cu doi din cealaltă.
Steaua-napoi s-o-nturnat
Şî dânsa le-o grăit lor:
Ce voi pe mini m-alergaţi?
Că io nu-s ce gândiţi voi,
Că io-s sora soarelui,
Marginea pământului,
Trimesă de Dumneză-re
Ca să măsur pământu-re.
Pământu’ cu d-umbletu-re
Şî ceriu’ cu d-umbletu-re.

Ş-am aflat pământ mai mult
Cu cât îs munţî mai ’nalţi,
Ia mai ’nalţi, mai spulberaţi.
La poalile munţîlor,
Izvorăsc izvoare răci,
Să spală fete de greci;
Albe-s ca ziorile,
Frumoase ca florile.
Noi umblăm şî colindăm
Şî la gazdă închinăm.
Ea să fie sănătoasă
Cu d’o mândră de colindă
Dăie-şi Domnu ş-o izbândă.

COLINDUL FETELOR
(Inf. Bândilă Ion - Mărceanu, Idicel Pădure, 1980)
Prin grădina cea domnească
Vin la mine la ceiţă
Florile-s flori dalbe de măr (refren)
Şî-mi descuie-ace lădiţă
Umble-să, predumblesăre
Şî-mi întinde-o salbă dalbă
(numele fete) fată dalbă
Mai cicică şî mai dragă.
De dimineaţă s-o sculat
Noi umblăm şî colindăm
S-o lăuns, s-o pieptănat,
Şî (numele fetei) o-nchinăm.
Ea să fie sănătoasă
Cofe dalbe ş-o luat,
Cu d’o mândră de colindă,
La fântân-o alergat.
Dăie-şi Domnul ş-o izbândă!
Fântâna-i încunjurată,
No, moşule, no!
Storuraş de vinicaş,
Ea ie apă, ei o varsă.
***
Christmas and New Year holidays are the most joyous of the year. Even since
the beginnig of the Christmas Fast, children between 8 and 12 years search for their
„stele” (traditional star-shaped toys and masks), then they begin to learn and repeat
their carols. The children between 13 and 16 years group themselves and organize the
„turca” team (goat-shaped mask) with 5 or 6 members. And the eldest ones, before
joining the army or released from military, set up the „berea” (group of youngsters
going to sing Chistmas carols), old custom, now disappeared. The „berea” was
organised in the „lătureni” (old term for visitors) area. On the evening of Christmas
Eve, the „stele” and „turci” assemble together at the „Căminul Cultural”, where all the
villagers come to admire the skill of decking the masks.
The trick-or-treating (going to sing Christmas carols) starts when it dusk. The
children with the „stele” begin, then fallow the „turci” and the „beri”. First, the children
sing carols for the priest, then for the mayor and finally for all the villagers.
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PLATE Î ALIMETAŢIA ŞI PHARMACOPEIA
POPULARĂ
Mariana Roşca (Topliţa)
Din cele mai vechi timpuri omul a demonstrat o adaptabilitate incontestabilă în
raport cu natura, în ansamblul ei. Folosirea plantelor în scop alimentar dar mai ales
vindecător se confundă cu întreaga istorie a omenirii, de când acestea erau folosite ca
remedii instinctive împotriva diferitelor şi numeroaselor afecţiuni.
Pharmacopeia nu este altceva decât o colecţie de reguli şi recomandări practice
de bază pentru prepararea formelor medicamentoase iar numele acestui îndreptar derivă
din cuvintele greceşti pharmacon care înseamnă remediu şi poise adică fac. Este deci
codul normelor de preparare şi păstrare a soluţiilor vindecătoare.
Încerc să redau în cele ce urmează, o prezentare rezumată a cercetării mele de
teren, aflată încă în derulare, cu privire la rolul plantelor în alimentaţia şi pharmacopeia
populară. Zona în care efectuez cercetarea este cuprinsă în partea de nord a judeţului
Harghita, de la popalele Munţilor Călimani din Topliţa şi până la graniţa cu judeţul
Neamţ, în satele aparţinătoare comunei Tulgheş.
Astfel am structurat informaţiile culese în zona cercetată şi aleg să prezint, în ordine
aleatorie, cele două categorii de plante (plante cu uz medical şi plante cu uz alimentar)
şi componentele acestora, efectele terapeutice şi modalităţile de pregătire şi administrare
a diverselor preparate din medicina populară. Tot într-o ordine aleatorie voi prezenta şi
inventarul plantelor de câmp sau a celor cultivate şi utilizate în scop medical.
Amintesc că săptămâna Rusaliilor, mai exact ziua de miercuri, este cea care
deschide perioada favorabilă culesului de plante de leac. Începând cu această zi plantele
au tăria de a vindeca dacă sunt culese în intervalul de timp benefic pentru fiecare.
Anumite plante, mă refer aici la cele de câmp, trebuie culese înainte ca roua să se ducă,
pentru ca principiile active din plantă să nu se piardă, iar altele doar după ce sunt
zvântate de primele raze de soare, când puterile lor curative sunt potenţate la maximum.
. Plantele sunt folosite, în general, în forma lor crudă, tinere sau la maturitate.
Cele mai multe plante au însă un efect benefic asupra organismului utilizate chiar şi
după uscare, ele păstrându-şi atribuţiunile. În ceea ce priveşte uscarea plantelor este o
regulă faptul că plantele se pun la uscat la locuri umbroase, în încăperi aerisite sau în aer
liber.
Aleg totuşi să încep prezentarea cu efectele terapeutice ale Bradului întrucât are
un rol extrem de important în viaţa omului tradiţional, de la naştere şi până la moarte.
În scop medical se folosesc mugurii şi răşina bradului. Din mugurii de brad se face, prin
fierbere şi adaos de zahăr sau miere, un sirop foarte bun pentru calmarea tusei şi
vindecarea pneumoniei sau a diferitelor forme de bronşită. Mugurii sunt culeşi
primăvara, la sfârşitul lunii mai, de pe ramurile tinere iar după o perioadă de 7-12-14
zile în care sunt lăsaţi în apă, în lumina soarelui, se fierb împreună cu o cantitate de
zahăr egală cu cantitate de apă. Pentru un plus de gust se poate adăuga mentă creaţă sau
felii de lămâie verde.
Fructele de pădure au şi ele nenumărate acţiuni farmaceutice dacă sunt
administrate după o bună reţetă:
Afinul folosit pentru durerile de stomac, sub formă de dulceaţă sau puse la
macerat în alcool sau ţuică are acţiune antidiareică, sau pentru diabet folosit sub formă
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de ceai din cotor uscat, amestecat cu zeama rezultată după fierberea unei cantităţi de
frunze de Plop sau Mesteacăn şi coji de Fasole Păstăi uscate, într-o proporţie mai mică
decât cantitatea de afin. Ceaiul de fructe de afin se bea împotriva,, durerilor femeieşti”.
Merişorul, de asemenea este folosit în combaterea durerilor de stomac consumat
sub formă de ceai dar se foloseşte de femei, precum Muşeţelul, sub formă de compresă
cu ceai, ca dezinfectant şi împotriva inflamaţiilor sau pentru băi locale în cazuri de
infecţii urinale…
Sunătarea: se foloseşte sub formă de ceai preparat doar din floare şi se bea
neîndulcit, pentru gastrită. Se foloseşte şi sub formă de gargară, cu ceai din plantă,
pentru,, bube dulci”,,, tăt faci gargară cu ceai de sunătore ş’apoi îţi trece dacă ai bube în
gură, pe sub limbă sau în obraj’…”
Măselariţa, denumită şi iarba neagră este folosită pentru calmarea durerilor de
dinţi. Fiertura de plantă se ţine în gură, la măseaua sau dintele dureros, după care se
clăteşte bine cu o cantitate semnificativă de apă curată, sau semnţele unei singure flori
se pun în jar aprins iar fumul trebuie inhalat de cei ce au dureri de măsele. Împiedică
infectarea rănilor, atunci când frunza sa este aplicată direct pe rană sau atunci când se
fac clătiri cu ceai sau tinctură preparată din frunze uscate amestecate cu alcool. Pentru
că este o plantă care are funzele sub forma unor inimioare există credinţa că ceaiul din
această plantă este bun pentu cei ce suferă de înţepături la inimă.
Brusturele este una din plantele pe care oamenii o foloseau vară de vară în
combaterea durerilor reumatice. Frunzele crude de Brusture sunt aplicate pe zonele
dureroase ale corpului şi se fac băi de soare până când planta se uscă. Tot pentru dureri
reumatice se bea ceai din rădăcină de Brusture amestecat cu ceai de frunze de
Mesteacăn. Cosmetic această plantă este folosită pentru întărirea firului de păr şi
înlăturarea mătreţii: se fierbe frunza de Brusture (suplimentar se pot pune şi frunze de
Urzică) şi cu această apă se face o clătire a părului proaspăt spălat. Se lasă aşa câteva
minute şi apoi se face ultima clătire a părului cu apă curată.
Urzica este în mod sigur cea mai cunoscută plantă în zona de cercetare aleasă
pentru funcţia ei benefică în bolile reumatice. Ceaiul de urzică crudă este băut pentru
puterea lui de detoxifiere a organismului iar alimentar, Urzicile sunt culese primăvara,
crude, înainte de a ajunge la maturitate şi se pregătesc sub formă de pireu, sos în
amestec cu smântână, salată…,,curăţă sângile. Îi bine să mânânce omu măcar de cinci
ori într-o-n an ca să-i schimbe sângile”, ajutând la fluidificarea acestuia. De asemenea
ceaiul din frunze de urzică este consumat pentru viermi intestinali, urzicile fiind
folosite, pe tot timpul verii, şi la hrănirea animalelor, a porcilor în special, împotriva
limbricilor. Pentru tăieturi sau alte răni se mărunţeşte frunza de urzică şi se opăreşte
apoi cu o cană de apă după care se fac băi locale sau se pun comprese. Pentru întărirea
părului femeile se clăteau cu apa rezultată după fierberea plantei iar pentru eliminarea
surplusului de kilograme ceaiul de urzică era un bun ajutor.
Coada şoricelului, planta întreagă, fără rădăcină, sau frunze sau floare, este planta
din care mamele fac copiilor ceai pentru ca aceştea să aibă poftă de mâncare, ajută deci
la lipsa de apetit, elimină crampele sau senzaţia de greaţă şi balonare. Ceaiul este un
aliat şi pentru perioada menstruaţiei având un efect calmant, fie că este băut neîndulcit
fie că este folosit pentu băi de şezut. Tot sub formă de ceai este folosită şi pentru
durerile de cap, dacă acestea persistă zile la rând.
Gălbenelele sunt, aici, utilizate mai mult cosmetic. Florile proaspete, tăiate
mărunt se amestecă cu untură până când se obţine o pastă omogenă bună pentru
bătături, pentru piele crăpată, pentru călcâie, ajută la cicatrizarea unei răni, grăbind
vindecarea. Ceaiul de gălbenele scade febra.
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Rostopască sau iarba de negi este folosită cel mai adesea la vindecarea zonei de
piele unde se află negul, seva din tulpina plantei ungându-se pe neg, după ce acesta a
fost uşor ciupit sau rupt. Fiindcă are flori de culoare galbenă, ceaiul din floare uscată
este un bun stimulator pentru cei cu probleme digestive, cu dureri biliare sau hepatice.
Pătlagina numită şi limba boului este planta a cărei frunze este folosită pentru
răni, bube, umflături:,, să fac oblojăli cu frunză crudă da dacă-i mare buba atunci se pote
ca frunzăle să şie opărite”. Pentru,, bube dulci”(abcese, afte, infecţii bucale, furuncule,
răni purulente sau sângerânde, muşcături de insecte sau înţepături) se fac clătiri sau
spălături cu ceaiul de Pătlagină. Împotriva tusei măgăreşti se bea ceai din frunze de
Pătlagină îndulcit bine cu miere de albine.
Hreanul, pentru plamâni, tusă şi asm, rădăcina se dă pe răzătoare şi se amestecă
cu două linguri de miere. Se mănâncă câte o linguriţă dimineaţa, pe stomacul gol.
Pentru sinuzită sau răceli uşoare, rădăcina de hrean crud, dat pe răzătoare şi aşezat pe
frunte are capacitatea de a desfunda sinusurile şi de a provoca expectoraţii. Se crede că
pus într-o faşă de culoare roşie are efect mai puternic. Tăiat felii subţiri şi lăsat în alcool
elimină durerile reumatice dacă este folosit sub formă de frecţii pentru zonele dureroase.
Despre uzul alimentar al plantei amintesc că rădăcina acestuia este folosită pentru
aromarea anumitor reţete şi pentru murături.
Tarhonul, pe lângă puterea de aromatizare a preparatelor culinare, are puterea de
a înlătura stările febrile şi de a aduce corpul la o temperatură normală: se taie frunzele
de tarhon mărunt, mărunt şi se pun la macerat în oţet. Compresele cu zeama rezultată se
aplică la încheieturile mâinilor şi la glezne. Frunzele de Tarhon macerate astfel pot fi
folosite pentru frecţii pentru durerile de cap sau cele reumatice. Frunzele macerate în
oţet de vin timp de zece zile se folosesc pentru durerile de dinţi şi inflamarea gingiilor.
Cimbrul sub formă de ceai reduce durerile din piept şi alte simptome ale răcelii.
Cu ceai de cimbru se fac spălături la picioare pentru tratarea rănilor provocate de
umezeala mare. Ceaiul de cimbru ajută la eliminarea viermilor intestinali. Alimntar
cimbrul este folosit în corbe şi sosuri.
Chimen, Chimion sau Săcărică, este folosit pentru ceaiuri ce ajută la ameliorarea
durerilor de stomac. Cu seminţele plantei se prepară o supă bună pentru femeile care au
născut de curând, pentru calmarea durerilor. În zona de cercetare se întâlneşte des o
băutură produsă din ceai de seminţe de Chimion amestecat cu alcool şi zahăr ars.
Usturoiul, un bun medicament natural este folosit sub diferite forme de preparare.
Mâncat într-o cantitae mai mare de doi căţei scade presiunea arterială. Pentru limbrici se
amestecă doi căţei de usturoi cu o cană de lapte şi se lasă aproximativ o jumătate de oră.
Pentru bătături sau negi se presează usturoilu iar pasta obţinută se pune strict pe zona
afectată până când bătătura dispare. Femeile care alăptează nou-născuţii n-au voie să
mănânce usturoi, acesta schimbând gustul laptelui şi provocând colici.
Sfecla roşie, fiartă şi dată pe răzătoare este folosită ca un remediu bun împotriva
constipaţiei. Pentru amigdalită şi dureri în gât se mănâncă dimineaţa pe stomacul gol
sfecla crudă, tocată mărunt şi amestecată cu o lingură de oţet şi miere de albine. Salata
de sfeclă roşie ajută la prevenirea varicelor sau la ţinerea acestora sub control. Femeilor
însărcinate li se dă sfeclă roşie crudă sau fiartă fiindcă le conferă senzaţia de uşurare a
picioarelor şi face bine fătului prin vitaminele pe care le conţine.
Varza, pe lângă calităţile dobândite prin combinaţie cu alte ingrediante în reţete
culinare, deţine secrete în tratarea diferitelor boli. Supa de varză crudă este un
medicament pentru bolile de stomac, pentru bilă, o cură de varză fiind benefica pentru
detoxifiere. Frunzele de varză crudă sunt un leac pentru tratarea acneei sau pentru
diferite tipuri de eczeme. Varza murată este un remediu pentru durerile de cap dacă,
355

pusă într-un tifon, este aşezată în spatele urechilor iar dacă durerile persistă atunci se
bea măcar o cană de zeamă de varză murată. Tot zeama de varză murată este un
remediu împotriva mahmurelii.
Desigur lista plantelor continuă, ea nu se încheie aici, natura oferindu-ne o paletă
largă de specii de plante comestibile sau cu uz medical. Ceea ce vreau să subliniez este
faptul că cercetarea modului de viaţă şi alimentare a unei colectivităţi aflată în strânsă
dependenţă cu realitatea economică este o cerinţă evidentă. Cunoaşterea acesteia face
posibilă stabilirea unor modele ale alimentaţiei specifice zonale, modele ce au trecut, cu
mici variaţii, dintr-o generaţie în alta. Diversitatea continua a hranei a fost evidenta pe
măsura evoluţiei economice, concretizată în introducerea progresivă de materii prime
noi şi dezvoltarea tehnicilor de pregătire a ei. Sistemul alimentar al unei colectivităţi
reflectă tradiţia ei culturală, el poate fi un indicator pentru analiza profilului cultural sau
pentru aprecierea modificărilor culturale în cadrul grupului respectiv. Alimentaţia
devine astfel parte integrantă a culturii unui popor.
***
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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FOLCLOR IDETITAR DI ARCUL ITRACARPATIC.
CÂTECE DI TOPLIŢA CULESE DE GEORGE
SBÂRCEA CU I.R.ICOLA
(Restituiri din arhive de folclor)
Dr. Dorel Marc, Livia Marc (Târgu-Mureş)
Intenţia noastră de restituire a unor fragmente din folclorul cules din Arcul
Intracarpatic şi păstrat în arhive, pentru sublinierea identităţii noastre culturale, devine
nu doar un gest necesar ci şi unul esenţial, în condiţiile actuale ale proceselor de
globalizare la care suntem cu toţii supuşi, când obiceiurile, tradiţiile, treptat se
diminuează, îşi modifică semnificaţiile sau cel mai adesea şi mai grav, chiar se sting
treptat sub ochii noştri.
Amintim că folcloriştii români de marcă printre care O. Bîrlea, au observat cum
„tradiţia se conservă mai îndelung la periferia culturii naţionale, ariile laterale fiind mai
conservatoare, mai „înapoiate”, inovaţiile petrecându-se în zonele centrale”, „iar ariile
marginale s-au dovedit mai păstrătoare, deţinând forme ieşite din uz în restul
teritoriului”1. Autorul, susţine că în folclor, „tradiţia se arată mai tiranică şi chiar
exclusivistă, dar cunoaşterea noastră este simţitor limitată de penuria documentară”,
ţinând seamă că materialele folclorice sunt consemnate mai metodic, abia cu începere
din secolul XIX; analizele arătând însă că acestea provin din secolele anterioare, dar
„care a fost forma iniţială, în ce împrejurări a fost creată cum a fost modificată,
reajustată în decursul timpurilor până a ajuns în forma fixată de culegători, nu vom şti
niciodată, fiind văduviţi încă cel puţin de veriga principală pentru a măsura puterea
tradiţiei folclorice, căile ei de perpetuare şi de modificare lentă, cauzele care produc
golurile, hiatusurile în lanţurile de transmisie pe care le constatăm în aria de răspândire.
Din aceste considerente, faptele pe care se bizuie folcloristica pentru a evalua
raporturile dintre tradiţie şi continuitate, sunt de dată cu totul modernă, relativ recente şi
se referă cel mai adesea la ciocnirile dintre tradiţia folclorică şi cultura de tip urban care
duc la pierderea parţială sau chiar totală a celei dintâi. Se semnalează de asemenea şi
forme hibride, dar acestea „au arătat doar că cu cât regiunea intrată în orbita culturii
citadine e mai arhaică, cu atât ciocnirea dintre cele două culturi e mai violentă şi duce
mai repede la părăsirea tradiţiei folclorice în aspectele ei suplinite cu succes de formele
urbane”. Concluzia pe care o formulează acelaşi mare folclorist O. Bîrlea este că
puterea de dăinuire a tradiţiei mai este condiţionată şi de alţi factori care ar duce
oarecum la formularea legii enunţate astfel: „viabilitatea tradiţiei e întrucâtva direct
proporţională cu vechimea grupului folcloric în aşezările actuale”, cu alte cuvinte, cu cât

1

Ovidiu Bîrlea, Folclorul românesc, vol. I, Ed. Minerva, Bucureşti, 1981, p. 26-27.
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viaţa folclorică a unui ţinut s-a desfăşurat mai organic, fără conturbări şi discontinuităţi,
cu atât repertoriul folcloric se vădeşte mai bogat şi mai bine păstrat…”1
Din păcate, istoria a arătat că spaţiul etnofolcloric la care facem referire nu a fost
tocmai unul lipsit de conturbări de tot felul, dimpotrivă, a fost unul mereu bulversat. Cu
toate acestea, nestemate ale folclorului nostru identitar au dăinuit, aşa cum descoperim
cu bucurie în arhivele noastre care tezaurizează astfel de valori şi care considerăm că
trebuie restituite comunităţilor din sânul cărora sau cules odinioară, prin implicarea unor
intelectuali nativi ai zonei, aşa cum a fost, în cazul nostru, topliţeanul George Sbârcea.
Totodată, ţinem să mai precizăm faptul enunţat multă vreme cum că folclorul ar
fi o creaţie exclusiv colectivă, adică o „emanaţie a întregului popor” care ar acţiona ca o
singură individualitate creatoare, această viziune fiind pusă sub influenţa viziunii
romantismului; pe măsură însă ce folcloriştii au observat mai de aproape creaţia
folclorică, „au constatat, cu surpriză că şi aici actul creator este tot de natură
individuală: nu creează poporul în totalitatea lui, ci inşii dotaţi, înzestraţi, cu talent…”
De asemenea, „…colectivitatea doar îşi însuşeşte ceea ce au produs aceşti aleşi,
îndeplinind în parte funcţia pe care o are discernerea critică în creaţia cultă”. Cu toate
acestea, actul creator de folclor, deşi individual, se deosebeşte de cel din creaţia cultă
prin cele două aspecte fundamentale: creatorul popular nu exprimă idei şi sentimente în
primul rând personale, nemaiîntâlnite în „operele” anterioare aşa cum se străduieşte
creatorul de literatură cultă; de asemenea, el „nici nu poate râvni la aceasta fiindcă el nu
este diferenţiat de restul colectivităţii, dimpotrivă, e un ins reprezentativ al acesteia,
înscriindu-se în acelaşi orizont spiritual, împărtăşind aceleaşi gusturi şi tendinţe”.
Rezultă că insul creator este „doar mesagerul poetic al colectivităţii, delegat să-i
exprime ideile şi sentimentele, persoana întâia vorbind deobicei în numele tuturor, chiar
când formularea este individuală”. Şi întrucât, creatorul popular exprimă aceste
simţăminte şi idei ale comunităţii, creaţia lui poate fi receptată imediat, semenii lui
regăsindu-se pe de-a-ntregul în noua „operă”, ca şi cum ar fi proprii creatori. Aceasta ar
fi de fapt singura raţiune de a exista a creaţiei folclorice, întrucât „…ne receptarea ei de
către comunitatea respectivă înseamnă pierderea ei iremediabilă, inexistenţa ei
definitivă – o gratuitate cu totul de prisos”2.
După aceste precizări introductive, datorită spaţiului restrâns alocat acestei
lucrări, din bogata arhivă de folclor a Academiei Române, filiala Cluj-Napoca
exemplificăm doar câteva aspecte din folclorul cules din arcul intracarpatic, mai precis
din Topliţa, reprezentând texte muzicale, tot ca o expresie a manifestării identitare
spirituale din această parte de ţară, valorificând un manuscris aflat în fondurile
documentare ale acestei prestigioase instituţii ştiinţifice şi culturale româneşti, păstrând
structura originară a culegerii, cu introducerea primului vers al cântecelor ca titlu.
*
**

1
2

Ibidem
Ibidem, p. 30
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MATERIALE
texte muzicale pentru monografia com. Topliţa, din culegerea august 1958
/fără magnetofon/ cu I.R. Nicola
Început: 15 august 1958
Terminat: [...]
6eamţule, m-ai luat cătană
1. Neamţule, m-ai luat cătană /BIS/ /cântat/
Plânge mândra ca o mamă.
2. Neamţule, mă iei, mă duci
Toamna-n graniţă la turci /recitat/
Să port caii turcilor
Să duc dorul mândrelor.
Să port caii cu frânele
Să duc doru mândrei mele.
Să port caii de căpestre
Să duc doru’ de neveste.
3. Şi să ştie fiecare /cântat/
Ce plată cătana are:
4. Trii piţule pe cinci zile
Şi-apoi să trăieşti, copile.
Cinci îi dai la spălătoare,
Cinci pe visc, cinci pe unsoare.
6. Cinci îi dai pe aţă albă,
Cinci îi dai pe ştreafă neagră.
7. Foaie verde de arţar
Mai rămân cu cinci griţari.
8. Ca să-mi cumpăr o ţigară
Să iaşi la şpatâr afară
Macar n-ai mâncat de-aseară.
(Fond 04722 - inf. Bota Valer, 56 ani, cătunul Pe Vale, din com. Topliţa, RAM
[Regiunea Autonomă Maghiară], 24.VIII.1958/
GLOSAR: Cântecul era cântat de “cătanele” din Topliţa, “asentate” de austrieci şi duse
în Bosnia.
streafă = bandă, panglică, şnur
şpaţâr = de la Spazier-ul german, plimbare [nota culegătorului]).
*
Mă-nsurai să iau muiere
1. Mă-nsurai să iau muiere /BIS/
Luai mama munii mele /BIS/
2. Când o văd necheptănată
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Parcă-i claie negreblată.
3. Când o văz la foc şezând
Parcă văd ursu’ jucând.
4. Când o văd în gura şurii
Parcă văd muma pădurii.
5. Stau să ieu muchea săcurii
S-o pălesc în ceriu gurii!
( Fond 04723 - inf. Inf. Bota Valer, 56 ani, cătunul Pe Valea, din com. Topliţa,
RAM/24.VIII.1958/- cu melodie)
*
Inimioară, fii domoală
1. Inimioară, fii domoală
Inimioară, fii domoală.
/hăi/ că rămâne casa goală /BIS/
2. De unde cătana pleacă /BIS/
Rămâne casa săracă /BIS/
3. Şi copiii de la vatră,
Nu ştiu cine le-a fost tată.
( Fond 04724 -inf. Inf. Bota Valer, 56 ani, cătunul Pe Valea, din com. Topliţa,
RAM/24.VIII.1958/ - cu melodie)
*
De s-ar afla cineva
1. De s-ar afla cineva
Să-mi citească inima /BIS/
2. Ar ceti pîn-ar muri
Şi tot n-ar mai isprăvi.
3. Sămănat-am viorele
Si-o răsărit dor şi jele.
4. Sămănat-am busuioc
Şi-o ieşit pară şi foc.
(Fond 04725 -inf. Inf. Bota Valer, 56 ani, cătunul Pe Valea, din com. Topliţa,
RAM/24.VIII.1958/ - cu melodie
Notă: Melodia răspândită pe toată Valea Mureşului Superior, prezintă unele variaţii
melodice şi în versificaţie [nota culegătorului])
*
S-o dus cucu de pe-aici
1. S-o dus cucu de pe-aici /BIS/
Şi şi-o lăsat puii mici /BIS/
2. I-o lăsat lâng-o trupină
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Să-i crească mumă străină.
3. S-o-ntors cucu dup-o vreme
Şi-o găsît puii cu pene.
4. Cucu, de părere bună,
Cântă- n codru de răsună.
(Fond 04726- inf. Inf. Bota Valer, 56 ani, cătunul Pe Valea, din com. Topliţa,
RAM/24.VIII.1958/ - cu melodie)
*
Frunză verde, foaie lată
1. Frunză verde, foaie lată /BIS/
De-aş avea mamă şi tată
N-aş mai plânge niciodată.
2. Dar n-am fraţi şi n-am surori /BIS/
De-aia plâng adeseori
Şi nu-mi place să port flori.
(Fond 04727-inf. Inf. Bota Valer, 56 ani, cătunul Pe Valea, din com. Topliţa,
RAM/24.VIII.1958/ - cu melodie)
6umai popă, numai popă să tot fii
1. Numai popă, numai popă să tot fii
Căci îţi vine de la morţi şi de la vii /BIS/
Dar un lucru, dar un lucru-i foarte rău
Că nu-mi place dimineaţa, zău:
Refren :
Nită toacă: toca, toca,
Bercu bate-n boloboc,
Preuteasa-şi strigă puii
Şi nu pot dormi deloc.
2. Numai popă, numai popă să tot fii
Căci îţi vine de la morţi şi de la vii,
Unul moare, doi se nasc, trei se cunun
De nu-i praznic e zi de ajun.
3. Bată-l toacă, bată-l toaca blagocin
Că mi-a deşertat un butioaş de vin,
Dacă vrei, dacă vrei să mânci colaci
Numai popă să te faci.
(Fond 04728-inf. Dumitru Antal, cantor, cătunul Pe Vale, 68 ani. Com. Topliţa,
RAM.
Notă: se cîntă pe o nelodie de sârbă şi este cunoscută sub denumirea de “Sârba popilor”.
Lăutarii ţigani din sat n-o cunosc! – cu melodie [nota culegătorului].).
*
Aş muri, moartea nu-mi vine
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1. Aş muri, moartea nu-mi vine /BIS/
Aş trăi şi n am cu cine /BIS/
2. Eu cu cine aş fi vrutu
Şi-o pus capu’ su’ pământu.
3. Su’ pământ cu iarbă verde
Ca să nu-i mai trag nădejde.
4. Iarba-n loc să înverzească
O- nceput să putrezească.
(Fond 04729- inf. I. Bobric de pe Vale, com. Topliţa, RAM, 60 ani,
25.VIII.1958 - cu melodie).
*
Şi deseară vin la voi
1. Şi deseară vin la voi /BIS/
Să-ţi dau gura înapoi /BIS/
2. Nu veni bade-o devreme
Când vecinii stau pe lemne.
3. Vină badeo pe-n serat
Când vecinii s-or culcat.
4.Vină badeo mai pe noapte
Când duşmanii dorm de moarte.
(Fond 04730, inf. Vodă Maria a lui Toader din Piatră, com. Topliţa, 71 ani
/26.VIII.1959)
*
Astă noapte te-am visat
1. Astă noapte te-am visat /BIS/
Bade că m-ai sărutat. /BIS/
2. M-am trezât ş-am pipăit
Şi nimic n-am găsit.
3. Numa' dorul inimii
Scris pe faţa perinii.
4. Cu cerneala ochilor
Cu peana sprâncenilor.
(Fond 04731- inf. Vodă Maria a lui Toader din Piatră, com. Topliţa, 71 ani
/26.VIII.1959 - cu melodie)
*
Bîr, oiţă la poiană, bîr oiţă bîr
1. Bîr, oiţă la poiană, bîr oiţă bîr,
Că te iau lupii la goană, bîr oiţă bîr.
2. Te trânteşte, te znopeşte, bîr oiţă bîr,
Şi-apoi uite uiduieşte, bîr oiţă bîr.
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3. Bîr oiţă jos în sat, bîr oiţă bîr,
Că de mult s-o înserat, bîr oiţă bîr.
4. Bîr oiţă uite-n casă, bîr oiţă bîr,
Că stăpânii stau la masă, bîr oiţă bîr.
(Fond 04732 inf. Vodă Maria a lui Toader din Piatră, com. Topliţa, 71 ani
/26.VIII.1959 - cu melodie)
*
Într-o verde grădiniţă
1. Într-o verde grădiniţă, /BIS/
Puişor şi dor şi jele, măi.
2. Plânge-o biată nevăstiţă, /BIS/
Puişor şi dor şi jele, măi.
3. C-o bătut-o bărbatul,
Puişor şi dor şi jele, măi.
4. Să-şi spuie ibovnicu,
Puişor şi dor şi jele, măi.
5. Şi de-o pune pe cărbune,
Puişor şi dor şi jele, măi.
6. Ibovnicu nu şi-l spune,
Puişor şi dor şi jele, măi.
(Fond 04733-inf. Vodă Maria a lui Toader din Piatră, com. Topliţa, 71 ani
/26.VIII.1959 - cu melodie)
*
Frunză verde liliac
1. Frunză verde liliac, /BIS/
Dulce-i gura de diac, /BIS/
2. Cât trăieşti să nu iubeşti
Diac cu haine nemţăşti.
3. Că diacu-i piele rea
Te iubeşte nu te ia.
4. Că te ţîne pe genunchi,
Şi-ţi minţăşte mii şi sute.
5. Că eşti mândră şi drăguţă
Şi la faţă ruminită.
6. Plângeţi ochi şi lăcrimaţi
Că voi sunteţi vinovaţi.
7. Ce vedeţi, nu mai uitaţi,
Ce iubiţi nu mai lăsaţi.
(Fond 04734-inf. Vodă Maria a lui Toader din Piatră, com. Topliţa, 71 ani
/26.VIII.1959 - cu melodie)
Notă:
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Interesându-mă asupra sensului noţiunii de „diac” informatoarea pretinde că este
sinonim cu „cântăreţ de biserică”. În raionul Reghin, cântecul este de asemenea
cunoscut, dar aici „diac” echivalează cu student, elev, cărturar [nota culegătorului].
*
Mult mă-treabă inima
1. Mult mă-treabă inima
Că doru-mi de cineva.
2. Eu i-am spus inimii mele
Că mi dor tare şi jele.
3. De tinereţele mele,
Cum le port eu de cu jele.
4. Cu amar şi cu năcaz
Şi cu lacrămi pe obraz /mă/
5. Dar de lacrămi nu ţin samă
Că le-oi şterge c-o năframă.
6. Făr’ mi milă de obraz
Că rămâne fript şi ars /mă/.
(Fond 04735-inf. Vodă Maria a lui Toader din Piatră, com. Topliţa, 71 ani
/26.VIII.1959 - cu melodie)
Cine m-aude cântând
1. Cine m-aude cântând /BIS/
Crede că n-am nici un gând /BIS/
2. Dar eu gânduri am destule
Numai n-am cui i le spune.
3. Gându’ care-l gândesc eu
Nu-l mai deie Dumnezău
Nici chiar la duşmanu’ meu.
4. Că nu cânt că ştiu cânta
Da-mi mai stâmpăr inima
Că-i cernită, vai de ea.
(Fond 04736- inf. Vodă Maria a lui Toader din Piatră, com. Topliţa, 71 ani
/26.VIII.1959 - cu melodie)
*
Du-te dor cu Dunărea
1. Du-te dor cu Dunărea /BIS/
Nu-mi amărî inima /BIS/
2. Du-te dor cu Murăşu’
Nu-mi amărî sufletu’.
(Fond 04737-inf. Vodă Maria a lui Toader din Piatră, com. Topliţa, 71 ani /26.VIII.1959
- cu melodie)
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Sub poale de codru verde
1. Sub poale de codru verde /BIS/
Mititel focşor se vede /BIS/
2. Mititel şi potolitu
Şi de voinici ocolitu.
3. Că-s la număr unsprăzece
Şi cu Iancu doisprăzece.
(Fond 04738 -inf. Vodă Maria a lui Toader din Piatră, com. Topliţa, 71 ani
/26.VIII.1959 - cu melodie)
*
Spune-mi mândră, vrei nu vrei
1. Spune-mi mândră, vrei nu vrei
Ori cu vorba tu mă iei?
Gheorghină, gheorghină
Floare de grădină.
2. Spune mândră poţi, nu poţi,
Ori cu vorba tu mă porţi ?
Gheorghină, gheorghină
Floare de grădină.
3. Spune mândr-adevărat
Cu ce tu m-ai fermecat?
4. Cu pământ de la mormânt
Ca să n-am aşezământ.
(Fond 04739- inf. Vodă Maria a lui Toader din Piatră, com. Topliţa, 71 ani
/26.VIII.1959 - cu melodie)
*
Câtu-i satul nost de mare
1. Câtu-i satul nost de mare /BIS/
N-o avut nici o cărare.
2. Eu cărarea am găsit-o
Duşmanii mi-or îngrădit-o.
3. Nu cu pari, nici cu nuiele
Fă-i mai rău: cu vorbe rele.
4. Dar Dumnezeu ca un sfânt
O trimis ploaie şi vânt
Ş-o pus gardul la pământ.
5. După ploaie vine soare
Gardu-i la min’ sub picioare,
De nici capul nu mă doare.
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(Fond 04740-inf. Vodă Maria a lui Toader din Piatră, com. Topliţa, 71 ani
/26.VIII.1959 - cu melodie)
*
Doru’ mândro de la tine
1. Doru’ mândro de la tine
Peste multe dealuri vine
Şi nu-l poate opri nime.
2. Nici cioban cu fluiera
Nici ţâgan cu cetera
Numai eu cu inima.
(Fond 04741-inf. Vodă Maria a lui Toader din Piatră, com. Topliţa, 71 ani
/26.VIII.1959 - cu melodie)
Mă-i muiere, iar-s beat
1. Mă-i muiere, iar-s beat /BIS/
Vin’ acasă să te bat /BIS/
2. Ţucu-ţi badeo ochii tăi
Sara când adăpi jiţăi.
3. Taci bărbate nu fi rău
Că-ţi cunosc năravu’ tău.
4. Ţucu-ţi mândră gura ta
Sara când vine turma.
5. Taci bărbate nu fi rău
Că nu-ţi dau de cină, zău.
6. C-o mâncat-o badea meu,
Când ai fost la făgădău.
7. Mândră, ce faci gură-n sat
Când te-apuc la sărutat?
8. Bade, vina-i gura ta
Că n-o poţi opri pe-a mea
9. Mândro, nu fi de-ali nătângi
Când te strâng în braţe-mi plângi.
10. Strânge-ţi bade strânsîţu
Nu te-nfrice plânsăţu!
(Fond 04742-inf. Vodă Maria a lui Toader din Piatră, com. Topliţa, 71 ani
/26.VIII.1959 - cu melodie)
Notă:
Auzită fără schimbare de la Ion a lui Vasile Henţia, de 42 ani, la Sibişel, Sibiu.
(25.IX.1957)
*
Foaie verde de dudăuî
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1. Foaie verde de dudău /BIS/
Murguleţ, căluţu meu
2. Ce tăt stai în drumu meu
Ori ţi-i greu trupşoru’ meu?
3. Nu mi-i greu trupşoru’ tău
Flăcăuaş stăpânu’ meu
4. Ci mi-i greu năravu’ tău
Flăcăuaş stăpânu’ meu.
5. Pe la câte crâşme treci,
Pe la toate te opreşti
Şi de garduri tu mă legi.
6. Fân îmi dai: grădelele
Şi grăunţe stelele.
7. Cum ţii drag puica de mână
Şi mie cu traista plină.
8. Cum îţi plac fetiţăle
Şi mie grăunţăle.
9. Cum ţi-i drag păharu’ plin
Şi mie cu botu-n fân.
10.Tu-ţi petreci cu mândrele
Eu îmi rod zăbalele.
11. Tu bei cu păharu larg.
Şi eu stau legat de gard.
(Fond 04743-inf. Cacula Ilie, a lui Adam (poezia), com. Topliţa, 60 ani –
melodie: Ion Teslăuanu, Zăicani [Zencani] 50 ani / 26.VIII.1959)
*
Bălăioară de la munte
1. Bălăioară de la munte /BIS/
Nu-ţi mai pune flori pe frunte
Că ţi-or ieşi vorbe multe.
2. Las’ să-mi iasă că nu-mi pasă/BIS/
Că badea s-o dus la coasă /BIS/
3. Să cosească fân pe rouă
Rupă-i se coasa-n două
Să vină la alta nouă.
4. Să cosească floricele
Rupă-i-se coasa-n ele
Să vină-n braţele mele.
(Fond 04744-inf.: Ion Teslăuanu, Zăicani [Zencani]-Topliţa, 50 ani /
26.VIII.1959 – cu melodie)
*
Toarce lele, toarce, toarce
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1. Toarce lele, toarce, toarce /BIS/
Pân’ ce badea s-o întoarce /BIS/
2. Cum fuiorul mi l-am tors
Badea nu s-o mai întors.
(Fond 04745-inf.: Ion Teslăuanu, Zăicani [Zencani]-Topliţa, 50 ani / 26.VIII.1959 – cu
melodie)
*
Murăş, Murăş, apă lină
1. Murăş, Murăş, apă lină /BIS/
Cine bea din tin’ se-nstrăină /BIS/
2. Că eu numa’ te-am gustat
Şi tare m-am străinat.
3. Murăş, Murăş, apă lină
Treci-mă-n ţară străină.
4. Că de când m-am străinat
Pe la maica n-am mai dat
Şi amar m-o blăstămat.
(Fond 04746 -inf.: Ion Teslăuanu, Zăicani [Zencani]-Topliţa, 50 ani /
26.VIII.1959 – cu melodie)
*
Rândunică de pe câmp
1. Rândunică de pe câmp
Mergi la maica la mormânt
Mergi la maica la mormânt
2. Şi de te-antreba de mine
Spune-i că eu trăiesc bine
Tot cu cânii după mine.
3. Şi mă tem că m-or muşca
De nu m-oi mai vindeca.
De nu m-oi mai vindeca.
( Fond 04747Inf.: Ion Teslăuanu, Zăicani [Zencani]-Topliţa, 50 ani /
26.VIII.1959 – cu melodie)
6u ştiu Doamne, lucru-i rău
1. Nu ştiu Doamne, locu-i rău /BIS/
Ori îs necăjit eu. /BIS/
2. Nu ştiu zilele mi-s rele
Ori mă bat faptele mele.
3. Ori am râs de cineva
Şi-acum i-am ajuns urma.
4. Nu ştiu râs-am ori n-am râs
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Văd că bine n-am ajuns.
5. Şi de-oi fi făcut vre-un bine
Nu mă mai judece nime.
6. C-a veni vremea să mor
Ş-oi avea judecător.
( Fond 04748- inf.: Ion Teslăuanu, Zăicani [Zencani]-Topliţa, 50 ani /
26.VIII.1959 – cu melodie)
*
Rujiţă de pe răzor
1. Rujiţă de pe răzor
Nu mă blăstăma să mor.
Auzi cum răsună valea
Şi mândruţa-mi ţine calea.
2. Nu ţi-am rupt eu floricele
Nici mărgăritarele
Auzi cum răsună valea
Şi mândruţa-mi ţine calea.
3. Că le-o rupt lele Mărie
Să le pun la pălărie.
4. În grădină la sulcină
Şede mândra şi suspină.
5. În grădină la ultoaie
Acolo mândruţa doarme.
(Fond 04749-inf.: Ion Teslăuanu, Zăicani [Zencani]-Topliţa, 50 ani /
26.VIII.1959 – cu melodie)
*
otă: Ne exprimăm întreaga noastră gratitudine pe această cale doamnei cercetător
ştiinţific prof. univ. dr. Maria Cuceu, şi domnului prof. univ. dr. Ion Cuceu, care ne-au
facilitat accesul la documentare în cadrul Arhivei de Folclor a Filialei Academiei
Române, Cluj-Napoca, în cadrul unui proiect mai amplu al Şcolii Postdoctorale a
Academiei Române cu tematica“Valorificarea identităţilor culturale în procesele
globale”, nr. ID: POSDRU/89/1.5/S/59758, proiectul individual cu titlul Protejarea
identităţilor culturale în procesele globale prin cercetarea, conservarea şi valorificarea
patrimoniului cultural etnologic din mediul multietnic. Studiu de caz: Valori identitare
culturale în judeţele Mureş, Harghita şi Covasna. Interculturalitate, multiculturalitate,
autor, cercetător ştiinţific dr. Dorel Marc, Muzeul Judeţean Mureş.
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FRAŢII IO ŞI ILIE MIEA PERSOALITĂŢI
CULTURAL-ŞTIIŢIFICE ALE TRECUTULUI OSTRU
Oana-Lucia Dumitriu (Bucureşti)
Ion Minea (1878- 1941)
Ion Minea s-a născut la 17 noiembrie 1878 în comuna Turcheş, judeţul Braşov,
fiul lui Ion şi al Mariei, născută Bobeş.1 După terminarea liceului ortodox, mai târziu
Andrei Şaguna din oraşul Braşov a urmat cursurile Facultăţii de Medicină la Bucureşti,
luându-şi doctoratul în anul 1909 cu tema Cercetări experimentale asupra variţiunilor
morfologice ale neuronului. Specializat în neurologie devine colaboratorul cel mai
apropiat al academicianului şi strălucitului medic Gheorghe Marinescu2.
Iată cum descrie fiica savatului Marioara G. Marinescu în volumul dedicat
memoriei lui Gheorghe Marinescu - Istoria unei vieţi închinate muncii, ştiinţei şi
progresului, colaborarea dintre cei doi medici Împreună cu asistentul său I. Minea, cu
care profesorul făcea unele din cele mai izbutite cercetări şi studii ale structruii şi
biologiei celulei şi sistemului nervos, G. Marinescu imagină şi puse în practică o metodă
originală de tratament a paraliziei generale.... În aceste preparaţii microscopice, pe care
le analizară cu migală, G. Marinescu şi I. Minea găsiră şi ei spirocheta. Lucru ce a fost
comunicat imediat lumii ştiiţifice, care aştepta cu nerăbdare primele semne de
confirmare a descoperirii lui 6oguchi.3
Pe toată această perioadă cei doi medici au întocmit lucrări de specialitate semnate
de amândoi, dovada vie a aprecierii de care se bucura asistentul Ioan Minea, în timpul
practicării medicinei în Bucureşti la Spitalul Sfântul Pantelimon.
Tot împreună cu profesorul Gh. Marinescu a abordat studiul culturii ţesutului
nervos în vitro şi au formulat concluzii referitoare la viaţa, creşterea, regenerarea şi
moartea celulelor nervoase, care au fost publicate în lucrarea intitulată La cellule
nerveuse, publicată la Paris în 1909. 4
În 1919 s-a înfiinţat Facultatea de Medicină din Cluj, cu limba de predare română.
Ion Minea, fondator al Şcolii de Neurologie din Învăţământul superior Medical clujean
îndeplineşte următoarele funcţii: decan al Facultăţii de Medicină din Cluj 1920-1921 şi

1

Kory-Calomfirescu, Ştefania, Kory-Mercea, Marinela, Colaborarea savantului Gheorghe Marinescu cu
profesorul Ion Minea şi contribuţia profesorului Ion Minea în şcoala medicală clujeană, Istoria
medicinei şi a farmaciei, în „Clujul medical”, 2011, vol. 84, nr. 2, p. 294-296
2
Gheorghe Marinescu, (1863-1938), membru al Academiei Române, fondatorul şcolii româneşti de
neurologie
3
Floda, Liviu; Marinescu, Marioara G.; Radovici, A, Gheorghe Marinescu Istoria unei vieţi închinate
muncii ştiinţei, progresului, Bucureşti, Editura Tineretului, 1958, p. 245-247. Hideyo Noguchi (18761928), biolog japonez, care a descoperit agentul sifilisului şi cauza paraliziei progresive în 1911.
4
Kory-Calomfirescu, Ştefania, Kory-Mercea, Marinela, op.cit., p. 295
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apoi rector 1926-1927, director al Clinicii Neurologice, membru al Academiei de
Medicină, membru al diferitelor societăţi Ştiinţifice româneşti şi străine.
Ca mulţumire pentru activitatea desfăşurată este decorat cu Coroana României în
gradul de comandor şi Răsplata Muncii pentru Învăţământ clasa I în 1930. 1 Se căsătoreşte
cu Reveica Onosi, această căsătorie rămânând din păcate fără urmaşi.
Inovator Ion Minea a introdus termenul de neuroplasticitate, termen preluat de
Santiago Ramón y Cajal2 patologist, neurolog spaniol, laureat al Premiului Nobel.
Iată ce spunea prof. Victor Papilian3 în articolul scris cu ocazia morţii profesorului
survenită în 6 februarie 1941: Ion Minea a contribuit să ridice ştiinţa română la nivelul
celei apusene şi a ridicat-o printr-un extrem de cinstit imbold al firei lui şi printr-o
autentică vocaţiune de pasionat cercetător. 6imic contrafăcut în sufletul lui, nimic
improvizat, nimic de facilă parvenire în ţinuta lui, nimic de farsă. Era un om de ştiinţă în
chip firesc, fără nicio sforţare, fără nicio silă, fărăr niciun interes, cum altul e poet sau
artist.... 6imeni nu i-a întins o mână fără să nu primească ambele şi nimeni nu i-a cerut
un colţ de suflet fără să nu-l fi primit pe de-a-ntregul.4
A participat activ la toate congresele naţionale ale societăţii de neurologie,
psihiatrie, enocrinologie şi psihologie.
Congresul naţional de neurologie din 1934 organizat la Diciosînmartin a avut ca
tematică pricipală ereditatea în bolile familiale ale sisitemului nervos. 5
Activitatea profesională de excepţie este completată de activitatea pe plan politic,
într-o scrisoare adresată profesorului Gheorghe Marinescu, Ion Minea spunea : toţi
oamenii cinstiţi din această ţară trebuiesc să facă politică activă spre a copleşi pe cei
necinstiţi, care sunt, cu siguranţă o mică minoritate, însă gălăgioasă şi înghesuitoare. 6
La 6 februarie 1941 se stinge din viaţă Ion Minea, figură luminoasă în galeria de
savanţi români, care a contribuit la dezvoltarea şi progresul ştiinţelor neurologice
româneşti.
Din anul 1996, clinica de neurologie din Cluj îi poartă numele, Cilinica
6eurologică Ion Minea.7
Ilie Minea (1881-1943)
Firul vieţii lui Ilie Minea a început la 15 iulie 1881 în satul Turcheş, actual
comuna Săcele, judeţul Braşov, fratele lui Ion Minea, valorosul medic clujean8. După
terminarea cursului primar în localitatea natală, a urmat liceul ortodox, mai târziu Andrei

1

Almaşu, Ileana, Profesorul Ion Minea-inedit, în „Acta Neurologica Transilvanae”,Cluj, 1996, nr. 3-4, p.

3
2

Santiago Ramón y Cajal, (1853-1934), medic, patologist spaniol
Victor Papilian, (1888-1956), medic, scriitor şi profesor universitar român
4
Almaşu, Ileana, op.cit., p. 3
5
Kory-Calomfirescu, Ştefania, Kory-Mercea, Marinela, op.cit., p. 296
6
Marinescu, Marioara G.; Brătescu, G., Corespondenţă 1889-1938, Gheorghe Marinescu, „Colecţia
Savanţi de pretutindeni”, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968, p. 118-119
7
Kory-Calomfirescu, Ştefania, Kory-Mercea, Marinela, op.cit., p. 296
8
Năstasă, Lucian, Antisemitismul universitar în România (1919-1939), mărturii documentare, ClujNapoca, Editura Institutului pentru Studierea problemelor Minorităţilor Nationale, Kriterion, 2011, p. 238
3
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Şaguna din oraşul Braşov, fiind coleg printre alţii cu Ioan Lupaş şi Octavian Goga.1
Înzestrat cu o memorie deosebită, cu sârguiţă de a învăţa, a obţinut distincţii maxime şi
recomandarea instituţiei ASTRA, la care se adaugă şi bursa macedoneanului Gojdu2
devine student al Facultăţii de Istorie de la Universitatea din Budapesta la 14 septembrie
1900. În 1907 îşi susţine doctoratul în istorie medie universală şi filosofie, cu teza
Înţelegerea maghiaro-bulgaro-valahă sub Ludovic cel Mare, pe care a dezvoltat-o şi a
publicat-o în 1910 în Convorbiri literare, sub titlul Relaţiile politice dintre Ţara
Românească şi Ungaria pe timpul lui Ludovic I.3 A urmat apoi cursuri de specialitate la
Universitatea din Viena şi la Institutul de Istoriografie al vestitutului Ottokar Lorenz4,
unde a studiat si bucovineanul Dimitrie Onciul5. Revenit în Transilvania în 1908, este
angajat profesor la seminarul român greco-catolic, cât şi la liceul din Caransebeş, totodată
colaborează la revistele Tribuna şi Telegraful român.6 În 1910 trece munţii şi se refugiază
în Bucureşti, acesta marchează începutul unei noi etape în viaţa lui, audiază la
Universitatea din Bucureşti cursurile lui Dimitrie Onciul, Ion Bogdan7 şi Nicoale Iorga8.
În 1911 se angajează bibliotecar la Arhivele statului din Bucureşti, al căror director era
academicianul D. Onciul.
Dorind să fie util cauzei românismului urmează cursurile unei şcoli de ofiţeri în
rezervă şi paticipă ca voluntar la luptele din vara lui 1917 de pe fronturile de la Mărăşeşti
şi Oituz.9
După război este numit profesor la gimnaziul din Giurgiu.
Datorită decesului istoricului Alexandru Dimitrie Xenopol10, Catedra de istoria
românilor a Facultăţii de istorie a Universităţii din Iaşi rămâne vacantă, iar la 2 noiembrie
1922 în urma recomandării călduroase a lui Dimitrie Onciul11, Ilie Minea a fost titularizat
la Catedra de Istoria românilor.12 În Iaşi, pe lângă activitatea de profesor, opera istoricului
Ilie Minea îmbrăţişează o vastă arie de cercetare: istorie politică, economică, militară,
socială, culturală, a relaţiilor internaţionale. Aici se căsătoreşte şi are o fiică Mariana
1

Golimas, Aurel H., Personalitatea şi opera istoricului Ilie Minea (15 iulie 1881-19 februarie 1943) –
100 de ani de la naşterea lui Ilie Minea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1881, p. 121-130, Ioan
Lupaş 1880-1967, istoric şi om politic român, Octavian Goga, (1881-1967), poet şi om politic român
2
Emanoil Gojdu, (1802-1870), avocat şi patriot ardelean de origine aromână, a întemeia o fundaţie pentru
susţinerea studenţilor români de religie ortodoxă la studii în străinătate
3
Golimas, Aurel H., Ilie Minea, pagini de istorie milenară, în „Magazin istoric”, Bucureşti, aprilie 1983,
anul XVII, nr. 4(193),, p. 10-12
4
Ottokar Lorenz, (1832-1904), istoric şi genealogist german
5
Dimitrie Onciul, (1856-1923), membru al Academiei Române, istoric român
6
Golimas, Aurel H., op. Cit., p. 122
7
Ioan Bogdan, (1864-1919), filolog şi lingvist român
8
Nicolae Iorga, (1871-1940), membru al Academiei Române, savant recunoscut internaţional, istoric
român
9
Diaconescu, Emil, Opera ştiinţifică a prof. Ilie Minea, Iaşi, Tipografia „Ligii Culturale”, 1943, p. 4
10
Alexandru Dimitrie Xenopol, (1847-1920), istoric şi economist român, membru al Academiei Române
11
Scrisoarea prin care profesorul Dimitrie Onciul recomandă pe Ilie Minea pentru a fi numit profesor
titular la catedra vacantă de Istoria românilor de la Universitatea din Iaşi, arhiva Universităţii din Iaşi,
fond Rectorat, dosar 70/1936 fişa nr 12, apud. Groza, V, op. cit., p. 567
12
Grozav, V., Preţuitori ai arhivelor, Ilie Minea, în „Revista arhivelor”, Bucureşti, 1971, anul XLVIII,
vol. XXXIII, nr. 4, extras, p. 562
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Cecilia1. A întreprins cercetări de arheologie medievală şi a fost un neîntrecut cunoscător
al istoriei Moldovei şi a Iaşului. Înfiiţează în 1941 pe lângă Facultatea de Litere şi
Filosofie Institutul de Istoria Românilor, care ulterior în 1964 va deveni Institutul de
Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol. Este fondatorul revistelor ştiinţifice Cercetări
istorice şi Buletinul Institutlui A. D. Xenopol. În ultimul timp fusese invitat de Ministerul
de Externe şi cel al Propagandei să întocmească o lucrare documentată asupra
moldovenilor catolici numiţi multă vreme ceangăi. Acestă lucrare era preocuparea sa
ultimă şi la căpătâiul său s-au găsit multe cărţi cu privire la moldovenii catolici.
În dimineaţa unei zile mohorâte de iarnă, la 20 februarie 1943 cercurile
intelectuale află o veste neaşteptată, stingerea din viaţă a profesorului Ilie Minea titularul
Catedrei de Istoria Românilor de la Universitatea Cuza-Vodă. În plină activitate ştiinţifică
s-a pierdut acest reprezentant strălucit al culturii româneşti, într-o vreme de grele încercări
a istoriei poporului nostru. 2
Cu prilejul împlinirii unui secol de la naşterea marelui istoric şi profesor, la 15
iulie 1981, a fost comemorat festiv la Facultatea de Istorie a Universităţii din Iaşi, în
acelaşi timp un remember similar a avut loc şi la Societatea Numismatică Română din
Bucureşti, în care a desfăşurat o aleasă activitate fiind şi membru de onoare, iar Secţia de
Istorie a Academiei Române a cinstit memoria acestui cărturar integru şi cetăţean de
înaltă ţinută morală într-o şedinţă festivă.3
Iubitori pasionaţi ai neamului, aceşti doi savanţi erau întotdeauna alături de
drapelul ţării, sensibili la cerinţele sociale şi naţionale, unul cu viziunea sa de istoric şi
altul de medic. Amândoi îşi vedeau neamul înălţat si patria întregită.
Lista lucrărilor publicate:
A. de Ion Minea
Cercetări experimentale asupra variţiunilor morfologice ale neuronului. Teză,
Bucureşti, 1909; Sur le traitement par les ondes courtes des paralysies postvaccinoantirabique, 1940, Bucureşti; Metamorfoza sindromelor posencefalitice, Cluj, 1935; În
colaborarea cu Makelarie H., Contribuţiuni la studiul unui fenomen de isterie, Bucureşti,
1905; În colaborare cu Marinescu, G., Recherches sur la régénérencence de la moelle,
Paris, 1906; În colaborare cu Marinescu, G., Recherches sur la régénérencence des nerfs
periphériques, Paris, 1906; În colaborare cu Marinescu, G., Goldstein, M., Recherches sur
la translaplantation des ganglions nerveux, Paris, 1907; În colaborare cu Marinescu, G.,
Contribution a l′histo-pahologie de la sclérose en plaques, Paris, 1909; 6ouvelles
recherches sur l′influence qu′exerce l′ablation du corps thyroide sur la dégénérescence et
la régénérecence des nerfs, Paris, 1909; În colaborare cu Marinescu, G., Sur la
métamorphoses des nerfs sectionés, Paris, 1910; În colaborare cu Marinescu, G. La
culture des ganglions spinaux des mammiferes in vitro, Paris, 1912; În colaborare cu
Marinescu, G., À propos de la présence du treponema pallidum dans le cerveau des
paralytiques généraux, Paris, 1913; În colaborare cu Marinescu, G., Quelques différences
physo-chimique entre les cellules des ganglions spinaux et leur axone, Paris, 1913; În
1

Mariana Cecilia Minea a urmat Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, se căsătoreşte în anul
1937 la Sinaia cu inginerul Gheorghe Berneagă, au un fiu Dan Berneagă, decedat tânăr.
2
Diaconescu, Emil, op. cit., 15- 19
3
Golimas, Aurel H., op. cit., p. 121
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colaborare cu Marinescu, G., Relation entre les: Treponema pallida et les lésions de la
paralysie générale, Paris, 1913; În colaborare cu Marinescu, G., 6ouvelles recherches sur
la culture in vitro des ganglions spinaux des mamiferes, 1914; În colaborare cu
Marinescu, G., Sur la production expérimentale des lésions neurofibrilaire semblables à
la lésion d′Alzheimer dans les cultures du tissu nerveux in vitro, Paris, 1914; În
colaborare cu Marinescu, G., Un cas d′acromégalie malygne accompagnée d′obésité de
diabete insipide et de hypersommie due à un adénoépitheliome de l′hypophyse avec
metastases dans la regions de la base du cerveau, Buenos Aires, 1935.
Prezentăm integral scrisoarea adresată de Ion Minea academicianului Gheorghe
Marinescu, publicată în Corespondenţă 1889-1938 Gheorghe Marinescu.
De la Ion Minea Cluj, 8 decembrie 1922
Stimate domnule Profesor,
Deşi cred că nu v-aţi schimbat părerea ce vi-o cunosc de mult, că nu trebuieşte să
vă amestecaţi direct în mocirla vieţii noastre politice, totuşi, în urma conversaţiunii ce am
avut-o într-una din zilele trecute cu un fruntaş politic din Ardeal, îmi permit, la îndemnul
lui, a vă atrage atenţiunea asupra unei posibilităţi de a face politică activă, în scopul de a
ajunge cât mai repede la realizări. Partidul naţional din Ardeal adică, căutând a se extinde
şi în Vechiul Regat, are trebuinţă în prima linie de aderarea celor mai reprezentative
personalităţi din ţară, dintre acelea, mai ales, care până în prezent au stat departe de
luptele politice şi – îmi declara acest fruntaş – ar fi fericit şi ar câştiga enorm ca prestigiu
dacă o personalitate culturală ca dv. Aţi binevoi să staţi alăturea de ei. Acest partid are un
enorm contingent electoral în Ardeal şi – oricât s-ar zbate liberalii spre a-i desfiinţa – ei
cred că în curând vor ajunge la putere, în unire cu alte partide, se-nţelege, şi cu această
ocaziune, ca să poată forma un minister de competinţe, ar avea trebuinţă mai ales de dv. la
unul dintre ministere. Înainte însă de a intra în contact direct cu dv., ei ar dori să ştie, în
mod prealabil, dacă aţi fi dispus a-i ajuta în opera lor de refacere a moravurilor politice
numai pe baza corectitudinii în toate direcţiile, pentru că, aşa fiind, s-ar prezinta atunci la
dv. spre a lua mai de aproape înţelegere.
Acestea m-a rugat să vi le comunic cest om politic şi eu, convins, la rândul meu,
că toţi oamenii cinstiţi din această ţară trebuiesc să facă politică activă spre a copleşi pe
cei necinstiţi, care sînt, cu siguranţă, o mică minoritate, însă gălăgioasă şi înghesuitoare,
aş considera ca un mare câştig pentru viaţa noastră politică intrarea dv. în activitate şi in
această direcţiune.
Al dv devotat,
Dr. I. Minea1
B. de Ilie Minea:
Gavriliu Dima I, Contribuţiuni la istoricul tutunului până la înfiinţarea
monopolului în România, cu o prefaţă de Ilie Minea, Iaşi, 1929; Magyar –bolgár-oláh
éritkezés: 6agy Lajos allat. Bolesészetdoktori értekezés, Contact maghiar-bulgar-valah
1

G. Marinescu nu a dat urmare acestei solicitări. Scrisoare apărută în volumul de Corespondenţă 18891938 Gheorghe Marinescu de Marinescu, Marioara şi Brătescu, G., Bucureşti, Editura Ştiinţifică,
Colecţia Savanţi de pretutindeni, 1968, p. 118-119
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sub Ludovic cel Mare, Teză, Budapesta, 1907; Românii înainte de 1222, 1913; Din
trecutul stăpânirii româneşti asupra Ardealului. Pierderea Almaşului şi Făgăraşului,
Bucureşti, 1914, extras; Urmaşii lui Vladislav I şi politica orientală a Ungariei,
Bucureşti, 1916; Ce citise generaţiunea Unirii din Moldova, Bucureşti, 1919;
Principatele Române şi politica orientală a împăratului Sigismund, 6ote istorice,
Bucureşti, 1919; Istoria evului mediu, Iaşi: Litografia Modernă, 1919-1920; Istoria
românilor în secolele XIV şi XV- curs editat de A. Mesrobeanu, Iaşi: Litografia Modernă,
1919-1920; Ist. Românilor până la întemeierea Principatelor, Iaşi, 1919-1920; Curs de
istoria românilor ţinut în anul 1921-1922, Iaşi, 1920-1921; Istoria Românilor (15621600), Iaşi, 1921-1922; Intelectualismul vremurilor noastre, cuvinte rostite la
deschiderea Universităţii din Iaşi, 1 noiembrie 1923, Iaşi, 1923; Începutul domniei lui
Alexandru Lăpuşneanu, Iaşi 1925; Letopiseţele moşdoveneşti scrise slavoneşte, din cursul
despre Izvoarele Istoriei Românilor ţinut la Universitatea din Iaşi, Iaşi 1925; Despre
Dimitrie Cantemir. Omul. Scriitorul. Domnitorul, Iaşi, 1926; Informaţiile româneşti ale
cronicii lui Ion Dlugosz, Iaşi, 1926; Reforma lui Constantin Vodă Mavrocordat, Iaşi,
1927; Vlad Dracul şi vremea sa, Iaşi, 1928; O inovaţie juridică a lui Miron Vodă
Barnovschi, Iaşi: Tipografia Goldner, 1932; Curs de istoria Moldovei, Iaşi, 1932-1933;
Din istoria culturii româneşti, Iaşi, 1935; Din istoria culturii româneşti, Iaşi, 1935;
Influenţa bizantină în regiunea carpato-dunăreană până la sfârşitul secolului al XII-lea,
Bucureşti, 1935; Un vechiu cercetător al arhivelor noastre, sfârşitul Marelui Logofăt
Bârlădeanul şi răscoala în contra lui Avram Vodă, Bucureşti, 1937; Paralipomena –
lecţii inaugurale ţinute la Universitatea din Iaşi, Iaşi, 1939; Discuţii istorice mărute: 1)
Despre sfârşitul lui Ştefăniţă Vodă Rareş şi ceva despre Alexandru Lăpuşneanu, 2)
Despre ferâia din aşezământul lui Miron Vodă Barnovschi, Iaşi; Doamna lui Aron Vodă
şi fiul lor Marcu Vodă şi ceva despre căderea lui Aron Vodă, Iaşi; Iaşii în vremea
Cantemireştilor, Iaşi.
În colaborare cu L. T. Boga: Cum se moşteneau moşiile în Ţările Române până la
sfârşitul sec. Al XVI-lea? Contribuţiuni la istoria vechiului drept în Ţările Române, vol. III, Iaşi, 1933-1935; Despre Iane, mare ban de Craiova şi ceva despre Mihai Viteazul,
Iaşi, 1934.
În colaborare cu N. Grigoraş şi Gh. Cojoc, Din trecutul cetăţii 6eamţului, În
legătură cu campania noastră de săpături din vara anului 1939, Iaşi: Tipografia Presa
Bună, 1940
În fondul de corespondenţă Traian Bratu al Bibliotecii Academiei Române
din Bucureşti se găseşte o carte poştală cu text manuscris autograf semnată de Ilie
Minea. Redăm în continuare textul.
B. A. R., S.19/MVII
Mult stimate domnule Bratu1,
Când ne-am întâlnit, v-am spus că voi trece pe la rectorat.

1

Bratu, Traian, (1875-1940), prof. de germană la Univ. din Iaşi, rector la Univ. din Iaşi între 19211922 şi 1932-1938
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În acea zi, înainte de orele 11, când era să vin, am fost chemat din nou de Î. P. Sf.
Nicodem1 care mi-a comunicat că nu vorbeşte nimeni din partea Universităţii. Vizita mea
la rectorat nu mai avea deci obiect. Vă comunic acestea în scris, fiindcă aş vrea să fiu
considerat şi mai departe
Ca al dv., I. Minea Iaşi, 16 iunie 1935

***
Ion Minea (1878-1941), founder of the School of Neurology of the Medical Higher
Education in Cluj, bearing his name at present, is an outstanding contributor to the
development and progress of the Romanian neurological sciences.
Ilie Minea (1881-1943), authority at the Chair of the Faculty of History, University of
Jassy, known as an important researcher of the Mediaeval history having a vast
knowledge of the history of Moldavia and Jassy.

1

Munteanul, Nicodim, (1864-1948), Patriarh al României, membru al Academiei Române, în 1935 a
fost ales Mitropolit al Moldovei

***
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U CĂRTURAR UITAT - EUFROSI POTECA
Ion Dumitrescu (Bucureşti)
Oricât de valoros ar fi un personaj şi oricât de prestigios ar fi fost la vremea sa, şi
oricât de mult bine sau rău ar fi făcut semenilor
săi, lutul uitării tot se va aşeza peste trecerea sa prin această lume, cu o legitate
inexorabilă. „La terre cache, l 'herbe efface", spune francezul.
Mă întreb,câţi dintre cei vii mai ştiu astăzi cine şi ce au făcut pentru sporirea
tezaurului literar-artistic şi ştiinţific un Aristotel, un Da Vinci, un Dante, un Cantemir,
sau mai aproape de noi un Haşdeu sau un Iorga ?
De la acest destin implacabil nu a făcut excepţie nici cărturarul în sutană neagră Eufrosin Poteca, despre care prea mulţi din generaţia de astăzi nici măcar nu au auzit,
necum să ştie ce valoare a reprezentat şi ce acte de cultură a înfăptuit la vremea sa. De
aceea consider că este necesar ca din când în când să răscolim în hrisoave spre a scoate
din uitare numele acestuia, care a lăsat în cultură urme de neşters, dar şi o dâră adâncă
de omenie.
Portretizând în cuvinte chipul şi alcătuirea lui Eufrosin Poteca, trebuie învederat
că a fost fiu de plugar, născut în comuna Nucşoara, Plasa Teleajen, Judeţul Prahova, în
anul 1785, purtând numele de mirean, după unii biografi de Dimitrie, după alţii de
Radu, iar după călugărire, ce a avut loc în 1808, a devenit Eufrosin. Nu se cunosc prea
multe date despre familie şi nici despre copilăria sa. Contemporanii spun că era un om
original, gros ca un butuc şi de trup şi de minte. Îi plăcea să ţină discursuri,
remarcându-se, în special, prin necrologul rostit la înmormântarea Catincăi Filipescu.
Fiind un foarte bun vorbitor, de Paşti şi de Crăciun el era cel ce facea engomie (laude)
prinţului în numele dascălilor de la Sfântul Sava.
În tinereţea lui Eufrosin Poteca, a sosit la Bucureşti unul dintre cei mai renumiţi
cărturari români din secolul al 18-lea, inginerul Gheorghe Lazăr, născut în Avrig,
Judeţul Sibiu, la 5 iunie 1779.
În adolescenţă, Gheorghe Lazăr a absolvit mai întâi Şcoala Normală din Avrig,
apoi a trecut la Liceul Piarist din Cluj, la Liceul Catolic din Sibiu, plecând ulterior, cu o
bursă obţinută prin episcopul ortodox Nicolae Huţucovici, în anul 1806, la Viena, unde
a urmat cursurile de Drept, de Teologie, Filozofie, Pedagogie, Matematică, Inginerie şi
Medicină, dobândind astfel o cultură enciclopedică. Întors în Transilvania în anul 1909,
a încercat să urmeze Academia Teologică ortodoxă din Carlowitz, spre a putea
îmbrăţişa cariera ecleziastică. Intenţia sa a fost însă zădărnicită de Mitropolitul sârb
Ştefan Stratomirovici, care nu agrea liberalismul apusean al lui Gheorghe Lazăr.
Decepţionat şi de insuccesul de a ocupa scaunul episcopal al Banatului, fiind
obstrucţionat de Mitropolitul Moga, inginerul-teolog Gheorghe Lazăr trece munţii în
Ţara Românească în anul 1816, angajându-se ca dascăl al fiilor de boieri.
Pe la finele secolului al 18-lea şi începutul secolului al 19- lea, administraţia
şcoalelor (inferioare) din Ţara Românească era încredinţată unei eforii compusă din
Mitropolitul Dionisie Lupu, Banul Constantin Bălăceanu, Vornicul Gheorghe Golescu
şi Logofătul Ştefan Nestor.
Preocupat de a înfiinţa în Bucureşti o şcoală superioară în limba română, menită,
în principal, să pregătească ingineri hotarnici, Gheorghe Lazăr prezintă, în acest scop, o
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propunere banului Constantin Bălăceanu, pe care-1 cunoscuse prin boeroaica
Bărcănescu; spre a se convinge de competenţa sa, Banul Bălăceanu 1-a pus să-i
măsoare propria moşie. Încredinţându-se de priceperea acestuia, Bălăceanu 1-a convins
la rândul său pe Domnitorul Caragea să aprobe înfiinţarea şcolii de ingineri hotarnici,
funcţionari pentru cancelarii, precum şi personal de specialitate pentru instanţele
judecătoreşti. În acest scop, eforii şcoalelor au întocmit o anaforea (raport) către
domnitor, pe care Vodă Caragea a întărit-o la data de 15 decembrie 1817. Astfel a luat
fiinţă prima şcoală superioară în limba română, având sediul în Mănăstirea Sf. Sava,
situată pe locul în care se află astăzi statuia lui Mihai Viteazul. Ca director al acestei
şcoli a fost numit însuşi Gheorghe Lazăr, care a funcţionat timp de 4 ani, până ce s-a
îmbolnăvit de tuberculoză. Din această cauză s-a întors la Avrig, unde a murit, fiind
înmormântat în faţa bisericii din sat.
Şcoala înfiinţată de Lazăr a început să funcţioneze numai din anul 1818, fiind
necesare anumite amenajări şi selectări de dascăli. Cei mai cunoscuţi elevi ai acestei
şcoli şi prima promoţie, de altfel, a fost formată din Ion Eliade Rădulescu, Petrache
Poenaru, Cristian Tell, Scarlat Roseti, Anton Pan, Eufrosin Poteca, Marin Serghiescu,
Alecu Basarabescu, tatăl scriitorului I.A. Basarabescu. Şcoala luând o dezvoltare
deosebită, în special prin transferarea multor elevi de la şcoala grecească şi Lazăr
neputând să acopere toate disciplinele ce se predau, au mai fost angajaţi o seamă de
dascăli, în special dintre foştii elevi ai şcolii, precum Eufrosin Poteca pentru catedra de
istorie şi geografie, Ion Eliade Rădulescu pentru aritmetică şi geometrie Ladislau Erdeli
pentru limba latină şi franceză, plus logică, Grigore Râmniceanu pentru teologie,
Gheorghe Lazăr continuând să predea matematica şi filozofia.
Dornic de a se instrui cât mai temeinic, Eufrosin Poteca a părăsit profesoratul şi sa călugărit, făcând metanie la Mitropolia din Bucureşti unde va fi o vreme preot, fară a
fi prea dăruit vieţii monahale. În anul 1819, pe când avea 33 de ani, a fost trimis ca
bursier de Mitropolitul Dionisie Lupu şi Eforia Şcoalelor la Universitatea din Pisa,
unde a urmat cursurile de istorie, filozofie şi teologie, la propunerea lui Gheorghe
Lazăr. Odată cu el au mai fost trimişi Ion Pandeli, Simion Marcovici şi Constantin
Morariu. Învăţând limba italiană, Poteca a putut traduce la Pesta „La scienze della
legislazione" a lui Gaetano Filangiri. Cartea a fost scrisă mai întâi în limba latină,
tradusă ulterior în greacă de Marele Ban Grigore Brânoveanu, apoi în italiană şi de aici
a fost tradusă de Poteca în limba română.
De la Pesta, Poteca a plecat la Paris în anul 1823, unde a stat doi ani şi unde a
frecventat cursurile de astronomie predate de profesorul Arago. în corespondenţa cu
acesta, iscălea Eufrosynus Poteka, prêtre valaque. La înapoierea în ţară, Eufrosin Poteca a
fost numit profesor de filozofie la Sf. Sava, unde a funcţionat până în anul 1832, cu o
întrerupere de un an când a plecat la Buda, pentru a-şi tipări traducerea „Filozofia
cuvântului şi a năravurilor" după Y. Th. Heineccus, filozof raţionalist. Ca filozof,
Eufrosin Poteca a fost influenţat de Bacon şi de Descartes; ca urmare a fost adeptul
dreptului natural, al reformelor sociale şi al răspândirii culturii prin şcoli şi tipărituri în
Limba Română. A fost şi unul din cei mai radicali adversari ai institutiilor feudale din
Ţările Române. temei pe filozofia moralizatoare(Moralnică). Poteca a fost un spirit
iluminist. În aceeaşi lucrare Eufrosin Poteca a definit filozofia ca fiind ştiinţa
începuturilor încâtătime şi felurime precât încape în mintea omenească, iar scopul filozofiei este
fericirea oamenilor pe pământ, care se naşte din dragoste, fiica dreptăţii, fiica adevărului, fiul
filozofiei.
Ca urmare a studiilor făcute, Eufrosin Poteca devenise un intelectual cu multă
autoritate. Întrebat cândva Eliade Rădulescu de către un cititor care sunt cele mai
potrivite cărţi pentru elevi, acesta 1-a îndrumat, spre consultare, la Eufrosin Poteca.
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În anul 1827, Eufrosin Poteca a propus boierilor spre adoptare „Legea dreptăţii"
privitoare la eliberarea robilor. Prin acest proiect de lege nimeni nu mai putea ţine robi,
nici a-i vinde, nici a-i
cumpăra. In acelaşi timp se revedea obligaţia de a plăti impozite către stat pentru
toţi cetăţenii, indiferent de stare sau rang.
În sfârşit proiectul de lege impunea o reformare până şi a modei vestimentare.
Datorită cenzurii eforilor, proiectul a fost respins.
În anul 1828 se aştepta intrarea turcilor în Bucureşti. Poteca şi ceilalţi dascăli de la
Sf. Sava s-au închis în şcoală de teamă şi s-au aşezat de straje doi câte doi în clopotniţă
şi pe laturile clădirii. Turcii nu au mai venit, în schimb au sosit ruşii. Mitropolitul a
oferit şcoala de la Sf. Sava pentru a o utiliza ca spital generalului Rosetti, care din
considerente culturale a refuzat-o.
Eufrosin Poteca a fost acuzat de Neofit, Episcopul de Roman, că ar fi propagat, ca
profesor de filozofie, ateismul în şcoala de la Sf. Sava.
La un moment dat boierii au cerut jumătate din şcoală pentru Divan. Mitropolitul
a refuzat să o cedeze, afirmând că mai bine îi dă foc. Ca urmare boierii au închis
şcoala.
Eufrosin Poteca nu era deloc agreat de Mitropolitul Grigore, care îl considera ca
stricat, întrucât nu ar fi respectat anumite reguli privind postul „necrezând în fasole şi
găluşte cu borş", nu ar fi participat la toate slujbele bisericeşti şi pentru că Vodă îl
cinstea cu cafea. În plus Mitropolitul, fiind o fiinţă limitată, nu suferea filozofia şi nici
celelalte ştiinţe, socotindu-le opere drăceşti. În schimb Mitropolitul - spune Poteca deşi nu era prea curvar, nu era hoţ, nu era ucigaş, nu era beţiv, nu consuma carne şi
participa la toate slujbele, era urât de oameni, pentru că şi el îi ura pe aceştia.
Dezgustat de mizeriile la care era supus, Eufrosin Poteca s- a hotărât să plece
definitiv din ţară. Cu banii primiţi de la Eforie a plecat la Budapesta însoţit de Teodor
Diamant spre a tipări versiunea românească din Haineccius. S-a oprit mai întâi la Sibiu
unde a venit într-o căruţă şi după 10 zile de spitalizare, timp în care s-a întreţinut o
vreme cu Eliade Rădulescu şi soţia acestuia Mariţa, a pornit spre Pesta, oprindu-se la
Arad spre a se vedea cu profesorul Diaconovici Loga.
La Pesta este găzduit în casa Lägerhorn la croitorul Sipoş, a cărui soţie organizase
o şcoală de citit, cântat, dansat şi cusut. Aici începe tipărirea cărţii pentru care plecase
din ţară ajutat de Thoma Bojincă. Concomitent asistă la lecţiile de filozofie ale
profesorului Imre. întors în ţară la sfârşitul anului 1829, Eufrosin Poteca, persecutat în
continuare de Mitropolitul Grigore, părăseşte Bucureştiul şi se instalează la Mănăstirea
Gura Motrului ca egumen, de unde şi-a luat numele de Motreanu. Aici primeşte la data
de 23 septembrie 1846 vizita domnitorului Bibescu Vodă, căruia îi ţine o cuvântare de
bun venit.
Mănăstirea Gura Motrului este situată pe raza comunei Butoeşti (între Filiaşi şi
Strehaia), care-şi trage denumirea de la proprietarul Ion Butoi. Aici, în Butoeşti s-a
născut la 2 februarie 1868 reputatul profesor universitar de filozofie Constantin
Rădulescu Motru. Tatăl său, Radu Popescu, a fost secretarul primului profesor de
filozofie la şcolile româneşti şi stareţ al Mănăstirii Gura Motrului, Eufrosin Poteca.
Bunicul după tată al lui Constantin Rădulescu Motru, numit şi el Constantin, originar
din Cărbuneştii Gorjului, a facut parte din oastea lui Tudor Vladimirescu, pe care 1-a
însoţit în drumul său spre Bucureşti. După uciderea slugerului, Constantin nu s-a mai
întors la Cărbuneşti, refugiindu-se la Mănăstirea Gura Motrului, unde a fost făcut preot
de mir la biserica satului Butoeşti, chiar de către Eufrosin Poteca.
Cu ocazia unei vizite pastorale făcute de Eufrosin Poteca la biserica din satul
Butoeşti, acesta a rămas uimit de înzestrarea intelectuală a lui Radu, fiul preotului
379

Constantin, pe care cu acordul tatălui său 1-a luat la mănăstire, apoi 1-a trimis să facă
studii la Liceul Sf. Sava din Bucureşti. I-a lăsat prin testament o bursă pentru a face
studii universitare în străinătate, de care însă nu a beneficiat din cauza piedicilor puse
de Ministerul Instrucţiunii Publice din acea vreme. Ca urmare Radu s-a consacrat
agriculturii arendând moşia familiei Poenaru de pe Gilort şi s-a căsătorit cu una dintre
fiicele boierului Ion Butoi. Din această căsătorie s-a născut viitorul filozof Constantin
Rădulescu Motru, pe care tatăl său 1-a înscris în matricolele şcolare - nu se ştie de ce cu numele de Rădulescu şi nu de Popescu, cum se numea tatăl său, iar în anul 1892 C.
Rădulescu şi-a adăugat, pentru individualizare, pe când era student în Germania şi
numele de Motru de la râul ce curge prin vecinătatea satului Butoeşti.
Eufrosin Poteca a decedat de boala nădufului la 10 decembrie 1858 şi a fost
înmormântat în faţa Mănăstirii Gura Motrului, care a rămas până astăzi mănăstire de
călugări. A murit cu durerea în suflet că la ocuparea scaunului episcopal din Bucureşti,
la care a candidat în anul 1829, nu a primit nici măcar un vot.
Fiind un om cu stare, Eufrosin Poteca a lăsat Mitropoliei un sipet de 6.000 de
galbeni, aşezământului Saftei Ştirbei 100 de galbeni şi 1.200 de galbeni pentru a se
acorda anual burse unui elev şi unui student, pe tot parcursul studiilor. În acelaşi timp a
construit pe banii săi un pod peste Motru.
Din păcate, cărturarul luminat Eufrosin Poteca este astăzi aproape un mare
anonim, în ciuda certei sale valori spirituale.
***
He was borned in 1785, in Nucşoara village, Prahova County. He was the
student of the first Romanian school, founded by Gheorghe Lazar in 1817, having
Eliade Rădulescu, Petrache Poenaru, Christian Tell, Anton Pan and others as classmates. After graduation, he became a teacher, at the same school, of history and
geography.
In 1808, he became a monk and after 11 years, in 1819 he was sent to Pisa
University to continue his studies, by the bishop Dionisie. He translated from Italian and
then published Gaetano Filangieri’s work, entitled “La scienza della legislazione”.
In 1826 he published “Cuvinte panegirice şi moralnice” and in 1829 he
published “Filosofia gandurilor si a năravurilor”, in Buda.
Eufrosin Poteca elaborated in 1827 the first law project regarding the release of
the slaves. Entering in conflict with the country’s bishop, he banished him at Gura
Motrului Monastery, where he lived as an abbot until his death. Here he had the
grandfather of the philosopher Constantin Rădulescu Motru as his secretary.
Eufrosin Poteca died on the 10th December 1858 and he is buried inside the monastery.
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...din lumea nisipica a lui DUMEZEU
SCRISOARE DESCHISĂ EGOULUI ca OM !
Eseu-poemo-manifest
Aurelian Antal (Dorohoi)
1.Venim de la tatăl şi de la mama noastră,
inocenţii din văzduhul iubirii scrise lutului
însufleţit pentru…a completa tabelachestionar primită prin fereastra de la
ghişeul deasupra căruia scrie cu
majuscule:,,VIAŢA”!
…după naştere, orice copil se încuibează
în Mitosul romantic, proiecţie a bagajului
moştenit
ca
fenomen
divinator,
supraintuitiv, privilegiu cuprinzător pentru
a fixa punctul de plecare pe calea sorţii
sale, şi primul său gest va angaja la sânul
mamei prima sudare a laptelui matern în
rugăciune, limfă ideată ce reglează Egoul
spre modelul la care, mai târziu,
adolescentul din copil va regândi rotundul
hormonal al fructului,, oprit”!...
2.Înţelesuri
asuprite
de
complexitatea materiei în zbatere-i spre
eliberarea latentelor detalii: micro, media
şi macrocosmice! Suntem mult prea neştiutori, cruzi şi mult prea ~ biologici. Degetele
raţiunii le folosim palpând desţelenirea spaţio-temporal –spirituală. Ochiul interior
urmarindu-se speculativ, primeşte prin fereastra mentală nuanţa putibondă a fricii de-a
nu orbi, de va cădea-n lumină! LUMINĂ intuită ca MAMĂ a energiilor subtile ce
ţintuiesc EGOUL ca stăpânitor vremelnic al plastelinei tină, înfăşurată pânză păstrândăn antropos, veghiindu-l!
…stăm rezemaţi pe-oglinda cea din cer modelând spaime de aruncat ca bumeranguri în
visurile- abrupte constrânse inelului stingher mărturisit logodnei dualului cinetic,
clepsidric iniţiat!...
3.Ziceam mai sus că am venit de la părinţii pământeni. DAR lor cum le-am fost,,
dat”?!,DE către cine şi ce-ntâmplare a fermentat primul zigot ? Fervoare intimă a
gravitaţiei atâtor întrebări ce recrează sensurile intuite, atrase, picurate în Adevărul: din,,
EU”-l suprem la eul subatomic, proiecţie a conştiinţei demiurge! …şi nu uita, tu, nisipic
firişor psalmodic, de umbr care te-a urmat şi s-a lipit în carnea ta!...
4…şi-n trecere, în timp s-alcătuieşte întreţesuta însufleţită entitate:,,Ou cauzator al
împlinrii geometriei existenţiale !”O matematică la care omenirea va tot avea de calculat
distanţe de la unitarul Sine la sinele-şi detaliu; enunţuri, acoperind goliciunea germinal,
în poezia vieţii!
În vitaplasma primei zvâcniri intuitive în Om, Dumnezeu Şi-a dat din Sine
cuprinsuri la care amorfica materie să-şi împlinească moştenirea. Şi n-a voit a fi
definitiv, a inovat alegerea arbitră cu întâmplările ce-au hăruit în duh ; borne la graniţa
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bulgărelui de lut însufleţit, cuprinsul scormonirii, acea încununare pentru mereul
căutării în sinergie!
…prin ploaie aleargă golirea de sub nor, regăsitor vâscozitând coaja ţărânei ca o
iubire sperată în florile din geamul casei din zâmbet!...
5.Povestea axei umane în jurul căreia se învârt demersurile viei generozităţi din
enigmatice abisuri după reguli complexe şi dictate de antroposul biosistemic psihogen,
din şi de dinafara lui, provoacă energiile, unele necunoscute încă la festinul
acumulărilor cunoaşterii vieţii limitate, aici: ţărână subjugată în timp! Un totuum miotic
al fiecăruia până la trecera prin uşa către cosmogonia la care şi-a făcut partea fiecare,
gospodărită pământit, din exersarea îmbinării materiei cu vremelnica-secundă a inimii-n
iubirea Atotcuprinzătorului!
…alfa+omega+nice, iată mielul sacrificat, Hristosul celestului trinitic la adevăr!
Deschide şi tu uşa ta!...nu vitregi în sufletu-ţi imaginea luminii ce-ţi arde inima şi
cântă-n nemărginit …
6.Privindu-l pe OM, construcţia sa, nu poţi să nu fi fascinat de identificarea sa în
laturile obligatorii visteriei telurice (…şi-n alte lumi?!) şi spiralitatea duală prinzândă în
desluşirea ARN şi ADN, microvehicule aparţinătoare ancestrului ; această elansare
călătoare prin infinit, pe traiectorie ciclică, şi-n sarcina căreia esenţial: conştiinţa de sine
devine mişcarea prioritară materiei trupeşti, ordonând invizibila fenomenologie a
miezului însufleţindu-se cuvântului ca raţionament al timpului; majestatea iniţierii
perpetuue!
Dar noi fărâmătorii, neconsecvenţi, parte din noi, negând înnevazutul ne aşezăm
în aparent, static accept al lenii de gândire. De ce! De ce suntem orbi, nesimţitori şi-n
deznădejde, usor căzând?! …Legitimă întrebare!
O şoaptă de niciunde arcuieşte-n ureche cea din suflet zisul: aţi cam uitat de
Dumnezeu!
...solstiţiul cade pe prispa casei mele, înmugurind copii de fluturi încarcerânduse-n petalele din florilegii, la umbra unui pom căzut din rai pe urmele păşirii în
duritatea realului, legitimat oare mereu negării?!... şi ca atare… să renunţăm?(!)…
7.Selful, sintetic ca punere în scenă, este egoul de după săvârşirea primei
neascultări, adăugându-şi suferinţa a cărei consecinţă a definit odiseea omului până în
veacul de acum. Dacă nu-şi va revizui statutul de stăpân-fiinţă al planetei, omul se va
prăbuşi icaric egocentrismului său, finalizând Apocalipsul! Nu fac aici un studiu
calificat psihanalitic precum Freud şi cu pleiada, ei fiind cei ce-au aşezat în conţinut
egoul. Doar mă adaug încercător exodic, pe graniţa de trecere, la regândire pe trasee
simţite ca prelungire a creativităţii comuniunii mai adânci, voind a fi şi eu cuceritor al
spaţiului interior, în gânduri…
…în fiece suflare, oglinda negativă anxietează cutremure, coşmare, revelaţii
pesimiste ale neputinţei noastre de a cuprinde acel,, suumum”, resuscitând îndurerat
ideea dezastrelor ce alimentează necredinţa. Prin ele ne întărim ori renunţăm!
Credinţa-i scut, iar necredinţa-i otravă de băut al sufletului robit averii şi plăcerii! Dar
bucuria unduită vibraţiei pătrunzătoare dăruită de Cineva ce-i Ţesător în inimi nenvinge-n revelarea de-adevăr, argumentându-ne împurtători de Dumnezeu!...credinţa
păzită sub marama speranţei este pragul cel de mai sus, unde aripa sufletească se
odihneşte rănită de furtunile trecute…acolo-i ţintuită clipa trăitului parcurs de pe
pământa-i lume, clipă!...
8.Ardoare, pasiune, temeritate, consonanţele iubirii, pot degenera uşor spre
distrugerea ori disturbarea echilibrului atât de necesar mai ales în timpurile de acum,
timpuri ce se rescriu şi ţin frica în lesa politică, alimentând-o cu acele jumătăţi deadevăruri pentru aţipeală în ignoranţă!
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…câtă minciună zace prin ridurile politicii de gest teluric. Părtinitoare-s lozincile
şi nude în tot avutul lor. De ce?...
9.Vetustul epicului istoric patinează cerneala letopiseţică în ceara memoriei
colective ca să,, uităm în arhivare voluntară”. Toate exemplele nocive, care ar trebui să
ne facă să-nchidem căile autodistrugerii, noi le reaşezăm cu o şi mai mare poftă în
egoismul orgiac pe obeliscuri, sculptare a cărnii-n piatră, sfidând înţelepciunea de ton
elementar! Nenorocirile, sângele scurs din războaiele cu arme sau fără, războaie marirăzboaie mici, vor aduna o atât de multă amărăciune încât planeta va vomita peste leşul
de sacrificiu, peste adevărul iubirii a toatelor ce sunt. O lamentabilă alienare a valorii pe
care ne-a dat-o Dumnezeu, cel care n-a vrut ca să-şi arate faţa lui Moise, pentru a nu-şi
trăda dezamăgirea legendată a încrederii în om, ce-i adumbrea atemporarea. Inspirând
lumii pe prooroc prin scrierea legii fundamentale a mai dat o şansă cu cele zece porunci
spre ascultare şi integrarea în dimensiunile pentru care a fost creată fiinţa prin insuflare,
fiinţare cu scopul spiritualizării materiei, conştientizare de-a deveni lumină! Culorile
explodează în ochiul interior, feeric şi simfonic în ochiul şi auzul interior, har dat
omului pentru a atinge şi autoexersa planul sfinţirii asupra energiilor latente însămânţate
selfidic prin cuvânt personificat, scris, vorbit şi binecuvântat structurii detaliului la
integral ; …………de acolo izvorul din CUVÂNTUL ce-a fost de început !
...ce este cuvântul?...decât posibila, empirică uimire, sau reuşită academică
sonorului în univers, în spaima lui Adam şi-a Evei, covârşiţii ispitei serpentiformei
ademeniri (ARN, ADN…?) la fructul cel oprit!......... aşa şi-au cunoscut EGOUL !?
…s-a coborat la iad Iisusul să-şi libereze, după dat, fiul omului, străbunii; s-a
coborât să-i urce în înalt, fiu Domnului, sfinţind părinţii!..............................de învăţat
iertarea! Deci fiecare EU să ia aminte!...
10.Împrăştiere de luminice eforturi de sus şi jos, ore de început, sudoarea frunţii,
apoteoza cea din luturi! Sortire-n liberul arbitru: străbuna încălcăire-n pâine. Plugul de
lemn, spicul şi boaba cea de strugur; iar mai apoi laptele oii, vitei. Dar toate aceste-au
dus instituţia umană la primul ei război: Cain egonizând în Abel! Iar de atunci …
statistic, pe fiecare an, egosisteme exersează tertipuri ce-ncleiază, mâzgos, pe coaja tot
mai tare ce încuprinde firişorul de lumină, părtaş dumnezeesc, sacrificat în tumultosul
materiei, parte de spirit. Vezi omule că cineva aşteaptă să-ţi curăţeşti destinul
redobândind averea ancestrală, reconstruindu-ţi Eul!
…Durere multă-i pe-a ţărânei peregrină muncire-a pâinii, pentru care, de
multe ori cu arma-n mână, omul şi-a părăsit sub cruce pacea casei, hălăduind prin
gropile istoriei şi risipit, însângiuit, a intuit amprenta blândă armonizată-n Bine ca pol
al verbului “a fi”. ….
11.Pe scuturi se-ntorc eroii! Un obicei din vremi ce-ar trebui altfel făcut prin alte
reaşezări ale culturii pământene, un alt demers de conţinut, eroului pe scuturi; să fie-aş
zice reiterarea spre un operaţional multidisciplinar eco-cultural şi de aici un educaţional,
bine gândit la scară planetara. Utopie?! Nu, nu-i utopia. Este posibil, prin reorientarea
cu-n altfel de sistem în conţinut. Un răsucit al trunchiului din veacuri crescut în noi,
realtoit, acel istoric avatar să-l facem BINElui totem pe-acele scuturi! Direcţia spre care
se îndreptă omenirea nu-i cea corectă, nu-i pe traseul legii de planetă în care umanismul
să-şi deruleze acel etic îndreptăţit onestului,, exist!” Terra, planetă mică dar oportună
megastructurii spaţiale! ……….
Mă tot gândesc la “Vavilon”, la voia satrapilor de măreţii-n orgolii de moment şi
care-au dus la decăderi, l-amestecuri endemice ce-au dominat până-n şi-acum,
înstăpânind spaima şi frica sub asuprirea nesiguranţei slabei cunoaşteri de mergere în
viitor! Se arhivează tempoul în clopotul din evuri. De unde, de nici unde se face că
uitarea ascunde-n sânul său arheologia foamei de adevăr şi echilibru, dorul de pace a
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luminii prin vremi ce-au asurzit auzul raţiunii, şi aşa se tot aşează peste firea din
antropos stratul prăfos al eului istoric! (Ce bine ar fi DOAMNE să reînvăţăm pilduitor
istoria!…Ne-ai dat în dar liber arbitru, însă noi, am răsturnat planul divin şi-am luat greşeala sub statutul de tutelă că ”totu-i liber“, căzând mai dureros, rănindu-ne în renunţare
şi-n deznădejde uneori. Stafia mondialei fantoşe a globalizării şi-aleargă telegarii
lumeşti peste imperii. Imperii! Multe ~ imperii s-au săvârşit; s-au dus şi mai revin sub
alte forme, exacerbând egoul personal la partizane asocieri razbonic-egotic colective.
Doamne, mă vorbesc cu tine, a revenit iarăşi Babilonul! Mai crud, mai deşănţat,
sofisticat şi,, tandru” prin armamentul său! Ce facem, unii din noi, acum?! Tu taci şi ne
priveşti din deasupra înscrisului predestinat prin care-ai făcut apelul iconomiei,
testamentând prin înţelepţi Cuvântul, în esenţa lui înlănţuit în EU!
Dar noi, chir eu ori tu…… am ascultat neascultând!
...ridică-te, TU, cel căzut dedinainte în hăul răzvrătirii şi biruieşte-n pace lumea cea din
noi!
12.Nu distruge, frate al meu, nimic din darul ce ţi s-a dat când te-a ales stăpân
creat peste cetatea sa, în EDEN, Demiurgul; de unde alungat,Tu, ispitit, te-ai reţesut
covorului cu harta cea de luturi şi tot în voia sa, te-a învăţat iertarea, iertat fiind prin
munca ta. Ori, Tu, tu tot uiţi sau neglijezi, la voie, fărâmiţând genomul; înnavuţit mai
peste veac ai îmbrăcat mândria, arogându-ţi tăierea datoriei, orbindu-te-n orgolii atât de
egoiste, încât măsluit-ai Adevărul cu-n soi de,, adevăr” scrobit sub multe cruste ale
minciunii, a jumătăţii de măsură, încimentându-l deplin instinctelor celor mai rele.
Fratele meu, fratele meu! Transformă orgolioasa-ţi înzidire, chiar cu durere de-i
necesar, în vrere de mai bine cu iubire. Frate al meu, multă iubire! Iubirea pe care o ai,
dar o ascunzi şi-o faci pierdută prin tainiţe de amânare în “magazinele” lumeşti. Tu, eu,
cel de atunci şi cel de azi cum rostuieşti resursa cea din care ar trebui să faci casa
luminii-n pace pentru şansa urmaşilor de a avea, măcar ei, Eul mai liber către starea
cântării sufleteşti, a împăcării-n UNUL, cel atoatelor ce sunt!
Să ştii că eşti detaliul mijlocit şi nu mijlocitorul!
Ce minunate lucruri poţi face, tu EUle cu cel ce-i apartii, când prin efortu-ţi seduci
materia recreând folositorul, al cel puţinului şi tot odată multul cu care fost-ai înzestrat,
şi nu-njosirii temporale, ci îngândirii peregrine spre alt plan mai înalt al ceasului etern!
Nu te mai complace în a te ascunde de cel ce eşti, nu lăsa să fi un altul, că nu se poate!...
şi-n modul categoric nu te lua la-ntrecere cu creatorul tău suprem decât atât cât poţi
aduce un plus, o prelungire benefică, o raţiune de-aţi însuşi responsabilităţile planetei,
pe care tu ai dus-o-n suferinţă; trebuie să ştii că dacă mai insişti cu falsa ştiinţă, şi nu
stăpâneşti toţi factorii realizării spre binle în sine, ve-i fi aventurier în derizoriu şi-o
piedică penală întru semeni, egoul tău va dezerta spre luminatul negru!
Şiruri, numere vertebroase colonizează albumul cu file-ntristate, sub pleoapele
privirii din ochii de melc oscilat între orizontal şi semnal ideal spiralat; şiruri, şiruiri
ne-ncăpătoare în mlaştina de regrete însingurate, prăbuşite între pereţii cochiliei încete
ca râsul gâtuit al Azi`ului când s-a inaugurat cimitirul dintr-un alt cimitir, de risipire-n
cuvinte!
13.Realitatea exterioară incită realitatea interoară cenzurându-se afectiv reciproc,
proporţional mai mult capacităţilor aservite modulelor cămăşii înlutite, ca suport
participant agregărilor, recepţie-primire, relaţiei psihogeno- materiale, subordonate eului
judecător şi care neîntrerupt girează debitul rezultat ca reflexie: afară-înăuntru, înăuntruafară. Intrebare:-Realitatea interioară poate fi doar numai taină?
…voia-mi era să împlinesc incantaţia lui Î6GER, acel cineva dorit faţă la faţă, săl pot realului din mine argumenta cunoaşterii adăugînd, fărâma de iubire rămasă după
umbra sa, adică EU imperfectat al timpului sculptat în foamea cărnii închegat pe o
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scară de la mine spre mine … sopteam rugări... măcar din aer să-şi trupuie conturul,
paznicul psalmic pentru a amăgii răspunsul de după zidul ce-ascunde nevăzutul
învăzut!…
14.Cunoaştere, cunoaştere fir, al Ariadnei, fir! …câtă nevoie este de el în azi!
Incapacitatea umană de a se administra coerent, duce la substituirea unei vieţi împletită
pe legile corecte ale armoniei, la schismatica panoramă, existenţă cu surogate facile
pentru acoperirea contracţiilor sociale, ulterior,, negate”, accelerând pierderea energiilor
şi-a resurselor în favoarea de rezultate efemere, nesemnificative, care dacă
condiţionează alte acţiuni ori activităţi, în ansamblul lor vor devia regretabil ca falsuri
arbitrare, ruine, dărâmături prin suflet şi prin lutoasa aşezare; la antipod, anonimul cu
rol Don Quijotesc pe fondul caricaturii societare ce mai încearcă-n bolta minţii joaca dea exersa principii pentru un prezent tot mai târziu! Imaginea burlescului uman ne
năpădeşte, ne sufocă cu negative conţinuturi, ne răscoală, ne-aduce-n pragul
desprinderii din echilibru. Criza!Criza în toate formele ei ~ Fieruită rugină a prostiei
violenţei, plamadită malefic în atelierele egoului demonic, participaţie plătită cu banii
sângerii din punga lui Iuda... pe sub arcul de,, triumf” al,, măreţiei”de mucava ~ lozincă.
Cunoaşterea, pleacă din Sinle care se-adapă din,, marea fântână a plasmei eternale“ şi
căreia naşterea prin durerea cărnii ar trebui (încearcă şi pătrunde-te în cnjugarea
verbului,, a trebui”!) să sprijine o mai mare grijă pentru valoarea - sine diae – cernută cu
chibzuinţă. Deci dacă tu, pentru tine, prin voia ta, vrei a fi în cunoaştere caută, caută
averea sufletească prin adevăr şi-ţi va fi mult mai uşor să vezi în Dincolo! Pune cântarul
la lucrul său. Nu te mai minţii, nu trunchia, fii sinelui nădejde, fii învăţătorul lui!
Cheamă-ţi în ajutor proiecţia divină! Fiindcă aceasta-i adevărata ştiinţă.
…sparge fiinţa mea, sparge, coaja nucii în care-ai cimentat partea cea bună al
selfului ancestru!...sparge-o si lasa-l să-şi reaprindă scânteile iubirii aproapelui şi-ale
lucrurilor, iar peste toate acestea, cel mai mult, iubeşte înscrisul veşniciei!...
15.Unitatea universului cu toate ale sale organe cosmogone, e entitatea ce-şi
legiferează atotcuprinsul energiilor şi-şi picură în noi licărituri astrale, din colţ de
galaxie. Univers-îndemn pentru neştiutele ce aşteaptă să fie în rotundul lor descoperite
de fiii cei redaţi luminii albe, adică noi, lutoase insuflări în aşteptare; ….. înscriu aici de
ştiinţa individă, tăiată felie cu felie, atât cât am aflat-o, empiric definind trăitul ca fiind
păcatul săvârşit pecetluindu-ţi semnul cotractului total ce-a precizat în clar că Eul să fie
truditor, căutător prin sineşi, acel atom sub veghea Unităţii atoatelor din univers.
Încearcă a le cunoaşte finit trupesc din infinit: eu, tu, ea, el; cu toţii! Măcar învaţă şi te
aşează în abecedarul vădit al vieţii!
…6e vin atâtea gânduri, idei ispititoare, pe care-am vrea să le-nglobăm dorinţei de-a
realiza cetatea cea mare a timpului terestru; de-adevăr!...timpul terestru raportat la
timpul-univers este secunda cuprinsă-n Sinele etern!
16.La baza piramidei lumii, contrastele sunt tot mai mari în lucruri, fenomene,
biotopuri, planeta-i în suferinţă clară. Acestea-n parte se datorează umanităţii ce şi-a
greşit în atitudine desinele global şi de aici destinul, orbecăind mereu răzvrătitor spre-o
ţintă de sisteme administrate calp sub flamurile ideologiilor partinice şi egocentre,
preferate mai mult decât legea LEGII,... uitând că Ea discerne!
…ce minunat ar fi să nu ne mai ascundem în convenienţe sterile-mimetice şi
sinceri fără fardurile ipocriziei să împăturim albumul cuprinsului trăirii cu poze
developate-n crinul candid şi-atât de luminos în alb şi cu miros plăcut dar greu, vestind
înduhuind Pacea-n luminicul tărîm cu,, arma” binelui!... Doamne! TU m-ai purtat pe
mine în câmpul de lumină cântată ca bucurie nepământeană şi-apoi m-ai alungat din
tot cerul într-un trup înlănţuit sub scutul reînvăţării al totului cusut în pielea omului!...
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17.Dumnezeul iscusit veşmântului ce s-a pătruns ca ţesătură Bing-bangului ce-a
iniţiat tempoul atotdeterminat la desfârşirea din negura inertică, ne-a plăsmuit ca parte
simetrizată a propiei înfăuriri, dar datu-ne-a şi ascultării proprii, să întrebăm mereu
curiozitatea la bine sau la rău.
Ei bine! Teoremic: Dacă vei vrea ca adevărul tău să fie-n voia adevărului suprem.
Atunci lasă-ţi egoul comuniunii cosmogone să-şi perfecteze conştiinţa, ca-n uşa
prin care o să treci când înlepădându-te de haina materică ce te-mbrăcase,, să-ţi reaşezi
mica-ţi candelă în marea de lumină! Pentru acestea toate Omule, fă-ţi din Sine efect al
cauzei eternului cel viu, c-ai fost creat cu scopul de a înnobila cu şcoala vieţii tale
temporale, lumina albă-n unives. Şi nu uita că Tatăl ne-a smuls luminii negre pentru a
întocmi iubirea cu neputiinţă de cuprins cu vorbe cunoscute. Măcar cât poţi, fă-ţi din
iubire, a ta, a ta, cărare întru semeni!
Priveşte-n microscop! Câtă ordine !?...şi ce mirific! Priveşte-n telescop!... atâta
poezie!...
… într-o celulă, citoplasmatic, se joacă secundele de-a viul înnăzuind la
Dumnezeu!...
18. …peste pământuri se aşează brâul eonului din veac;…e cineva care aşteaptă
un ceva, pe cineva? …toţi aşteptăm un ce, pe cine….!?
…în dimineţi sfâşîiind ariparea nopţii, ludica trezvie aşează litera bucuriei de-a
mai trăi o zi!
Grijeşte -o! Împarateste, impartasind faptele lucrarii proprii cu ale celorlalti
pentru a urca pe rugul altarului din suflet indreptatit a da vorbire cu:,, multamu-ti tie
Doamne !“…
19.La noi, acum e vremea secerişului, priveliştea-i în vogă peste tot; mijloace
media, internet, televiziune, ştiri aruncate-n valma jurnalistică, stresuri atârnătoare-n
damoclesiene spaime, bogaţi – săraci, săraci – bogaţi, frica speranţei cu rană aburindă, o
pâine amară cumparată cu banii câştigaţi de prin războaie, destrăbălare mondială cu
rang,, înalt” cu carne vie revândută-n pieţe prostitute, şi,, cumintea” subţirătate
culturală. Pe scara emancipării se urcă tot mai greu şi, şi atunci cu masca pusă că-i
poluat înaltul ei. E undeva o virgulă prost pusă şi înţelegerea îngheaţă. Se-ncheagă
cumva substanţa pentru faliment, iar verbul,, a spera” degeaba-şi desenează aferenţa
fiindcă obscurul s-a închis năpăditor în suflet!?
…atracţii ieftine pe poliţe stau aşezate cu preţuri aleatorii, în aşteptarea celui ce
fraierit, se lasă jocului atras în piaţa Mare … euforie mondeno-mondială şi şcoală cu
papagali dresaţi! Într-o fereastră o plantă singulara soarbe sincope gazefiate,
poluându-şi fibra de grosul smog…
20.Nu mi-aş dorii să am sentimentul singurătăţii, să-mi ştiu al nimănui grăunţul
ce va rămâne după plecatul la străbuni. De multe ori m-am întrebat:... să fim ai
nimănui?!... Purtarea noastră, la limita instinctelor primare, fără controlul pozitiv
implicat prin raţiunea inimii şi adeziunea credinţei individuale la marele total,
anarhizează conţinutul societăţii, la care aparţin, aruncând-o pe traseul nesiguranţei pe
care mai marii lumii, cred ei, legiferând doar părţi de Ego, au făcut şi fac regie pe
scenarii în care acel,, DA!” este momentul,, NU!” ascuns în genţi ce-s consacrate
diplomatic. Se vede şi se ştie clar că derulăm programe, activităţi şi acţiuni
contraveniente ansamblului universal, ce-i agregare ca-n ceasornic, iar dacă un reper al
său mistifică şi-şi strică destinarea, vocaţia cauzalitate/rezultantă va suferi mutaţii ce
forţează la rebutare omenirea, scurtând angajamentul, care terestru a deviat sisteme
sociale în suprapuneri oligarhe. Aşa ajuns-am să mă-ndoiesc de tine, Doamne în sinelemi, pietrit sub întâmplări pseudocolante al facerii de,, bine”! Ocara!? Mă îndoiesc sub
greaua sarcină ce port, a vieţii scriere, chiar şi de darurile toate ce-ai sămânţat în trupu386

mi, Doamne! Ne-ai dat prin veacuri atâtea semne clare şi-acum tot mai încerci să ne
înveţi a-ntoarce cârma corăbiei către acolo, spre calificarea luminică a fazei următoare.
Dar noi de prin orgolii şi din lene, orbecăim! Eşti supărat pe noi? Toate semnele
crugului gândit s-au incizat în carnea EVULUI uman.
Dualul taie chitanţă de impozit, în cea mai mare parte pe egoismul exacerbat la
înzidirea materială, pe care o preferăm, uşuratici în exces, prefiruind averea de pe
pământ în idolatră piatră de poticnire emergenă a luptei dintre noi: războiul mic şi
permanent egotic în a scoate-n faţă acel,, EU”, răutăcios, pervers şi disonant!
............. caută sfatul, venindu-te-n fireasca fire, ce-ţi dete Dumnezeu!...
…anul acesta la Veneţia va fi, un pic,un pic mai altfel! Măştile de carnaval vor fi
din carne, iar trupurile purtătoare, din carton presat, reanimate pe tobe care bat
surzenii de mimat arome pestilente…! Temeinic, peste continente se-aşează vălul
nevăzut al preistoriei, umanului halucinând regresuri târâtoare în malaxorul marii
dileme hamletiene….
21. …mental prin liberul arbitru cunoaştem,, libertatea”, dar sinele al faptei, nearată dependenţa arbitrarului de insăşi legea (libertatea de a alege din dual…) în care
timpul e o dimensiune de transcriere periodizată veşniciei, unde viteza pare a sta în loc,
dar care viteză este atât de mare încât startul şi sosirea se suprapun (quarcul!),
înresetând plasma valorii conştiinţei, printând valenţe pozitive al spiritului înduhuit ce a
transces materia, amprente recreate seifului ancestru (creştinii-i spun: Rai!).
…scrisoarea mea se vrea autentificată ca o şoptire în tăcerea dedinaintea stihiei ce se
personifică acut peste planeta al cărei portret se-nvăluie în întrebarea: încotro şi până
când EGOule înnoroit mândriei, te vrei stăpân-tiran pe adevărul=Om-Planetă?!
…P.S. …azi eu din EU nemulţumit mă strâng într-o granulă umezită, o aşteptare
evadată dintr-un scenariu proscris, un amăgit de artă! Dar sigur sunt că Cel de sus a
vrut să-mi dea alegere la şansa,, DA!”, argumentându-mi viaţa! …vin-o şi tu acolo
unde cred că este locul de mai BI6E, eliberând Egoul în consonanţa sa DIVI6Ă!...pe
Valea Topliţei, în apa ei, o salcie îmbrăcată mereu de primavără, se oglindeşte verde,
smărălduind de peste timpuri vârtejuri deasupra bulboanelor ce-şi caută cetatea
Sangidavă! Cetatea pietruită cu năvăliri sedimentate pe sub frunza acelei sălcii şi-a
cetinei din brazi care-au furat pe trăitorii atâtor şi-atâtor momente succedate în cuibul
Călimanilor. Îngrădinata rânduire lăsată de agatîrşii getici albastrului mir al
pristăvirii prin davele ce-au fost şi-au mai rămas în zugrăveala casei...”înmiruială” albastră-i ochiul pe unde mereu mă duce gândul, înmitizând peste ţărână chipuri ce au
fost şi au rămas în Eu...al vostru...
Din ciclul:,, …lumea nisipică a lui Dumnezeu”
***
The contents of the essay is, in fact, a prose poem conspired by the author in order to
emphasize the ambiguity of the earthly ego in its different estates, haunted by the
subtleties of the material, as a threshold of plasticity to an obscure adaptation of man to
divine spirit persevering through synergy : from particular to general, from the
individual ego to the ancestral ego and its vice versa!
It is a flame which keeps alive positive thought. It is a manifesto-appeal which
metaphorically urges the desire to defeat the verbalized Ego!
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BUA-CUVIIŢĂ – ELEMET COSTITUTIV AL
CIVILIZAŢIEI
Dr. Elena Cobianu (Bucureşti)
Civilizaţia contemporană traversează o profundă şi amplă criză: de sistem,
economică, financiară, politică, a valorilor. Capitalismul, democraţia îşi dezvăluie, tot
mai mult, limitele: globalizarea care conexează producţia, capitalul, forţa de muncă, la
nivel regional şi mondial, producând crize profunde, corupţia la vârf, ce pare greu de
eradicat în întreaga lume, popoare care vor să se elibereze de împilări mai vechi sau mai
noi, revoluţia în tehnologia informaţiei şi comunicării, disoluţia, fără precedent, a
valorilor, la care postmodernismul, cu nihilismul său, şi-a adus contribuţia – toate
acestea alcătuiesc tabloul neliniştitor al unei lumi, care pare a se îndrepta spre nicăieri.
Nu de mult, un scriitor italian, sosit la Bucureşti, pronostica, sumbru, că umanitatea se
îndreaptă spre autodistrugere.
Tratăm tema bună-cuviinţă şicivilizaţie poate pentru că, având nostalgia unor
vremuri pe care le percepeam ca fiind mai aşezate, cu toate lipsurile şi frustările de
atunci, dorim să readucem în atenţie cele două categorii, să explicăm relaţia dintre ele,
de ce a apărut, cândva, şi de ce, în zilele noastre, este tot mai dificilă, dar şi necesară,
asocierea lor.
De când se poate vorbi despre bună-cuviinţă şi civilizaţie? Începuturile buneicuviinţe coincid cu acelea ale civilizaţiei. Dar civilizaţia când începe? Ne răspunde
teoreticianul sociologiei, Traian Herseni: „...civilizaţia începe cu trecerea de la «pradă»
la «producţie», cu revoluţia agrară, care a făcut posibile, prin plusurile de subzistenţă,
alte două mari revoluţii: revoluţia urbană şi revoluţia metalurgică..”, la rândul lor
urmate, prin determinisme tot mai complexe, de „un şir întreg de «revoluţii socioculturale», în frunte cu stratificarea socială, exploatarea de clasă şi statul, pe plan
economic şi politic, dar şi cu scrierea şi activităţile înlesnite de ea1.
Înainte de a trata categoria etică numită bună-cuviinţă, vom remarca semnificaţia
destul de extinsă a acestei categorii, prezentă în lucrările ce i-au fost dedicate, astfel că
referindu-ne la categoriile-valoare, cu care interferează, frecvent, vom constata că
acestea acoperă o parte semnificativă a moralei. Prima dintre acestea este categoria de
politeţe ale cărei reguli sunt asumate în regulile mai genersale ale bună-cuviinţei căreia,
uneori, pare a i se substitui, în bună măsură, fapt observabil, în text. Dincolo de aceasta,
se regăsesc, în variatele întâlniri, suprapuneri ale bună-cuviinţei cu alte zone ale
universului axiologic, valori ca: respectul, demnitatea, onoarea, bunul simţ, dar şi
decenţa, modestia, amabilitatea, nobleţea etc.
Psihologul francez Levis Mirepoix, preocupat de problema politeţii, configurează,
teoretic, elementele primitive ale unui început al convieţuirii, al vieţii împreună al
acelora care aveau să devină oameni. Este prezentat, la modul imaginar, cazul a doi
sălbatici, care, în loc de a se concura la vânătoare asupra prăzii, timp în care vânatul le
scapă, sau de a se răzbuna învinsul pe învingător, schiţează, reciproc, şiretlicul unui vag
surâs însoţit de neîncredere. Încet, lupta se reia, dar cei doi se simt asemănători, se
produce o vagă mişcare de sociabilitate de salut, căci trebuie să trăiască, instinctul de
conservare, mânându-i la a ceda, când unul când altul, la a-şi înfrâna mişcările imediate,
1

Traian Herseni, Sociologie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 424.
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învăţând, greu, să aştepte, să impună constrângeri nerăbdării lor. Sunt surprinşi în faţa
animalului hăituit, împreună, se regăsesc în faptul că o concesie reciprocă a putut să le
fie utilă ambilor. „Asociaţia, arată Levis Mirepoix, se supune înălţării şi căderii, se
clatină, se rupe, se reînnoadă,. Dar un procedeu mai eficace decât luptele se revelă
pentru a facilita întâlnirile dintre oameni. Instinctul de conservare, care avertizează,
instinctul social, care tatonează, şiretlicul, care acordă credit celuilalt pentru a obţine
mai binele pentru el, constrângerea, care frânează, au creat rudimentele politeţii”1.
După părerea noastră, „procedeul”, descris mai sus, reprezintă, în timp, lungi faze
istorice ale antropo-sociogenezei omului, în care „rudimentele” numite ale politeţii,
reprezintă începuturi ale devenirii sociale şi morale a omului, ale regulilor ce fac
posibilă nu numai supravieţuirea, dar convieţuirea, în condiţii calitatitiv mai bune.
Termenii „civilizaţie”, „civilizat”, iniţial, au evocat realităţi antice, bazate pe o lume
al cărei centru rămânea cetatea, pe care Antoine Pelletier o numea „o creaţie omenească
care eliberează pe om de natură şi instaurează o nouă ordine, în care individul se
subordonează grupului iar instinctul raţiunii; ea este aceea care-l formează pe omul prin
excelenţă, pe cetăţean; el s-a educat respectându-i ordinea şi legile, a devenit liber
respirându-i aerul şi trăind în ea, iată-l în sfârşit şlefuit, civilizat, cu totul urban”2.
Conţinutul conceptului de civilizaţie reflectă progresul omenirii, direcţiile evoluţiei
acesteia. Gânditorul francez reţine din multiplele definiţii pe aceea a lui Maurice
Crouzet, potrivit căruia „«Fiecare civilizaţie se defineşte printr-un ansamblu de idei şi
de instituţii politice, de condiţii ale vieţii materiale şi ale tehnicii, de forţe de producţie
şi de relaţii ociale, prin toate manifestările activităţii, religioase, intelectuale şi
artistice»”3. Evident, definiţia a depăşit sfera noţiunii de societate prin care era înţeleasă
civilizaţia, referindu-se la realităţi mai largi, cum sunt cele reprezentate, bunăoară, de
civilizaţia greacă sau romană, care, cum arată Pelletier, „depăşeşte cu mult Grecia sau
Italia, pentru a marca profund regiuni sau epoci a căror organizare socială diferă
puternic de aceea care caracteriza Atena antică sau Roma antică”4.
Cunoscutele componente ale civilizaţiei, inclusiv forţele şi relaţiile de producţie,
sunt analizate ca „ansamblu de caractere”, care sunt tipice numai dacă exprimă un
ansamblu de bunuri comune, numite şi „fapte de civilizaţie”, larg împărtăşite de
membrii respectivei civilizaţii, Sub formă de: mediu natural, etnie, limbă, religie,
cultură, tehnică, faptele de civilizaţie alcătuiesc un patrimoniu colectiv, esenţial,
caracteristic, permanent, necesar a fi transmis din generaţie în generaţie. În ceea ce
priveşte civilizaţia contemporană, patrimoniul ei colectiv, cu plusurile şi minusurile lui,
este al umanităţii.
Între civilizaţie şi buna-cuviinţă este o legatură intrinsecă, astfel că derogarea de la
bună cuviinţă este, imediat, admonestată cu calificativul „necivilizat”. Termenii de
cuviinţă şi bună-cuviinţă semnifică norme de comportament utile, care facilitează buna
convieţuire, ceea ce le conferă permanenţă, astfel că ele sunt necesare oriunde şi
oricând. Ca regulă de bună purtare, cuviinţa răspunde nevoii de bine, de armonie, ideii
de a avea drept la ceva, de a merita. Buna-cuviinţă înseamnă creştere aleasă, purtare
delicată, decenţă. Formule având valoare egală, ca semnificaţie, cu buna-cuviinţă sunt
„nu se cade”, „nu-i frumos”.
1

Levis Mirepoix, La politesse. Son role, ses usages. Suivi d’une Physiologie de la politesse, Les Editions
de France, Paris, 1937, p. 257.
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Antoine Pelletier, Jean Jaques Goblot, Materialismul istoric şi istoria civilizaţiilor, Editura Politică,
Bucureşti, 1973.
3
Maurice Crouzet, Histoire générale des civilizations, vol. I, 1953, prefaţă, p. VIII-IX, cf. Antoine
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Tactul este o trăsătură care califică, într-un mod deosebit, buna-cuviinţă. Prezenţa,
intervenţia tactului este benefică, în cazul situaţiilor dificile, spinoase. Expresie a
simţului pipăitului, tactul înseamnă fineţe, omul cu tact „pipăind” atent o situaţie, un
eveniment, putându-se, astfel, comporta adecvat.
Rezultat, dar şi scop al educaţiei, buna-cuviinţă reflectă stadiul de civilizaţie atins de
un individ sau de un popor. Relaţia dintre cei doi termeni - bună-cuviinţă şi civilizaţie nu este totdeauna directă, ceea ce înseamnă că pot fi oameni civilizaţi, care nu se
comportă cuviincios, după cum pot fi oameni mai puţin civilizaţi, unii chiar mai
primitivi, dar care respectă reguli ale bunei cuviinţe. De aici, rezultă că nu „cantitatea”
de civilizaţie, inclusiv de educaţie, contează, ci calitatea acestora, adică modul acestora
de a angaja într-un mod mai profund fiinţa umană.
Buna-cuviinţă exprimă înţelepciune, un fond moral uman în care omenia se referă la
respectul semenului, al valorilor lui. Sunt situaţii, când sunt apărate puternic propriile
valori, bunăoară, credinţa, dar sunt contestate sau chiar batjocorite valorile, respectiv
credinţele altora. Au fost de notorietate internaţională, şi numite şoc al civilizaţiilor,
consecinţele caricaturilor cu Coranul şi Allah, ale unor ziarişti danezi, care au provocat
reacţia puternică a islamiştilor. Dreptul la exprimare liberă, de la care se reclamau
respectivii, atunci, ca şi alţii, în zilele noastre, nu este, nu trebuie să fie nelimitat. Bunacuviinţă impune ca sacrul şi valorile sale, ziditoare de civilizaţii, să fie protejate,
insultarea lor prejudiciind mari populaţii de credincioşi, iar neglijarea lor coborându-le
în registrul derizoriului.
«Ceea ce nu opreşte legea, opreşte buna-cuviinţă», afirma Seneca. Este ştiut că legea
are un caracter general, nu se poate referi la varietatea situaţiilor particulare ale vieţii.
Nerespectarea legii este pedepsită de organe specializate. În cazul bunei-cuviinţe,
controlul îndeplinirii regulilor ei îl deţine opinia publică, care intervine atrăgând atenţia,
admonestând, făcând atmosferă nefavorabilă celui care i-a încălcat normele.
Similar cu preceptul lui Seneca este acela care spune că „Ceea ce nu este interzis
este permis”. Un exemplu relata ciudăţenia unei persoane de a umbla, pe stradă, în
secolul XX, în togă romană. Ceea ce nu este grav, doar, poate, un mod, inedit, de a ieşi
din comun. Dar cum trebuie privită situaţia romilor români, care, nu de mult, în plin
centrul unei Londre, care se pregăteşte de Olimpiadă, urinau în văzul trecătorilor, fiind
filmaţi şi daţi la televiziune? Sau cazul actorilor, care, în epoca dezinhibării sexuale,
ajunsă şi la noi, îşi joacă rolul în costumul lui Adam sau al Evei? Justificarea că piesa
însăşi, conţinutul ei, aparţin unei lumi de laxism sexual sau că este însăşi oglinda
vremurilor noastre, nu mulţumeşte, nu poate mulţumi un public rămas, încă, la regulile
bunului simţ şi ale bunei-cuviinţe. În acest sens, preferăm să redăm cugetarea lui La
Fontaine, care arăta că: «Mult mai bine ar fi, se înţelege, bunul simţ de ar ţine în loc de
lege».
Exerciţiul bună-cuviinţei şi al politeţii impune o educaţie care să înceapă din
familie, din primii ani de viaţă ai copilului. Ele se învaţă, mai întâi, în familie. Alături
de ereditate, „cei şapte ani de-acasă” sunt „moştenirea” cu care pornim în viaţă. Prin
modul de a ne prezenta, pozitiv sau negativ, cu bună-cuviinţă sau neciopliţi, suntem
reflexul educaţiei, al muncii altora – familie, societate -, şi a noastră, asupra noastră
înşine. A nu se uita: copiii repetă ceea ce trăiesc şi văd în familie.
Ansamblul bunurilor comune care caracterizează o civilizaţie, potrivit gânditorului
francez, Pelletier, alcătuind patrimoniul colectiv al acesteia, respectiv: mediul natural,
etnia, limba, religia, cultura, tehnologia, are, dacă nu are, necesită, un comportament
cuviincios.
Fără a detalia, este cunoscută îngrijorarea contemporanilor noştri pentru calitatea
mediului natural, un mediu tot mai secătuit, mai degradat, „graţie” titlului de
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„cuceritor” al naturii, pe care, cu emfază, secole de-a rândul, şi l-a atribuit omul. Ultimii
ani au dus la praguri superioare suportabilitatea jefuirii pădurilor, poluarea apelor, a
solului, a hranei. Fără măsuri ferme şi aplicare severă a legii, pe plan naţional şi în lume,
fără o permanentă educare ecologică a populaţiei din ţară şi de aiurea, profeţia
autodistrugerii umanităţii, a profesorului italian Giuliano Di Bernardo1, riscă să devină
adevărată. La noi, pădurile au fost tăiate, de multe ori, sub ochii celor care trebuiau să le
protejeze, spaţiile verzi din oraşe s-au redus sub umbra blocurilor de oţel şi sticlă, iar
ultima lege, în acest sens, legea picnicului, este încălcată după principiul „ce nu este
interzis este permis”, deşi interdicţia există.
Respectul etniei, al unei naţiuni, revine la a fi nu numai o problemă de drept al
omului, al unui grup, al unei naţiuni, dar şi de bună-cuviinţă. Însuşită în comportament,
fie ca simplu om, cetăţean, sau, cu atât mai mult, ca om politic, buna-cuviinţă trebuie să
determine a nu jigni, cu aroganţă şi infatuare, o ţară, un popor, fiind acceptat ca invitat
în acea ţară. Aşa a procedat un preşedinte al parlamentului ungar, care şi-a permis să
arunce injurii, insulte, inacceptabile din poziţia unui oficial de stat, deopotrivă, la adresa
guvernului şi a poporului român, motivul fiind împiedicarea înmormântării, în pământul
românesc, a scriitorului maghiar, József Nyirö, recunoscut antiromân, antisemit şi
nazist, în anii 1940-1944. Respectivul oficial ungar nu numai că a calificat reacţia
îndreptăţită a guvernului român ca fiind „isterică şi paranoică”, dar a continuat să aducă
osanale conaţionalului său, producând recrudescenţa unor tensiuni interetnice.
Replica preşedintelui României? Inexistentă, iar a conducerii parlamentului, printr-o
scrisoare către parlamentul ungar, mai degrabă, am spune, mângâiat pe creştet,
dulceagă, diplomatică, palidă urmă a înţelegerii gravităţii insultei de „popor barbar şi
necivilizat”, adusă poporului român. Noul guvern, ministul de externe, Forumul Civic al
Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, o parte a presei şi a televiziunilor, au
reacţionat, ferm, apărând demnitatea românilor. Se confirmă că, la Budapesta,
comportarea necivilizată, fără bună-cuviinţă şi respect pentru români, este o problemă
cu o tristă şi îndelungată tradiţie.
Cercetătorii problemei recunosc că politica ridică uşor un element pasional. Rolul
bună-cuviinţei şi al politeţii este, în acest caz, să intervină şi să pacifice părţile aflate pe
poziţii opuse.
Politeţea, dezvoltând-se paralel cu limbajul, conferă acestuia măsura pe care a atinso civilizaţia. Pe cât de dulce-i şi frumoasă limba ce-o vorbim, pe atât de dureros o strică
tineri inculţi, funcţionari mediocri de la televiziuni, în reclame, reporteri, oameni
politici, la diverse niveluri, dintre care unii cu diplome luate fără să fi trecut prin
facultăţi şi alţii. Buna-cuviinţă, aplicată la folosirea limbii române, cere efortul de a o
cunoaşte, de a o respecta, de a evita degradarea ei. După 1989, ca urmare a neînţelegerii
sensului libertăţii, inclusiv în domeniul limbii, a faptului că libertatea nu este fără limite,
în exprimarea cotidiană, de la copii, tineri, adulţi, până la bătrâni, a proliferat un
limbajul scabros, licenţios, fapt care, bunăoară, contraria pe un român plecat de mult şi
revenit în ţară. Limbajul public, în dezbateri televizate sau în parlament, adesea, lasă loc
injuriei, agresivităţii, resentimentelor, toate, în detrimentul respectului pentru limbă, al
îmbogăţirii ei, al revalorizării cuvântului prin cultură, lectură etc.
Religia, credinţele religioase, fac parte din opţiunile libere ale omului, care, alături
de alţi indicatori, îi determină identitatea, ca fiinţă umană sau ca membru al unei
comunităţi. Religia, credinţa unui individ sau a unui popor, determină, un mod anume
de a gândi, sentimente, atitudini şi comportamente specifice, în care acestia se regăsesc,
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care le călăuzesc viaţa. A aduce jigniri, insulte religiei şi credinţelor înseamnă să loveşti
o componentă esenţială a vieţii şi identităţii lor.
Am arătat cum câteva categorii morale au fost invocate pentru a exemplifica modul
în care se îmbină, se întreţese buna-cuviinţă în morală şi în viaţa socială. Dar politeţea
ce este în raport cu buna-cuviinţa? Un punct de vedere mai larg acceptat este că
politeţea reprezintă o formă avansată a bună-cuviinţei, am spune, o îmbogăţire a
acesteia. Prin politeţe, limbajul, atitudinea şi comportamentul uman dobândesc o
anumită distincţie, eleganţă, am adăuga, un anumit lustru, care se adaugă şi îmbogăţeşte,
benefic, buna-cuviinţă şi relaţiile de convieţuire.
Despre politeţe s-a afirmat a fi o opţiune mediană, în raport cu un superior,
inaccesibil multora. În acest sens, Levis Mirepoix aducea dovada că puţini oameni se
pot ridica la înălţimea principiului biblic «Iubiţi-vă unii pe alţii». Acestei incapacităţi îi
vine în ajutor politeţea, care a spus egoismelor recalcitrante: «Menajati-vă unii pe alţii»,
menajarea celuilalt presupunând înţelegere reciprocă. Din punct de vedere psihologic,
specificul politeţii este, potrivit lui Mirepoix, că există „în gândirea fiecăruia
reprezentarea permanentă a celuilalt”...o reprezentare de ordin intelectual sau fizic, care
stă la baza vieţii sociale.
Dincolo de rolul anumitor tradiţii, opinia autorului este că „niciodată politeţea,
propriu vorbind, n-a fost privilegiul exclusiv al unui mediu restrâns, ea este, spunem
noi, opera tuturor”1.
Cuprinzând cele mai simple reguli de comportare în societate, fiind orientată spre
semenii din jur, în scopul înţelegerii, al punerii de acord cu ei, prin bunăvoinţă,
generozitate şi modestie, politeţea este o componentă indispensabilă a convieţuirii
sociale. Formată prin exerciţiu permanent, rezultat al autocontrolului şi al autostăpânirii,
ea se integrează, firesc, personalităţii umane, devine reflex, o a doua natură a acesteia.
A fi politicos este o datorie faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi, care decurge
din respectul de sine şi respectul celorlalţi. Politeţea creează un climat armonios, de
deschidere reciprocă, destinde situaţii încordate, aduce calm şi înţelegere. Se adresează
tuturor, oriunde şi oricând, indiferent de rangul social. Permanenţă a societăţii, de-a
lungul istoriei, ea cunoaşte, de asemenea, modificări, renunţă la reguli, dar se şi
înnoieşte cu altele noi, probând puterea sa de adaptare.
Fiinţa plăpândă a copilului trebuie deprinsă, de la cea mai mică vârstă cu politeţea.
„În copilul mic, ţipă instinctele”, afirma un specialist, iar nestrunit, el, copilul, devine
micul bădăran. De aceea, este necesar ca familia, grădiniţa să formeze copiilor primele
deprinderi ale politeţii. Duritatea excesivă influenţează negativ dezvoltarea copilului, îi
„taie aripile”. Acelaşi Levis Mirepoix aduce exemplul copilului prea dur mustrat de
mama sa, care, uitându-se la Venus din Milo, fără mîini, de marmoră, spune: «Copiii
acestei doamne fără braţe aveau mult mai multe şanse»2.
„Politeţea, spun Anca Bursan şi Gheorghe Panco, nu este numai o formă, este fapt
firesc, sentiment de respect faţă de sine, de cei din jur. Manifestarea vizibilă a politeţii
este forma în respect, gesturi, cuvinte”. Niciunul de dispreţuit, de neglijat, caz în care
este neglijată politeţea însăşi. Fondului bun îi e proprie politeţea3. Forma, directă,
imediat vizibilă, este aspectul dat de corp, „tovarăşul de viaţă” şi de îmbrăcăminte, care,
„şi ea, face puţin pe om”, spun autorii.
Politeţea poate fi formală sau neformală. Cea neformală aparţine fondului autentic al
personalităţii şi se corelează cu adevărul. Cerinţe esenţiale ale politeţii sunt sinceritatea,
onestitatea, acestea cu atât mai mult cu cât circulă şi aforismul că „Politeţea este o
1
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minciună parfumată”. Minciuna zdruncină încrederea, substituind omului adevărat un
alt om, iar societatea nu se poate clădi pe minciună. Dacă, totuşi, aceasta s-a
instituţionalizat, pentru un timp, situaţia nu poate fi decât vremelnică. Politeţea
adevărată, de fond, presupune un om sincer, fără stratageme şi viclenii. Politeţea este,
trebuie să fie, un adevăr al omului, un adevăr, indiferent de consecinţe.
Faptul că politeţea exersată este un liant al relaţiilor interumane nu exclude rolul
criticii, cu grijă, cu menajamente. Corectă, obiectivă, calmă, pronunţată cu delicateţe,
critica construieşte, contribuie la perfectarea raporturilor umane, permiţând depăşirea şi
remedierea deficienţelor semnalate. Nu sunt de acceptat nici critica prea dură, care poate
fi distrugătoare, nici tăcerea, care, uneori, poate avea consecinţe foarte grave.
Politeţea impune anumite reguli în raportul bărbat-femeie, femeie tânără-bărbat în
vârstă. Cine pe cine respectă? Cine îşi oferă politeţea, în cazul femeii tinere, căreia îi
cade batista? Pentru a o ridica „concură” un bătrân şi un tânăr, acesta din urmă, cu
succes, dar căruia bătrânul de 90 de ani îi replică: „Iertaţi-mă, nu mai am 70 de ani!
arătând, astfel, că, la acea vârstă, el ar fi fost încă acela care ar fi făcut acest serviciu”1.
Despre politeţea regelui Angliei, Eduard al III-lea, care contrariază pe curteni,
relatează aceiaşi, Anca Bursan şi Gheorghe Panco. Gestul regelui, din anul 1348, care a
rămas istoric, a fost ridicarea jartierei, căzută în timpul dansului, a contesei de
Salisbury. Curtenii au zâmbit cu înţeles, gândind că gestul regelui era sub demnitatea
lui. Eduard i-a dojenit, spunând: « Dezonorat să fie cel ce gândeşte strâmb!». Şi, cu o
agrafă, şi-a prins jartiera pe haina de catifea, instituind, astfel, Ordinul Jartierei, şi
astăzi, cel mai înalt ordin al Angliei, cu deviza rămasă celebră2.
Atenţia acordată femeii este diferită de aceea care se cuvine bărbaţilor. Gesturi,
altădată, uzanţe obişnuite - ţinutul hainei, sărutul mâinii, limbajul ales, ridicatul în
picioare al bărbaţilor, la intrarea în încăpere a unei femei, ajutorarea ei la un efort fizic –
fie au dispărut, fie sunt foarte rare. Emanciparea modernă a femeii, ieşirea ei în câmpul
muncii, implicarea ei în viaţa socială, în politică, au determinat schimbări majore ale
comportamentului social faţă de ea.
Impoliteţea însoţeşte viaţa, relaţiile dintre oameni, ca un „tovarăş” nedorit. Ea
înseamnă jignire, insultă, dezonoare, lovire, aduse unui semen, bărbat sau femeie, tânăr
sau bătrân, sunt gesturi, fapte, în care, raţiunea, discernământul sunt diminuate, mai
puţin prezente. În antichitate, Aristotel, Seneca, nu întâmplător s-au ocupat de problema
pasiunilor, a afectelor. „Pasiunile, arăta Aristotel, sunt acele mişcări ale sufletului, care,
schimbându-ne dispoziţiunile, ne fac să judecăm altfel decât mai înainte şi care aduc
după sine întristare şi bucurie. Astfel sunt mânia, mila, frica şi toate celelalte de felul
acesta şi cele contrare acestora”3 (subl. ns. E. C.).
Dacă mânia este definită ca „pofta dureroasă de răzbunare, crezută posibilă, pentru
cineva, pentru nebăgatul în seamă al nostru sau al unuia din ai noştri..”, nebăgarea în
seamă fiind dispreţul, opunerea, insulta, necinstirea cuiva, contrariul mâniei este
îmblânzirea, adică „reintrarea în starea naturală şi încetarea mâniei” Îmblânzirea
vizează: pe cei la care nebăgarea de seamă a fost involuntară, pe cei care-şi mărturisesc
greşelile şi se căiesc de ceea ce au făcut, pe cei care ni se umilesc şi pe alţii. „Nu ne
mâniem, arată Aristotel, pe cei serioşi către noi, când spunem sau facem ceva cu
seriozitate, ne dau importanţă (ni se pare, nu ne dispreţuiesc), pe cei care ne-au făcut
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îndatoriri mai mari decât răul lor actual”...pe cei care nu insultă, nu dispreţuiesc, nu
batjocoresc, pe cei de care ne temem sau îi respectăm1.
Iubirea, prietenia, curajul, frica, recunoştinţa, mila, indignarea, invidia, zelul,
formează tabloul pasiunilor analizate de Stagirit.
Reţinem, în mod special din acest tablou, ruşinea şi neruşinarea, categorii actuale în
toate timpurile, în prezent, având accente deosebite. „Ruşinea se poate defini o întristare
şi o tulburare pentru cele rele care par că aduc dezonoare şi aceste rele pot fi sau
prezente sau trecute sau viitoare. Neruşinarea este o nepăsare şi indiferenţă tot pentru
aceste lucruri. Ea aduce dezonoare nouă sau celor de care ne îngijim”2. Reiese că ceea
ce este afectat, prin faptele ruşinoase, care înjosesc fiinţa umană, este onoarea.
Potrivit lui Aristotel, sunt ruşinoase sau „semne de înjosire” toate faptele, care
provin din vicii, precum: trădarea în război, însuşirea lucrului încredinţat de cineva,
întovărăşirea („adunarea”) cu cine nu trebuie, unde, când nu trebuie, câştigul din lucruri
ruşinoase sau de la oameni neputincioşi, ajutorul primit de la oameni mai puţin bogaţi
etc. Este important de reţinut galeria celor faţă de care se manifestă ruşinea, valoare al
cărei element central este consideraţia, adică stima, respectul. Regula este că „de acei
oameni ne este ruşine, de care ţinem seamă. Ţinem seamă de aceia care ne consideră, de
cei pe care-i considerăm, de cei de care voim să fim consideraţi, de cei cu care rivalizăm
şi de aceia a căror opiniune nu o dispreţuim”3.
Autoritatea politeţii, poate preveni anumite gesturi de impoliteţe, generatoare de
tensiuni, chiar rupturi, într-un grup. Mirepoix dă exemplul lui Napoleon, tânăr
comandant al armatei italiene, cu generali mai vârstnici, nemulţumiţi, dar care trebuiau
să-l servească. La apropierea lui, în mijlocul trupelor, la masa la care erau, generalii,
încruntaţi, nu s-au ridicat în picioare, părând a-l nu fi văzut. Napoleon s-a oprit, şi-a
încrucişat braţele, a reflectat un moment, apoi, brusc, a aruncat sabia pe masă. La
zgomot şi şoc, generalii au sărit, imobilizându-se în picioare, în atitudinea de respect.
Câteva minute, după, Napoleon îi întreţinea, cel mai curtenitor din lume4.
Un spirit destructiv, dincolo de bună-cuviinţă şi politeţe, s-a manifestat de-a lungul
întregii istorii. Conducători de state, de imperii, şi de armate, războaie, revoluţii şi
răscoale, au adus distrugeri majore popoarelor, umanităţii. Datorită unei asemenea
înclinaţii destructive, avea să fie ucis, în anul 212 î. e. n., de către un legionar al lui
Claudius Marcelus, cuceritorul Siracuzei, celebrul matematecian şi fizician, Arhimede.
«6oli turbare circulos meos» ar fi fost cuvintele cu care ar fi întâmpinat el, absorbit de
rezolvarea unei probleme de geometrie, pe ostaşul roman, care-i călcase desenele
schiţate pe nisip; tot din spirit destructiv, aveau să fie arse şi distruse Biblioteca de la
Alexandria, Partenonul, decorat de Fidias, cărora li s-au adăugat atâtea alte minuni,
transformate în ruine, de-a lungul istoriei.
În zilele noastre, se observă, încă, la unii din semenii noştri, plăcerea de a strica, de
a murdări spaţiul public, strada, parcul, de a ruina ceea ce merită restaurat şi conservat;
este evidentă o gravă indiferenţă, opusă regulilor bunei cuviinţe şi convieţuirii într-un
cadru agreabil, frumos.
Impoliteţea este tot mai mult un fapt de viaţă, forţând termenii, un „fapt de
necivilizaţie”. Ne întâlnim cu ele în autobuz, în cazul tânărului de pe scaun, care nu
vede bătrânul sau mama cu copilul în braţe, stând în picioare lângă el, în cazul celor
care vorbesc cât se poate de tare lucruri intime, familiale, la telefonul mobil, în acel
spaţiu restrâns; la fel, injuria, agresivitatea verbală, lovirea, fiind publice, sunt acte de
1

Ibidem, pp. 2, 11, 13.
Ibidem, p. 32.
3
Ibidem, p. 35-36.
4
Levis Mirepoix, lucr. cit. p. 254.
2
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impoliteţe, cu care pare că ne-am obişnuit, fără a manifesta o reacţie de respingere, ceea
ce este grav pentru prezentul şi viitorul nostru.
În acest sens, ne place să spunem că este (nu un mod civilizat, ci, în sensul cel mai
restrâns al termenului) o „civilizaţie” a folosirii mobilului, a duratei conversaţiei, a
comportării pe stradă, a dezbaterii publice în care se lasă loc şi interlocutorului, a
limbajului folosit, care să trădeze bun simţ, cultură, o civilizaţie a unor situaţii minore,
dar care ne-ar îmbunătăţi şi înfrumuseţa viaţa.
Regulilor de bună-cuviinţă şi politeţe li se adaugă eticheta sub forma normelor de
comportare, riguros stabilite la curţile monarhilor, în relaţiile dintre diplomaţi, dintre
membrii anumitor societăţi, cercuri sau grupuri umane. Dominând atotputernic, împinse
până la absurd, regulile etichetei au devenit, bunăoară, în Spania secolului al XVI-lea,
atât de tiranice, încât nici regii nu li se puteau sustrage. Acesteia i s-au împotrivit
iubitorii de libertate neîngrădită.
Eticheta exprimă un limbaj indispensabil societăţii, este un apanaj al civilizaţiei.
Fără a fi stăpân, eticheta este o unealtă. În anumite societăţi, cunoaşterea ei aducea
stima, indiferent de valoarea sau nonvaloarea insului, după cum necunoaşterea ei aducea
dispreţul, indiferent de calităţile respectivului. O ordine a raporturilor dintre bunăcuviinţă, politeţe şi etichetă, atribute ale civilizaţiei, arată că politeţea cere interiorizarea
bună-cuviinţei, iar cunoaşterea etichetei pe aceea a politeţii.
„Ştiinţă a purtării”, cum o numeau vechii indieni, continuăm să credem că bunacuviinţă nu devine caducă, ci rămâne o permanenţă a vieţii, care, în continuare, îşi
impune regulile, făcând parte din acel «patrimoniu viu», transmisibil generaţiilor
viitoare. Temeiul trăiniciei bună-cuviinţei constă în universalitatea regulilor ei. Atât
timp cât civilizaţia, oamenii, nu vor renunţa la respectul semenului, la politeţe, decenţă,
amabilitate, respectul demnităţii, la onoare, este de sperat că, în ciuda îndepărtărilor
vremelnice de ea, buna-cuviinţă va călăuzi şlefuirea, lustruirea şi „civilizarea”
comportamentului uman.
***
The paper is a briefly analysis of the conexion between good decency and
civilization. The civilization is an ensemble of ideas and political institutions of the
material life and of the technique conditions, of the production forces and social
relations by all manifestations of th religious, intellectual and artistic activity (M.
Crouzet). The decency has a large signification, like:decent behaviour, a choice
upbringin, politeness, respect, dignity, amability, delicate conduct etc.The beginnings of
decency coincide with the biginnings of the civilization, but their development is not
concomitantly: one may be civilized but he has not decency, the other may be a little
civilized but he has decency. The good decency is purpose and result of education. The
child call his instincts, so he needs to be educated from early chilhood.
Civilization has an ensemble of goods which consists of natural milieu, ethnical factor,
language, religion etc. which made up so called „collective patrimony”. This claims to
be approaced with good decency. Politeness represents an attitude and a behavior in
accordance with good decency. It is impose by public opinion. Both of them are
necessary anywhere and anywhen. Etiquett code of formal rules of the behavious in
society. Good decen politeness and etiquette are attributes of civilization.
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COSTUMUL FEMEIESC DI ŢIUTURILE MUREŞEE
Maria BORZA, Roxana Maria MA
Costumul popular este un valoros document artistic, social, istoric, un document
viu care, dăinuind peste veacuri, a transmis generaţiilor mesajul unei creaţii artistice
autentice. Costumul popular constituie una dintre cele mai importante componente ale
identităţii culturale a unui popor şi, în acelaşi timp, un element definitoriu în conturarea
unor particularităţi etnografice local-zonale.
El constituie unul dintre elementele de bază ale culturii materiale a unui popor,
reflectând atât preocuparea lui pentru satisfacerea nevoilor materiale, cât şi preocupări
de natură spirituală. Evoluţia sa de-a lungul vremii a fost strâns legată, în primul rând,
de dezvoltarea ocupaţiilor şi a modului de viaţă al oamenilor.
Costumul femeiesc din satele mureşene se încadrează în tipul de costum cu cea
mai largă răspândire, şi anume costume cu catrinţe, care se întinde din Maramureş până
la Dunăre. El se caracterizează printr-o structură unitară, având în componenţă cămaşa,
încinsă la mijloc cu brâu, de la talie în jos; catrinţele croite în foi dreptunghiulare, mai
largi sau mai înguste, numite zadii, acelaşi mod de a purta capul descoperit sau acoperit
şi acelaşi fel de încălţăminte.
În funcție de schimbările apărute în timp la cele două elemente de bază ale
costumului femeiesc, cămașă și catrință, în județul Mureș se pot distinge câteva variante
de costum femeiesc și tot atâtea etape în evoluția lui:
- costumul cu cămașă cu „ciupag” și „catrințe cu trup vânăt” (negre) perechi;
- costumul cu cămașă cu „ciupag” și „șurț de lână” (negru, vânăt), încrețit în față
și catrință în spate;
- costumul cu cămașă „încrețită la gât”, cu „altiță”, „șâre”, „râuri” și „șurț cu
piană” în față, catrință în spate;
- costumul cu cămașă „încrețită la gât”, „altiță”, „râuri” și „fotă”;
- costumul cu cămașă „încrețită la gât”, „altiță”, „râuri” și „catrințe bârsănești”
- costumul cu cămaşă „încrețită la gât”, „altiță”, „râuri” și „catrințe brodate din
barşon sau postav”;
- costumul cu cămașă cu „obinzică” și „rochie cu laibăr”.
Aceste modificări în structura costumului femeiesc s-au făcut treptat, dezvoltânduse pe baza morfologică a celui vechi, prin inovații și, uneori, chiar prin improvizații,
prin adăugarea unor elemente de bogată ornamentație, sau prin înlocuirea unor piese
vechi (catrința, șurțul) cu piese vestimentare urbane, adaptate gustului și condițiilor
rurale (rochia cu laibăr).
Modificări au avut loc, în același timp, și în structura materiei prime folosite –
dacă cel vechi era un produs al industriei casnice, obținut prin prelucrarea materiei
prime din gospodărie (lână, cânepă, in), la variantele ulterioare de costum apar
materialele de fabrică (postav, glod, barșon, giolgi), care necesitau muncă mai puțină și
ornamente mai reduse. Atelierele meșteșugărești, prin produsele de cojocărit și pielărit,
precum și răspândirea pălăriilor de pâslă, realizate în Bistrița și împrejurimile Sibiului,
au influențat și ele portul popular mureșean.
Același lucru s-a întâmplat cu costumul de Săliște, costumul bârsănesc, care a
cunoscut, la începutul secolului XX, o tendință de expansiune marcantă în județ,
influențând, în special, portul popular din Podișul Târnavelor și Câmpia Transilvaniei,
ulterior și zona Superioară a Mureșului și Valea Gurghiului, înlocuind catrințele negre și
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roșii (Podișul Târnavelor) sau cele cu trup vânăt (Valea Superioară a Mureșului și Valea
Gurghiului) cu catrințele din postav negru.
Nu este de neglijat nici influența costumului militar, determinat de stagiul militar
făcut de bărbați în armata austro-ungară. Consecință a acestui lucru pot fi considerate
ornamentele de pe umerii cămășilor bărbătești, ce imită galoanele și împodobirea
buzunarelor de la pantaloni cu găetane.
Evoluția și îmbogățirea continuă, în timp, a costumului popular mureșean, cu
păstrarea originalității și a unității, a cunoscut apogeul la sfârșitul secolului al XIX-lea și
începutul secolului XX, etapă în care, îmbinând armonios utilul cu frumosul, costumul
ajunge la realizări artistice remarcabile, când croiul, decorul și cromatica, imprimă
costumului popular de sărbătoare o notă specifică de distincție și eleganță. (Aurelia
Diaconescu, Cămășile femeiești din colecțiile etnografice mureșene, în Marisia – Studii
și materiale, XXV, 1996, p. 31-34)
Treptat, după această perioadă, asistăm la invadarea pieței cu produse industriale
ieftine ce înlocuiesc produsele casnice și la pătrunderea modei orășenești în lumea
satelor, ducând la abandonarea costumului tradițional de către generația tânără. El a
continuat să fie păstrat în lada de zestre a bătrânelor satului și îmbrăcat la momente
importante din viața lor (nuntă, sărbători, înmormântare). Se mai păstrează și azi, în
unele sate, obiceiul ca mireasa să se îmbrace în costumul tradițional din localitatea
respectivă, sau bătrânele, când mor, să fie îmbrăcate în costumul în care s-au măritat.
Este îmbucurător și faptul că, astăzi, numărul ansamblurilor artistice de amatori,
ce folosesc pe scenă costumul tradițional autentic, sau inspirat din acesta, al artiștilor
amatori din mediul rural și urban care cultivă tradiția originală a poporului nostru, a
crescut mult. S-a ajuns astfel, în județul nostru, ca la spectacolele folclorice, organizate
în sate sau orașe, diferite tipuri de festivaluri, concursuri, sărbători, numărul
participanților în costume populare să fie de ordinul sutelor și miilor.
Găteala capului, cu componentele sale: pieptănătura, piesele textile care
protejează capul, podoabele destinate împodobirii, sunt un semn distinctiv al unor
importante ocazii, indicând vârsta, starea socială și materială a purtătoarei.
Pînă la 14 ani, fetele purtau părul pieptănat cu cărare pe mijloc, împletit în „două
cozi”, legate cu „petele” sau într-o singură „cosiță”, în spate, prinsă cu „petea”. După
această vârstă, când ieșeau la joc și intrau într-un alt statut social, acela de fată de măritat, pieptănăturii i se acorda o importanță deosebită, în special în zilele de sărbătoare.
Fetele purtau pe cap „bertița” – o bentiță din barșon pe care se cos mărgele și se leagă în
spate; „bearta” – o coroniță făcută din flori și „bumbuști”, confecționați din lână bercă.
Fetele împletesc mai multe panglici în cozi, ce se înnoadă la vârfuri și atârnă liber sau
făcute fundă. În timpul verii, cozile erau împodobite cu flori din grădină: mușcate,
busuioc, măgheran, ochiul boului, sau artificiale, în timpul iernii, și cu o serie de
podoabe: ace și agrafe din os, mărgele, bumbuști, piepteni din os și aluminiu.
În zilele de sărbătoare, în unele localități, cu două-trei duminici înainte de nuntă,
pieptănătura viitoarei mirese se completa cu cununițe din flori, naturale sau artificiale, și
cu mai multe panglici, mărgele, oglinzi, ciucuri policromi de lână, monede. Aceste
podoabe sunt semnul distinctiv al fecioriei în cadrul comunității sătești tradiționale.
Odată cu trecerea la starea de femeie măritată, încă din ziua nunții, găteala capului
(pieptănătura și acoperitoarele de cap) capătă o altă înfățișare și o altă semnificație:
părul, pieptănat cu cărare la mijloc, împletit în două cozi, se strânge pe creștetul capului,
într-un conci făcut de nănașă, în cadrul ritualului „învelitul, hobotitul miresei”. Când
cosițele erau prea subțiri, se folosea o petea, denumită local „râză” sau „stablă din
lână”, care se învârtea pe după conci (coc), pentru a îngroșa părul.
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Peste conci nașa așeza „ceapsa” (căița), „cu brusturi” pe margini (dantelă
încrețită) și „ștergarul” sau „puioara”. Ceapsa este confecționată din păr, mătase,
barșon negru sau din postav, fiind cusută cu motive florale policrome și ornamentată cu
fluturi și mărgele mărunte, colorate. Se leagă sub bărbie, iar în zilele de sărbătoare, de
cheotorile cepsei se prinde „peteaua cu ruji” – o panglică lată de două degete,
confecționată din păr ori din postav, cusută cu motive florale, ca și ceapsa, sau realizată
din mărgele cusute pe barșon negru.
Marginea din faţă a cepsei era ornamentată cu dantelă neagră încreţită, numită
„brusturi”, care erau împodobiţi cu ace, cu flori artificiale, în zona urechilor. Se purta
aşa, împodobită la „brusturi”, o săptămână după nuntă, apoi „brusturii” se scoteau şi
femeia continua să poarte ceapsa simplă, sub ştergar, până la moarte.
Pe Valea Idicelului și Valea Gurghiului, peste ceapsă se așeza „puioara” (un fel de
năframă, făcută din același material ca și voalul, dar ornamentat pe toată suprafața; se
lega în spate iar colțurile se aduceau în față, fiind acoperite de peteaua cu ruji. Tinerele
neveste purtau „ceapsă cu puioară” o perioadă de timp și după nuntă, atunci când
cununau și, uneori, la evenimente importante din viața lor de familie.
În majoritatea localităţilor peste ceapţă se pune „ştergarul alb de îmbrobodit”,
„tindeul”, „giolgiuțul”, ţesut în casă, din cânepă și bumbac sau numai din bumbac
decorat la unul din capete cu vrâste colorate, grupate ritmic, iar la celălalt, cu vrâste
alese cu mâna, cu motive geometrice şi florale executate cu arnici policrom.
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ștergarul a fost înlocuit cu „basmaua”
(năframa) de păr, cașmir, sau din mătase „înfundată”, înflorată de jur-împrejur, cu
fondul negru sau bej, ornamentată cu ciucuri pe margini, cumpărată de la „boldă”, ca
urmare a influenței exercitate de moda orășenească.
Basmalele, năfrămile, fixate la tâmple cu agrafe, bumbuște, flori, la fete, se leagă
diferit: sub bărbie şi la ceafă. Cele de cașmir, ornamentate cu motive imprimate în culori
vii pe fond închis, se poartă și pe după gât, pe umeri, legate în cruciș peste piept.
Pălăria de paie „de riscă” apare ca urmare a climei și a influenței orășenești.
Pălăriile se purtau direct pe păr, la fete, iar la neveste peste năframă, atât în ținuta de
lucru, cât și în zilele de sărbătoare, când erau împodobite cu panglici, mărgele, ciucuri și
flori, mai ales în portul fetelor și al nevestelor tinere.
În anotimpul rece, femeile se îmbrobodeau cu năframă de barșon sau de
„harască”, cumpărată din târg, o țesătură industrială din lânică, de formă
dreptunghiulară, cu franjuri dispuși la marginea țesăturii, pe toate cele patru laturi,
având culoare maro sau neagră.
Cămașa, piesă de bază a costumului femeiesc, a păstrat cel mai bine trăsăturile
specificității noastre etnice: croiul și modul de amplasare a câmpurilor ornamentale.
Materiile prime folosite pentru confecționarea cămășilor au fost, la început, cânepa și
inul, apoi bumbacul, care domină sfârșitul secolului al XIX-lea, până la jumătatea
secolului XX, când apare pânza industrială – giolgiul.
Pânza era țesută în casă, în două ițe. Pentru ornamentarea cămășilor, la început, s-a
folosit: lâna, cânepa și inul, în coloritul natural, iar mai târziu vopsit cu mijloace
casnice. La sfârșitul secolului al XIX-lea, au pătruns în lumea satului unele produse
industriale: lânica (o calitate de lână moale), apoi arniciul (bumbac dezlânat), ibrișinul,
care au luat locul produselor casnice.
Recent, sunt folosite în broderiile ornamentate de pe cămășile femeiești firele de
bumbac mercerizat și mătase vegetală, care, prin coloritul puternic, au alterat armonia
cromatică a cămășilor vechi. Pe Valea Mureșului și pe Târnave, s-au folosit firele
metalice aurii, argintii sau paiete, iar în Câmpia Transilvaniei, Valea Superioară a
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Mureșului și Valea Gurghiului, s-au folosit pe scară largă mărgelele policrome, care dau
strălucire câmpurilor ornamentale.
După modul în care sunt alcătuiți „stanii” (pieptul și spatele) și felul de prindere a
mânecilor la stani – din umăr sau din gât, avem două tipuri fundamentale de cămăși:
cămașa dreaptă și cămașa încrețită la gât.
Cămașa dreaptă, sau bătrânească, o întâlnim în zona noastră sub forma cămășii
cu platcă – variantă a cămășii drepte, pătrunsă în portul țărănesc din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea sub influența orașului.
Platca, în formă dreptunghiulară, încadrează gâtul, trecând întinsă peste umeri și
coborând în față și spate până la nivelul subrațului. De platcă se prind foile cămășii
încrețite – la umeri se prind mânecile largi încrețite.
Cămașa încrețită la gât, numită în literatura de specialitate „de tipul carpatic”,
aparține străvechiului fond din sud-estul Europei, iliro-traco-dacic, după cum arată
reprezentările sculpturale de pe monumente ale antichității descoperite în acest spațiu
etno-cultural.
Țăranii înșiși numesc această cămașă – „cămașă românească”. Ea adună, în
crețuri, la baza gâtului, întreaga lățime a stanului și a părții superioare a mânecilor.
Lărgimea cămășii încrețite la gât se realizează prin adaosuri de clini și pavă (bucățele de
pânză, de formă pătrată sau triunghiulară, adăugate sub mânecă).
Un element care diferențiază variantele cămășii încrețite la gât îl constituie
„altița”, în componența mânecii, care poate fi „altiță ca element de croi” sau „altiță ca
element ornamental”. Cămașa din ținuturile mureșene aparține variantei cu mânecă fără
altiță în croi. Ea, de fapt, reprezintă urma cămășii cu altiță, cusătura orizontală, de „rând
pe umăr”, marcând locul unde altița se unea cu mâneca. Este tipul cu pondere însemnată
în județul nostru.
După modul de încheiere al cămășii la baza gâtului, cea mai veche este o
răscroială rotundă, deschisă atât cât este necesar pentru trecerea capului și încrețită pe o
ață; un tip mai evoluat este cel în care stanii și mânecile sunt adunate pe „obinzică” – un
guler îngust, aplicat pe încrețurile de la gât. În timp ce răscroiala de la baza gâtului
rămâne constantă, gura cămășii este amplasată fie la spate (la cămașa cu ciupag), fie
lateral, fie în mijlocul pieptului, mai târziu.
Un criteriu de bază în stabilirea tipului de cămașă care marchează fazele evolutive
este modul de terminare a mânecii, în raport cu care distingem următoarele variante:
- cămașa cu mânecă largă;
- cămașa cu volan (fodori), realizat cu ajutorul unui șnur sau a „lânceţului”
(bentiță);
- cămașa cu manșetă sau „pumnași”
După criteriul estetic, se întâlnesc mai multe variante. În general, liniile de croi
sunt marcate de ornamente. Fiecare tip de cămașă are o anumită dispunere a câmpurilor
ornamentale, potrivit tradiției zonale sau locale, modelate în timp și de factori
economico-sociali.
În ornamentica tradițională a cămășilor femeiești, decorul se supune „liniei”
drepte în „râuri” sau „șire”, pe piept și mâneci, în „rânduri” pe umăr. Această
compoziție ornamentală în linie dreaptă străbate vertical, orizontal sau oblic (în special
pe mâneci), elementele de croi. Atunci când se acoperă o suprafață mai mare, se unesc
mai multe șire, formând un ornament compact, o „tablă” (repetarea acelorași motive,
atât în lungime, cât și pe lățime). (Aurelia Diaconescu, Ibidem)
Motivele ornamentale sunt plasate, pe mâneci, în cele trei registre tradiționale
(altiță, râuri, încreț), pe piept (de o parte și de alta a gurii cămășii), pe spate (mai rar) și
pe poale.
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După ornamentația mânecii, cămășile încrețite la gât din zona noastră sunt:
- cămașa cu umăr – întâlnită pe o arie largă a județului, mai ales pe Valea
Gurghiului, Valea Beicii, Valea Superioară a Mureșului și o parte a Câmpiei
Transilvaniei;
- cămașa cu umăr și râuri – o întâlnim în toate zonele etnografice ale județului.
Decorul, numit altiță, constituie un singur rând, iar șirele, râurile de pe mânecă sunt în
număr de 3 până la 5, în general scurte, alternând cu altele lungi. Prin renunțarea la
altița croită separat, s-a croit mâneca dintr-o singură bucată, încrețită la gât, iar altița a
devenit doar un element de decor pe umăr;
- cămașa cu râuri – este mai extinsă pe Valea Gurghiului, Valea Beicii și zona
Târnavelor. Râurile sunt dispuse vertical (în număr de 1, 2, 3-5) și, mai rar, oblic (pe
Valea Superioară a Mureșului). Din acest decor s-au dezvoltat, în timp, alte două
sisteme de plasare a motivelor – tabla, un dreptunghi cu ornamentație compactă,
rezultată din repetarea acelorași motive, în dispoziție verticală sau orizontală;
- cămașa cu șâre peste cot – întâlnită mai mult în Câmpia Transilvaniei, Valea
Gurghiului și Valea Superioară a Mureșului, această cămașă are decorul mânecii realizat
printr-un șir orizontal, la nivelul cotului, restul mânecii fiind albă. În schimb, apar
„cheițele”, un element de decor discret, care unesc foile cămășii. Sobrietatea decorului
de pe mânecile acestei cămăși este compensată prin „ciupagul” de pe piept – o cusătură
peste și printre crețurile de sub gulerul cămășii, în formă trapezoidală. Aria de
răspândire a ciupagului se leagă de cea a catrinței cu trup vânăt, cuprinzând un teritoriu
vast, din Apuseni, Câmpia Transilvaniei, Valea Gurghiului, Valea Mureșului, până în
Valea Someșului (zona Năsăud, Lăpuș).
La cămaşa cu ciupag, principalele câmpuri ornamentale sunt gulerul, ciupagul şi
mânecile. Gulerul se cosea separat, „pe dos”, „în cruci”, „în muşte”, „pe fir”.
Motivele ornamentale de pe guler sunt geometrice.
La ciupag se deosebesc trei elemente principale: tehnica, motivele şi culorile
folosite. Tehnica de realizare cere multă pricepere şi îndemânare, este o cusătură pe
„încreţ”, în formă de trapez, sub gulerul cămășii. Motivele ornamentale cusute pe
ciupag sunt geometrice; predomină romburile şi X-urile, dar şi alte elemente decorative
străvechi – motive skeomorfe (zăluţa, furca, grebla), zoomorfe (coarnele berbecului),
fitomorfe (frunza), simbolice (crucea). Ciupagul mai este numit și „chept” sau „cept”.
Culorile utilizate sunt roşu şi negru.
Ornamentele cusute cu bumbac, roşu sau negru, sunt dispuse în sens orizontal, în
dreptul cotului („şâre” peste cot), pe „lânceţ” şi la marginea „fodorului”. Ele se lucrau
fie pe faţă, fie pe dos, prin cusătura pe fir, dar puteau fi şi alese în război, cu bumbac
negru şi roşu, iar mai târziu şi cu alte culori. Uneori, aceste câmpuri decorative de pe
mâneci sunt cusute cu mărgele mărunte policrome. Lânceţul se obţinea, ca şi ciupagul,
prin încreţirea pânzei şi cusătura pe încreţ a ornamentelor geometrice. Fodorul se
termina cu un tiv cu găurele („ciurel”) şi cu dantelă („cipcă”). Gulerul, ciupagul şi
mânecile se coseau separat, înainte de a se încheia cămaşa, apoi se lucrau cheiţele,
lânceţul şi cipca. După mutarea gurii cămăşii în faţă, dispare ciupagul, apar șâre în râuri
pe piept, iar mâneca îşi păstrează compoziţia decorativă.
Valoarea artistică a cămășii femeilor din satele mureșene este amplificată de
dispunerea câmpurilor ornamentale, în așa fel încât să sublinieze linia croiului și să pună
în evidență silueta femeii care le poartă, de cromatica sobră, cu decor predominant
negru, pe fondul alb al pânzei (zona Târnavelor), de un registru cromatic amplificat la
cele mai noi, odată cu folosirea vopselelor cumpărate de la prăvălie și a introducerii de
noi materiale pentru realizarea decorului: firul de mătase, firul metalic auriu și argintiu,
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mărgelele și paietele, dar la care păstrarea câmpurilor ornamentale tradiționale asigură
menținerea echilibrului estetic.
Multiplele funcții pe care le-a avut cămașa – marcă de identitate etnică și zonală,
semn care indică vârsta, ocaziile, starea civilă, socială și materială a purtătoarei, dar și
funcția simbolică rituală în ceremonialul nunții, arată importanța deosebită a acestei
piese în complexul ansamblului vestimentar femeiesc. (Maria Bâtcă, Costumul popular
românesc, București, 2006, p. 50) Prin structură morfologică, material, croi, cămășile
mureșene prezintă numeroase trăsături de unitate cu piesele similare de pe întreg
cuprinsul țării. În ansamblul său, portul popular femeiesc mureșean are cămașa albă, cu
sau fără poale, cu un echilibru perfect între dispoziția câmpurilor ornamentale și
suprafețele neornamentate și care permite, prin croiul larg, lejeritate mișcărilor.
A doua piesă definitorie a ansamblului vestimentar femeiesc este catrinţa sau
zadia, de formă dreptunghiulară, prinsă în talie cu brâu, „baieră”.
Cea mai veche este „catrinţa cu trup vânăt”, care s-a purtat, la început, pereche,
una în faţă, alta în spate, iar ulterior, catrinţa din faţă a fost înlocuită cu „șurț”.
Catrinţa are două câmpuri ornamentale şi cromatice: „câmpul de sus”, denumit
„trup”, într-o singură culoare, „vânăt închis” la piesele mai vechi şi negru la cele mai
noi, şi „câmpul de jos”, pe care sunt amplasate registrele decorative orizontale. La
„catrinţa cu trup vânăt”, echilibrul compoziţiei ornamentale se bazează pe o mare
suprafaţă de non-decorativ şi pe contrastul puternic dintre cele două câmpuri cromatice:
vânăt închis sau negru şi roşu.
Catrinţele vechi sunt ţesute în 4 ițe, din păr (lână, cu firul lung şi bine răsucit), urzit şi bătut, trupul, iar pentru partea inferioară se folosea la bătut lâna moale bercă policromă, firul metalic, auriu şi argintiu, paiete (fluturi) şi mărgele mărunte, colorate. Din a
doua jumătate a secolului al XIX-lea, încep să se folosească materiale de târg, bumbacul
negru pentru urzit şi lânica cumpărată, colorată, pentru bătut la registrul de jos.
În zona decorului, pentru obţinerea alesăturii se foloseau tehnici diferite: printre
fire, peste fire, în lătunoi, cu tăieturi, cu dupci. Cele mai vechi catrinţe sunt „alese în
război”, prin acest procedeu fiind obţinute efecte artistice deosebite. Catrinţele „cusute
cu dupci” (o cusătură cu aspect buclat), cu lână bercă, sunt mai recente. Se întâlnesc și
motive liber desenate sau brodate, în broderie plină, cusute în punct de cruciulițe sau
cusute peste fire în „pășâturi”. Uneori, pe aceeaşi piesă, se foloseau mai multe tehnici de
decorare.
Compoziţia decorativă era dispusă în registre paralele, pe orizontal, vrâstele alese
alternând cu spaţii libere, colorate în nuanţe de roşu. Vrâstele se alegeau cu mâna, „în
degete”, cu lână toarsă subţire, iar mai târziu, cu gheme de lână bercă colorată („guşe”)
– de aici vine şi numele de catrinţe „guşate”. Numărul registrelor care compuneau
decorul era impar (3-5-7-9), variind ca dimensiuni şi model – unele sunt registre
principale (plasate central şi mai late), altele secundare (mai înguste), cu rol de
delimitare. Aceste registre decorative, de lăţimi diferite, creează variante ale
compoziţiei, repetiţie, simetrie, alternanţă şi ritm – trăsături specifice artei populare
româneşti. Suprafaţa ornamentală a piesei se festona, cu acul, de jur-împrejur, cu lânică,
în culorile alesăturilor de pe catrinţă.
De feston se prindeau „ciucurii” policromi sau „cipcă” mai lată, pe marginea
inferioară, şi mai îngustă pe părţile laterale ale catrinţei. Decorul este geometric,
complex şi diversificat, alături de ornamente abstracte, motive zoomorfe, avimorfe,
skeomorfe şi simbolic-religioase. Aceste motive geometrice se combină uneori pe
aceeaşi piesă cu ornamente vegetale stilizate, din această asociere luând naştere efecte
neaşteptate.
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Fiecare catrinţă este o construcţie de semne grafice şi cromatice, o combinaţie de
proporţii şi ritmuri. Motivele ornamentale au o semnificaţie decorativă absolută, o
frumuseţe emoţionantă, prin acordurile de forme şi culori, chiar dacă şi-au pierdut
valoarea magico-religioasă. Din punct de vedere al ornamentației, al motivelor
decorative, fiecare catrință este un unicat. Gama cromatică folosită subliniază
diferenţele de vârstă, stare civilă, ocazii şi diferenţierile zonale. „Catrinţele cu trup
vânăt” s-au menţinut în portul popular al bătrânelor până în deceniul şase al secolului
XX, în comparaţie cu „cămaşa cu ciupag”, ieşită din uz încă de la sfârşitul secolului al
XIX-lea. Se mai întâlnesc la festivaluri și sărbători populare.
La început, catrinţele cu trup vânăt se purtau pereche, în faţă şi spate; cu timpul,
cea din faţă este înlocuită cu şurţ. „Șurţul”, la început, era confecţionat din „păr” (lână,
„mierie” sau neagră), ţesut în 2-3-4-5 iţe. Era croit din doi laţi prinşi cu o cheiţă
tricoloră şi ornamentat la partea inferioară cu motive geometrice sau fitomorfe, cusute
cu lână policromă, ciucuri sau cipcă neagră. Se purta drept sau încreţit pe baieră în talie
și lăsat în cute libere (creţe).
La fete, şurţul de lână era de culoare roşie. Acesta era purtat în zile de lucru, iar
pentru zilele de sărbătoare se foloseau materiale cumpărate: barşon (catifea), satin, glod
negru. Pe Valea Mureşului, ornamentele de pe şorţ sunt florale, dispuse, în general, pe
partea inferioară, în timp ce pe Valea Gurghiului, şurţul are o coroniță, un buchet floral
sau pomul vieții în ghiveci, pe fiecare din cei doi laţi. Jos, pe marginea inferioară, sunt
prinşi ciucuri (franjuri) sau cipcă. Aceste „pene” sunt cusute cu bumbac mercerizat sau
mătase policromă (de aici și numele de șurț „cu piană”).
După 1900, pătrunde în portul local costumul de Sălişte, datorită eleganţei şi
rafinamentului compoziţiei decorative a pieselor componente, de mare distincţie şi
rafinament, prin contrastul dintre albul cămăşii şi negrul broderiilor sale, dintre albul
poalelor simple şi catrinţele negre, numite şi „bârsăneşti”.
Confecţionate din postav negru, jos la poale erau ornamentate cu două benzi cu
motive florale, realizate în broderie plină cu mătase neagră, fir auriu şi mărgele. Unele
au benzi ornamentale şi în chenar de jur-împrejur sau numai „pene” pe marginile
laterale, la fel brodate.
După 1970, aceste catrinţe, sunt brodate la maşină cu mătase neagră, motive
florale „cu tăietură” (decupaj cu bride al modelului), motive care ies în evidenţă
datorită albului poalelor de desubt. De jur-împrejur au aplicaţie de dantelă neagră
croşetată din bumbac mercerizat sau mătase, în colţişori. Catrinţa din faţă are la poale
franjuri sau ciucuri din mătase neagră, uneori cu fir auriu sau argintiu.
Pe valea Mureşului se poartă acum catrinţele înflorate din postav negru sau
„barşon” (catifea), cu motive florale brodate la maşina de cusut cu mătase policromă,
dispuse în bandă la poale şi benzi în chenar, pe margini de jur-împrejur.
Poalele, din pânză amestecată (bumbac și cânepă), largi și lungi, din cinci-șase
lați, erau, la început, atașate de cămașă și se terminau cu „șâre”, ca pe cămașă, cu
„ciurel” (ajur) și „cipcă” (dantelă).
Mai târziu apar poalele din lați așezați vertical, încheiați cu „cheiță”, încrețite și
prinse de „guler” sau strânse pe baieră. În zona Târnavelor, poalele se prindeau de guler
prin „pliuri călcate” numite „poale plisate”.
Motivele folosite pentru decorul poalelor sunt, în general, cele de pe cămașă și
sunt geometrice sau florale.
Laibărul este din „barșon” sau „postav” negru, scurt până în talie, pe margini cu
șnur negru sau din fire aurii „bulion”, cu sau fără broderie florală, pe margini cu mătase
neagră sau policromă, cu mărgele negre și paiete.
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Legăturile permanente pe care le-au avut, de-a lungul istoriei, localităţile din
Valea Superioară a Mureşului cu moldovenii din zona Suceava, Neamţ, Bacău, au dus la
preluarea costumului moldovenesc, ce ajunge şi în satele mureşene de pe Valea
Superioară a Mureşului. Întâlnim două tipuri de costum femeiesc – cel moldovenesc,
preluat de peste munţi, compus din cămaşa încreţită la gât, cu un sistem de ornamente
compartimentat în trei registre – altiţa pe umăr şi rândurile pe mânecă, purtată cu fotă,
precum şi costumul de amestec, ce cuprinde cămaşa locală transilvăneană, asociată cu
fota moldovenească.
Odată cu preluarea elementelor de port moldovenesc, s-a transmis şi terminologia
acestora – fota este numită aici „prijitoare - prigitoare”, „împrejurătoare”, ca şi în
zonele limitrofe: Suceava, Neamţ, Bacău, are formă dreptunghiulară și este acoperământ
al poalelor. Este țesută în război, în 4 ițe, având urzeală din bumbac și bătut lână neagră.
Câmpul ornamental este compus din vrâste simple policrome pe verticală, pe feţele de la
capete, dosul rămânând întotdeauna negru. La brâu şi la poale au o „bată” roşie
încadrată de vrâste înguste verzi, galbene, albastre sau mov. La sfârșitul sec. al XIX-lea
se folosește firul metalic și apare varga cu alesături de lână policromă și fir metalic.
La brâu, peste catrinţă sau şurţ, se punea „baera”, sau „brânețe”, țesute din fire
multicolore de lână sau în tricolor.
La început, rochia cu laibăr era confecționată din lână țesută, apoi, din păr,
bumbac, tergal și mătase. Este încrețită la talie și prinsă de laibărul confecționat din
același material.
Deschisă pe piept, până la brâu, încheiată cu nasturi, rochia cu laibăr are ca
ornamente bentița de catifea și colțișori la umăr și pe piept, față și spate. Se îmbrăca cu
cămaşa cu obinzică iar deasupra rochiei cu laibăr se așează șurțul, din bumbac sau
mătase, cu sau fără fodori, cu peteluțe și cipcă îngustă.
În ansamblul costumului popular există o serie de piese comune femeilor şi
bărbaţilor: cingătorile, obielele, încălțămintea, sumanul, pieptarul, cojocul.
Cingătorile, pe lângă funcția lor practică, utilitară, de a strânge mijlocul și de a
susține piesele care acoperă corpul de la talie în jos, au și valoare artistică.
Potrivit tradiției locale și gustului estetic al purtătorilor, modul de legare a acestor
piese – înnodate și cu capetele lăsate libere, îndoite sau ascunse în straturile suprapuse
ale cingătorilor, îi conferă personalitate portului popular din zona respectivă,
individualizându-l.
Brâiele se prezintă sub forma a două variante: brâiele late și brâiele înguste
(îmbrăcate prin înfășurare, erau realizate, la început, din lână, în culoare naturală).
Brâiele înguste, numite în zonă „baiere” sau „brânețe”, sunt purtate de femei și
au rolul de a susține piesele ce acoperă poalele cămășilor. Țesute în război, în trei sau
patru ițe, cu urzeală din fire de lână răsucită sau bumbac și bătaia din lână sau bumbac
răsucit, folosesc, în mare parte, elemente ornamentale ale catrințelor.
La capete, brâiele au franjuri din fire de urzeală. Ornamentul caracteristic brâielor
este dunga, dispusă pe lungime sau lățime; cu timpul, s-a amplificat prin alternarea
dungilor cu motive geometrice, fitomorfe, stilizate, „alese cu mâna” sau cu „speteaza”.
Decorul brâielor s-a îmbogățit prin folosirea mărgelelor înșirate și prin terminarea lor cu
franjuri sau cu ciucuri multicolori. Brâul tricolor, simbol al luptei naționale a românilor,
a fost purtat ori de câte ori era posibil.
În anotimpurile reci, veșmintele femeiești și bărbătești sunt întregite cu haine
groase, făcute din țesături de lână (glugi, sumane, căputuri) sau din pielea și blana
animalelor (pieptare, cojoace).
Gluga este o piesă care acoperă trupul, de străveche tradiție în portul mureșean.
Este formată dintr-o singură bucată de țesătură de pănură, țesută în patru ițe, îngroșată și
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finisată la piuă. Forma glugii se obține prin modelarea la capătul fâșiei de țesătură a
unui unghi care îi asigură un punct de sprijin fix.
Sumanul este confecționat din pănură (lână) neagră, sură și maro, țesută casnic în
patru ițe și apoi prelucrată la piuă, pentru îngroșare și mărirea rezistenței la impermeabilitate. Trupul sumanului și mânecile erau croite, la început, din foi dreptunghiulare;
ulterior, în părțile laterale s-au introdus clini drepți sau oblici sub braț, iar cu ajutorul
unor pave de formă trapezoidală, se legau de mânecile tubulare, dând lejeritate
mișcărilor. Lungimea până la genunci a sumanului pune în evidență linia siluetei.
Tehnica de ornamentare frecventă în zonă este cusătura cu şireturi negre
(„sărad”) – de aici numele de „suman sărăduit”. Ornamentele sunt amplasate pe guler,
clini, piept, marginile poalelor şi ale mânecilor şi găicile de încheiat. Cei mai
ornamentaţi sunt clinii laterali. „Săradul”, un şiret gros, se obţinea din împletirea a trei
fire de lână răsucite, decorul constând din motive în spirală. Croitul şi ornamentarea
sumanului o făceau meşterii specializaţi, prezenţi în fiecare sat. Croit cu guler drept pe
lângă gît, cu mâneci foarte lungi, sumanul se încheia la gât cu cheutori.
Era diferit modul de purtare al sumanului. Bătrânele îl purtau pe umeri, mânecile
fiind date pe spate, întrucât, în dreptul buzunarelor, sumanul avea un fel de orificii prin
care se scoteau mâinile. În alte localităţi, sumanul se îmbrăca pe câte o mânecă, cealaltă
mânecă aruncându-se pe umăr.
Căputul. Confecționat tot din pănură neagră, este mai scurt decât sumanul și croit
pe corp, încheindu-se cu nasturi negri. Ornamentarea se face cu bucăți de catifea și
barșon, mai înguste sau mai late, în general, de formă dreptunghiulară, dispuse la guler,
mâneci și la spate.
Pieptarul. În satele mureșene, hainele din piele sunt des întâlnite, mai ales în zona
montană și submontană, pe de o parte datorită faptului că ocupația de bază – creșterea
animalelor, oferă materia primă necesară confecționării lor, iar pe de altă parte datorită
climei reci din această zonă.
Hainele de piele din portul mureșean sunt lucrate din blana oilor, cu excepția
încălțămintei și a curelelor, lucrate din piei de bovine, de meșteri specializați.
Dacă luăm drept criteriu tipologic mâneca, în portul mureșean întâlnim două tipuri
de bază de haine din piele: pieptarul și cojocul.
Pieptarul, este fără mâneci și are o lungime care depășește puțin talia, fiind purtat
atât de femei cât și de bărbați, chiar și vara, de către persoanele mai în vârstă.
În zonă, pieptarele cunosc două variante: „pieptarele înfundate”, răscroite rotund
pe lângă gât, bogat decorate cu motive fitomorfe, amplasate pe piept și spate, cusute cu
bercă colorată sau mătase, se încheie pe umăr și sub braț sau numai sub braț și
„pieptarele despicate”, care se încheie în față cu „bumbi” din piele, cu formă dreaptă
sau evazată, cu clini a căror lungime și decor variau, în funcție de sex, vârstă și ocazia
cu care erau îmbrăcate.
La unele piese, ornamentele cusute cu lână colorată au fost completate sau, uneori,
chiar înlocuite, cu aplicaţii de piele albă („irhă”), la buzunare şi pentru marcarea
marginilor şi poalelor.
Pe Valea Mureşului, tinerii purtau pieptare deschise în faţă, brodate cu bumbac
mercerizat sau mătase în motive florale, cu ciucuri sau cănaci din mătase policromă, ca
la Bistriţa. Treptat, aceste pieptare încep să fie folosite şi în satele din Valea Gurghiului.
Pieptarele lungi până la şold, cu clini, le întâlnim în ceremonialul nunţii – clinii
de formă triunghiulară erau introduşi spre marginea inferioară a pieptarului, dându-i
forma evazată şi o eleganţă deosebită. Fiind scumpe, erau accesibile, în special,
păturilor sociale mai înstărite.
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Cojocul. Cojoacele sunt despicate în față și se diferențiază de pieptare prin
prezența mânecilor. Sunt de mărime mijlocie, cele care depășesc talia până aproape de
genunchi și cojoace lungi, până aproape de gleznă.
După felul în care se poartă, sunt:cojoace cu pielea în afară şi cojoace cu lână
în afară („bunda”) – întâlnite în portul ciobanilor, atât vara, la munte, cât și iarna. Prin
amploarea croiului și bogăția decorului, cojoacele cu pielea în afară, destinate zilelor de
sărbătoare sau ocaziilor ceremoniale, sunt piese foarte costisitoare.
Există numeroase procedee de împodobire a pieptarelor și cojoacelor, de la
„broderiile policrome”, realizate cu lână, lânică, arnici și mătase, broderiile cu mărgele,
paiete, decupaje ornamentale din „irhă” (fâșii de piele albă, decorate cu cusături
artistice, colorate și aplicate), la aplicații de „bumbi”, „șireturi” și „ciucuri colorați”.
Se adaugă „garniturile din blană de miel” (mai rar, din blănuri scumpe – dihor,
jder) ori din astrahan negru, sau cele realizate cu o țesătură de casă, din lână ori din
mătase, care imită astrahanul, numită local „prim”, „zăgăre”.
Aceste procedee măreau valențele expresive ale pieptarelor și cojoacelor, piesele
respective constituind și haine ceremoniale și mărci identitare, purtătoare de mesaje
sociale, rituale și estetice, prin anumite motive ornamentale și prin nuanțele coloristice.
Cănacii din mătase reprezentau principalul element decorativ ce completa motivele
brodate. De influenţă bistriţeană, ele au devenit în timp specifice Văii Mureşului, de
unde s-au extins şi pe Valea Gurghiului. Aceste cojoace erau cumpărate de la Bistriţa şi
Reghin, iar ulterior au apărut meşteri cojocari pricepuţi la Morăreni şi Gurghiu.
Piesele componente ale încălțămintei se suprapun stratificat. Primul strat, care
îmbracă piciorul, îl formează „obielele” și „ciorapii”, peste care se încalță „opinicile”,
„cizmele”, „bocancii”.
Obiala este din pănură (lână țesută în patru ițe, îngroșată la piuă), de forma unui
dreptungi și se poartă înfășurată pe picior până aproape de genunchi. Obiala se asociază
cu opincile, purtate până în preajma celui de-al doilea război mondial, excepție fiind în
anotimpul cald, când, indiferent de sex sau vârstă, se umbla desculț.
Ciorapii, împletiți din lână țigaie, se poartă cu cizme și cu bocanci.
Opincile reprezintă tipul de încălțăminte cel mai vechi, bazat pe forme
autohtone, cu reminiscențe iliro-traco-dacice, care sugerează și unele contacte cu
populațiile slave.
Opinca mureșeană aparține tipului de „opincă cu gurgui”, tipică întregului port
popular românesc din arealul carpatic. Este confecționată dintr-o singură bucată de piele
(de vită sau de porc), modelată pe picior, cu marginile încrețite, pentru a cuprinde bine
laba piciorului.
Opincile se diferențiază după felul cum se îngurzesc și după felul în care se
lucrează gurguiul. Ele sunt prinse de picior cu nojițe, din lână sau păr de capră, sau din
piele, lucrate în casă. La începutul secolului XX, în portul de sărbătoare pătrunde
încălțămintea lucrată de meșterii cizmari din orașe; cizmele, bocancii, ghetele joase și
înalte, pantofii, papucii, înlocuiesc opincile, dar se poartă în asociație cu piesele
costumului tradițional.
Iarna, femeile purtau „cizme cu bucin” (tureac tare) din piele confecţionate la
comandă, de culoare roşie şi neagră, din piele de viţel sau de capră, ornamentate cu ţinte
galbene şi bumbi. După primul război mondial, au început să se poarte ghete (papuci cu
tureac), apoi pantofi, cumpăraţi de la târguri, cel mai vestit în zonă fiind cel din Reghin.
La aceste noi piese de încălţăminte se purtau ciorapi împletiţi, în gospodărie, din lână şi
bumbac. Și în lumea satului mureșean, podoabele constituiau un însemn al opulenței,
marcând poziția purtătoarei pe scara ierarhică a societății, apartenența la un anumit grup
social.
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Pentru zilele de sărbătoare, costumul femeiesc se completa cu podoabe: câteva
şiruri de mărgele din sticlă colorată sau din porţelan, alb, albastru sau roz. Din
mărgelele mărunte, policrome, s-a realizat „gerdanul”, predominante fiind motivele
geometrice: cârligul, zăluța, coarnele berbecului, roata, prescura. Mărgelele, aduse de
negustori din Boemia, sau lucrate în cadrul manufacturilor de sticlă, hutele din Bihor
aduse de coloniști cehi și slovaci stabiliți aici, au desenate motive geometrice (cercuri,
puncte), de culoare albă, pe negru, albastru închis şi vișiniu – pe Valea Idicelului, erau
numite mărgele „de când cu 6oe”.
Pe cap fetele aveau „bertița” și „bearta”. Fetele și femeile înstărite purtau podoabe scumpe, „salba”, alcătuită din mai multe şiruri de bani de argint şi „zgarda” din
bani de argint, cusuți pe o bucată de barșon negru de formă dreptunghiulară sau rotundă.
Salba şi zgarda, din monede de argint, au fost cele mai prețioase bijuterii
utilizate în lumea satului, ele constituind valori în sine, menționate în foile de zestre.
Mireasa avea cununa albă, din pânză ceruită, împodobită cu oglinzi și mărgele,
cumpărată de mire din târg. Cei care nu puteau cumpăra, făceau una din flori de hârtie
colorată, albă, roz, albastră. De cunună se prindea voalul, numit „șlaier” sau „hobot”,
scurt până la brâu sau lung. Buchetul miresei era din flori de hârtie colorată, albă, roz,
roșie, cu crenguțe de bănuțel verde și busuioc, toate învelite într-o hârtie creponată albă,
iar jos atârnau două panglici albe din același fel de hârtie. Vara, buchetul se făcea din
flori naturale de grădină. Buchetul se păstra, după nuntă, în casa dinainte până se
învechea. Podoabele naturale pe care le purta mireasa și mirele, flori, frunze verzi, ca
simbol ceremonial, erau menite să asigure vitalitate, rodnicie, iar cununa, oglinzile,
banii de pe piept, sunt simboluri ale forțelor benefice ce protejează noua familie.
Ansamblurile vestimentare tradiționale, femeiești, se completau, în diferite
ocazii, cu piese anexe, al căror rol este acela de podoabă; dintre acestea, o mare
răspândire a avut-o „traista” și „desagii”.
Traista, nelipsită din portul vechi tradițional, prezentă și în portul actual de
sărbătoare, și-a menținut, de-a lungul timpului, atât funcția utilitară, cât și cea estetică,
conferind întregului ansamblu o notă pitorească. Confecționată din țesătură de lână, în
două, trei și patru ițe, cu vrâste, pătrate, dar și cu motive florale în alesătură (gușate), cu
ciucuri și cănaci la colțuri, nu lipsea niciodată din zestrea fetelor.
Diferenţele de vârstă şi de stare civilă erau indicate şi de alte elemente
componente ale ansamblului vestimentar, cum sunt: amploarea câmpurilor decorative,
ale învelitorilor şi ale cămăşilor, nuanţele cromatice utilizate precum şi modul de legare
a capului cu piese textile.
Şârele peste cot la cămăşile fetelor erau mai late şi cusute cu mărgele iar la
cămaşa de nevastă erau mai înguste şi cusute cu bumbac negru. Cipca de la marginea
fodorului, la cămaşa fetelor, era mai mare. Bordura decorativă, amplasată la poalele
şurţului, purtat în faţă, era mai lată la fete şi cusută cu o gamă bogată de culori vii.
Costumul popular mureșean, ca de altfel întregul costum popular, reflectă
infinite și diverse straturi de cunoaștere ale ființei și spiritului românesc, exprimate în
limbajul formelor și al semnelor plastice care împodobesc veșmântul, mai ales cel purtat
în zile de sărbătoare, în ocazii rituale și ceremoniale. Între forma și funcțiile costumului
există o relație de interdependență. Corelația dintre formă și croială, formă și material,
formă și compoziție decorativă, ca și dintre formă și funcții, sunt notele caracteristice
fundamentale care stau la baza alcătuirii unui ansamblu vestimentar (Maria Bâtcă,
Costumul popular românesc, București, 2006, p. 209-210). Costumul popular rămâne
un document cu certă valoare istorică și artistică, conținând mesajul veacurilor trecute,
sintetizând întreaga dimensiune existențială și spirituală a etniei care l-a creat.
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- Moldovan Rafila, n. 1939, Idicel Pădure;
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Pădure;
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- Fodor Mărioara, n. 1949, Pietriș
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- Buțiu Paulina, n. 1946, Nadășa;
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Costum cu catrinţe cu Costum cu şurţ de lână şi Costum cu şurţ cu peană Costum cu fotă
cu trup vânăt perechi catrinţă cu trup vânăt şi catrinţă cu trup vânăt

Perechi tinere în costume populare de Tineri, fraţii Lăscudean, în costume de
sărbătoare, sărbătoare, Jabeniţa (1936 Găneşti – Târnava Mică (1940)
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Tineri din Pietriş Vale în costume Pereche în costume populare de sărbătoare
populare (1946) de la Stânceni (1965 )

Bertiţă

Ceapsă Ceapsă cu puioară
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Neveste în costume de sărbătoare din Idicel Pădure (1918)

Cămaşă cu umăr

Cămăşi cu umăr şi râuri

Catrinţe cu trup vânăt
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Familie de oier în costume de sărbătoare, Luier, 1944

Băciţa Crişan Floarea cu cei 10 copii în costume populare de sărbătoare, Sâmnihaiu de
Pădure (1951)
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Perechi în costume populare de iarnă de sărbătoare (2012)

Copii în costume populare de iarnă de sărbătoare (2009)
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Pieptar înfundat faţă Pieptar despicat faţă Pieptar înfundat spate Pieptar despicat spate

Cojoace

Pereche tânără în costum de sărbătoare de iarnă din Luier (1937
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Miri, chemători şi chemătoare la Pietriş Vale (2006)

Miri în costume populare de sărbătoare din Luier (1940)
Neveste din Idicel Pădure îmbrăcate în costume de sărbătoare
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Familia Pop Vlasa din Idicel Pădure în costume de sărbătoare (1918)

Familia Călăieştilor (Covrig) din Idicel Pădure în costume de sărbătoare (1918)
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Ansambluri de dansuri populare româneşti la Festivalul etniilor (Reghin, 2011)

Câştigătorii concursului „Cel mai autentic costum popular” – Festivalul Văii Gurghiului
(2010-11)
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Femei în costume populare de sărbătoare
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TRAIA VUIA – 140 DE AI DE LA AŞTEREA
MARELUI SAVAT ŞI PATRIOT ROMÂ
Adrian Deheleanu (Timişoara)
La 17/29 august 1872, în localitatea Surducu Mic, comuna Bujor (astăzi Traian
Vuia) a văzut, pentru prima dată, lumina zilei cel care va deveni părintele aviaţiei
moderne, Traian Vuia. Părinţii săi erau preotul Simeon Popescu şi cea de a doua soţie a
sa, Ana Vuia. Simeon Popescu era fiu de ţăran din localitatea Dobreşti (judeţul
Severin), a terminat teologia la Vârşeţ, secţia română şi din 1864 funcţiona ca preot în
Surducu Mic, fiind căsătorit din 1861 cu Sofia, fiica preotului Ion Bărbulescu din Bujor.
Au avut doi copii - Marta şi Ioan (mort de timpuriu). Sofia a murit în 1866, astfel
preotul Simeon Popescu îşi ia, după doi ani, a doua soţie, pe Ana Vuia din Ticvaniu
Mare, nepoata protopopului Lipovei, însă, conform canoanelor bisericii ortodoxe, nu se
putea recăsători legitim a doua oară. Cu Ana Vuia a avut trei copii - Elena, Traian şi
Ghizela. Astfel, Traian Vuia a fost trecut în registrul botezaţilor cu numele de familie al
mamei. In 1876 Simeon Popescu este transferat paroh în Băteşti, localitate foarte
aproape de Făget.1
Din toamna anului 1881, tatăl său îl înscrie la Şcoala germană din Făget, la
învăţătorul Anton Mahler, sub numele de Traian Popescu. Aici a frecventat clasele a IIa şi a III-a, iar în 1883 este transferat la Lugoj, unde termină clasa a IV-a şi apoi
Gimnaziul maghiar de stat între anii 1884-1892. La Lugoj, în toate matricolele şcolare
apare cu numele Vuja Trajan. A fost un elev strălucit, după cum reiese din situaţia sa
şcolară, inclusiv la examenul de bacalaureat ce s-a dat din 12 materii în mai-iunie 1892,
calificativul de promovare fiind eminente.2
După terminarea liceului, Traian Vuia îşi continuă studiile la Budapesta. A urmat un an
Secţia mecanică a Şcolii Politehnice, pe care a trebuit însă să o abandoneze deoarece resursele
sale materiale erau extrem de modeste şi nu-i permiteau frecvenţa obligatorie ce se cerea la
Şcoala Politehnică. S-a transferat la Facultatea de drept, care îi permitea să lucreze ca studentstagiar, asigurându-şi astfel mijloacele de trai şi plata taxelor. Astfel, Traian Vuia se perindă prin
diverse birouri avocaţiale: al lui Coriolan Brediceanu la Lugoj (1895-1897), la avocatul
Vladimir Spătaru din Vârşeţ (1898-1899) şi din nou la Lugoj, între anii 1900-1902, în
cancelaria avocaţială a lui Coriolan Brediceanu şi apoi a lui George Dobrin. În 1901 Traian
Vuia obţine titlul de doctor în drept cu marea distincţie Magna cum laude în urma susţinerii
dizertaţiei:,, Militarism şi industrialism, regimul de status şi contractus ’’.3
În aceşti ani, pe lângă studii şi munca pentru a-şi asigura mijloacele de trai, Traian
Vuia a găsit timp şi pentru a desfăşura o bogată activitate în cadrul Societăţii academice "Petru
Maior" a studenţilor români din capitala Ungariei. Între anii 1892-1896 a fost ales în comitetul
societăţii cu sarcini privind biblioteca şi ca membru în comisia literară.La serata literarmuzicală din 1 decembrie 1895, Traian Vuia a prezentat studiul Despre genialitate. Tot în aceşti
ani a participat cu însufleţire la manifestările culturale şi artistice ale lugojenilor. A fost secretar
al Reuniunii de cânt şi muzică din Lugoj şi secretar al Astrei, despărţământul Lugoj, calitate
1

Traian Vuia, Realizarea zborului mecanic. Mărturii, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1945, sub îngrijirea lui C.
Nedelcu, p. 15.
2
Aurel Păuncu, Unde s- a născut Traian Vuia?, în,, Caiet literar- artistic” al Cenaclului,, George Gârda”,
Făget, 1883, p.76- 79.
3
Ioan Iancovachi, Ion Cojocaru, Traian Vuia. Viaţa şi opera, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1988, p. 65.
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în care, adeseori, s-a deplasat în diferite localităţi din Banat pentru adunările generale şi pentru
diferite manifestări culturale organizate de cele două societăţi culturale. A manifestat interes
pentru studii filozofice şi sociologice şi se alătură cu entuziasm preocupărilor intelectualităţii
româneşti progresiste, în frunte cu remarcabilul publicist Valeriu Branişte, de a face din
coloanele ziarului Drapelul din Lugoj o tribună pentru întărirea conştiinţei naţionale. În acest
ziar, Traian Vuia a publicat o serie de articole, în perioada anilor 1901-1914, contribuind la
lămurirea opiniei publice româneşti despre stările de fapt din monarhia austro-ungară.
Preocupările lui Traian Vuia din domeniul mecanicii şi al zborului din aceşti ani au dus la
conceperea şi construirea unei machete denumite Aeroplan-automobil, cu care, în vara anului
1902, pleacă la Paris.
Despre remarcabilele invenţii ale lui Traian Vuia s-a scris destul de mult. Există
monografii importante în acest domeniu, cum ar fi cele elaborate de George Lipovan, Andrei
Meţianu, Ion Iancovachi şi Ion Cojocaru, Crişan Toescu, G. Gheorghiu şi alţii, precum şi
editarea după moartea inventatorului a volumului de Mărturii.1
Din mărturiile contemporanului său Tiberiu Brediceanu aflăm că preocupările din
domeniul tehnic l-au acaparat pe Traian Vuia încă din anii când era elev la liceul din Lugoj,
când i-a surprins pe colegii săi prezentându-le o locomotivă de tren în miniatură, pusă în
mişcare prin forţa aburului sub presiune. Apoi şi-a construit singur un aparat de fotografiat.
Despre preocupările sale în domeniul zborului, Traian Vuia ne povesteşte singur mai târziu,
când evocă anii de şcoală de la Făget, unde învăţătorul Anton Mahler a construit pentru băiatul
său un zmeu mare. Curiozitatea copilului de 10 ani era îndreptată în special asupra construcţiei
zmeului, aşa cum mărturiseşte în paginile scrise în 1943 pentru o introducere la o carte despre
începuturile aviaţiei: "Am cercetat cu curiozitatea obişnuită la acea vârstă toată construcţia
zmeului. Era de dimensiuni mari. Am urmărit cu multă atenţie procedeul echilibrării.". Apoi,
Traian Vuia menţionează în continuare: "La ţară, unde eram la părinţi am construit o serie lungă
de zmei. Mai târziu, ca elev la liceul din Lugoj, de asemenea construisem mai mulţi zmei şi îi
experimentam pe câmpul vast din jurul taberei, sub poalele viilor."2
D e la construirea de zmei la proiectul unei maşini de zburat nu a trecut prea mult timp.
Inspirându-se din zborul păsărilor mari, Traian Vuia concepe, în iarna anului 1901-1902, o
maşină de zbor acţionată prin pedale şi care utiliza curenţii aerieni, deşi după cum mărturiseşte
"încă din tinereţe aveam convingerea, aveam credinţa, ba chiar certitudinea soluţiei problemei
zborului prin mijloace mecanice". Întrucât îşi dă seama că în ţară nu dispune de toate
informaţiile necesare, se hotărăşte să plece la Paris. Ajuns în vara anului 1902 în capitala
Franţei, centrul cel mai înaintat, unde se dezbătea cu însufleţire problema zborului, Traian Vuia
continuă să studieze lucrări care tratau despre încercările şi realizările de până atunci ale
oamenilor de ştiinţă şi ale experimentatorilor în vederea realizării sublimului vis al omenirii Zborul. În urma cercetărilor sale, Traian Vuia îşi întăreşte convingerea că soluţia problemei
navigaţiei aeriene nu putea fi decât "o maşină mai grea decât aerul", deşi în acel timp lumea era
entuziasmată de realizarea zborului cu baloane dirijabile. Inventatorul român era nedumerit "de
ce maşina de zburat nu era deja inventată, deoarece toate condiţiile tehnice erau date şi toate
principiile teoretice stabilite".3
L a 16 februarie 1903, Traian Vuia prezintă Academiei de Ştiinţe din Paris un mecanism
intitulat Proiect de aeroplan-automobil, în care argumenta din punct de vedere ştiinţific şi tehnic
posibilitatea zborului cu un aparat mai greu decât aerul. El expunea problema zborului într-un
mod cu totul original, deosebindu-se radical de concepţiile existente în vremea aceea, care se
bazau numai pe aparate mai uşoare decât aerul, şi care nu admiteau altă soluţie. De asemenea, el
1
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a stăruit asupra importanţei lansării aeroplanului pe roţi şi a demonstrat că toate celelalte
probleme sunt rezolvate şi se poate trece imediat la construirea maşinii. Comisia specială din
cadrul Academiei de Ştiinţe din Paris, care examina memoriile în legătură cu navigaţia aeriană,
deşi fusese formată din personalităţi remarcabile ale vieţii ştiinţifice franceze, era stăpânită de
prejudecata că soluţia "mai greu decât aerul" este nerealizabilă. Astfel că memoriul lui Traian
Vuia nu a fost examinat, ci clasat şi pus la dosar cu rezoluţia categorică "Realizarea şi
rezolvarea problemei zborului cu un aparat mai greu decât aerul este himerică". Cu toate
acestea, Traian Vuia nu s-a descurajat. El hotărăşte să-şi construiască singur aparatul.
La 15 mai 1903, Traian Vuia solicită Oficiului Naţional al Proprietăţii Industriale din
Republica Franccză un brevet de invenţie sub denumirea de Aeroplan-automobil care i s-a
eliberat la 7 august 1903 şi a fost dat publicităţii la 16 octombrie 1903. Cu ajutorul prietenilor şi
simpatizanţilor de la Paris: Dr. Marius Sturza, Dr. Franz Mayr, Dimitrie Drăghicescu, Nicolae
Titulescu, Nicolae Suciu, dar mai ales "Graţie încrederii şi patriotismului lugojenilor, s-au putut
aduna fondurile necesare pentru construcţia maşinii". Construcţia aparatului a început în toamna
anului 1903 şi s-a terminat în februarie 1905, însă s-au ivit mari greutăţi în procurarea
motorului. Din nou este ajutat cu fonduri de către D. Drăghicescu, Toma Dragu şi Ionel Arion,
astfel că, în decembrie 1905, s-a realizat montarea completă a aeroplanului şi s-a trecut la
primele experimentări pe teren.1
Noutatea desăvârşită pe care o aduce el, în primul rând, era trenul de aterizare. Aeroplane
au fost construite şi înainte de Traian Vuia şi în vremea lui, însă toate acestea nu dispuneau de
mijloace proprii de decolare. Pentru lansarea lor se foloseau diferite mijloace auxiliare ca: şineplane înclinate, catapulte, remorcarea cu ajutorul automobilului pe uscat sau cu o barcă cu
motor pe apă, remorcarea în aer cu ajutorul unui balon etc. Traian Vuia propune şi realizează,
pentru prima oară în istoria aviaţiei, trenul de aterizare, (căruciorul purtător), care mijlocea
câştigarea vitezei necesare pentru decolare. Pe lângă această noutate este de remarcat, de
asemenea, faptul că Traian Vuia a adoptat formula monoplan, deşi toţi predecesorii săi şi
contemporanii lui erau adepţii biplanului. Traian Vuia propune şi realizează, pentru prima oară
în istoria aviaţiei, trenul de aterizare elice şi a realizat un sistem pendular al aparatului, care
asigura acestuia o mare stabilitate de zbor, obţinută prin formele geometrice şi numărul aripilor,
dar mai ales prin poziţia instrumentelor de cârmuire: elicea tractivă era situată în partea dinainte
a maşinii, iar cârmele de profunzime şi de direcţie erau montate în spate. Motorul folosit pentru
aparat era alimentat cu anhidrie carbonică, gaz obţinut prin arderea completă a cărbunelui de
lemn. Instalaţia pentru producerea gazului era foarte grea, astfel că gazul era captat şi pompat
într-o pernă impermeabilă de unde se făcea alimentarea motorului. Durata de funcţionare a
motorului era doar de câteva minute, deoarece atunci când se termina gazul, motorul se opreaţi.2
După terminarea completă a aeroplanului, Traian Vuia începe experimentarea lui pe teren,
folosind pentru aceasta o porţiune de drum puţin frecventată care ducea de la Montesson la râul
Sena. Primele experienţe efectuate de către Traian Vuia în decembrie 1905, 5 februarie şi 6
martie 1906, când aparatul a rulat pe pământ nefolosind întreaga putere a motorului, au pregătit
epocalul zbor de la 18 martie 1906. In acea zi memorabilă, Traian Vuia cu aparatul său a rulat
mai întâi pe pământ, aproximativ pe o distanţă de 50 m, şi a câştigat viteza necesară de
sustentaţie, apoi a pierdut contactul cu pământul şi a parcurs în zbor o distanţă de 12 m, la o
înălţime de 0,6-1 m. Oprirea bruscă a motorului a lăsat aparatul în voia vântului, care a înclinat
avionul spre un arbore, fapt ce a produs unele stricăciuni la o aripă şi la elice. Rezultatul obţinut
de Traian Vuia, în cursul acestei experienţe, constituia o performanţă tehnică extraordinară,
deoarece el era primul om care s-a desprins de pe pământ cu un aparat mai greu decât aerul,
numai cu mijloacele de bord ale maşinii sale. Astfel, data de 18 martie 1906 se înscrie ca o zi
1
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memorabilă în istoria aviaţiei, românul Traian Vuia fiind deschizătorul de drum în acest
domeniu.1
Despre amănuntele tehnice ale acestui zbor a scris revista franceză L'Aerophile din aprilie
1906, revistă care va continua să relateze şi despre alte experienţe de zbor, realizate de Traian
Vuia în cursul anilor 1906-1907. In iunie 1907, revista L'Aerophile îi consacra lui Traian Vuia
un articol de apreciere a meritelor sale în domeniul zborului mecanic, arătând că "Sistemul
Vuia, cu toate că performanţele lui au fost rare şi scurte, era bogat în dispozitive ingenioase,
dovedind prin aceasta un spirit original, inventiv şi cunoştinţe de mecanică foarte serioase. El a
conceput şi executat aparatul său în momentul când primele succese ale dirijabilului Lebandy
păreau că fac să se uite aviaţia. Efortul lui Vuia în acea oră dificilă şi cu mijloace materiale
restrânse a fost din cele mai merituoase. Trebuie să recunoaştem că el a fost un adevărat slujitor
al Marii cauze. Să-i păstrăm un mic colţ în istorie, pe care l-a cucerit cu vrednicie şi-1 merită
cu prisosinţă. Într-o altă revistă franceză - La nature din 11 august 1906 - apărea un articol de
trei pagini intitulat L'Aéroplane Vuia în care era tratată problema navigaţiei aeriene cu un
aparat mai greu decât aerul, arătând că: "Aviaţia este poate cea mai frumoasă şcoală a
progresului, care i-a fost dat omului să o creeze... Trebuie să adăugăm astăzi pe lista
cercetătorilor serioşi în materie de navigaţie aeriană numele lui Vuia.2
Treptat sistemul conceput de Traian Vuia este adoptat de toţi constructorii de avioane,
chiar de adversarii cei mai înfocaţi ai zborului cu aparate mai grele decât aerul.
Întrucât de faţă la reuşita lui Traian Vuia n-au fost şi persoane oficiale, performanţa lui n-a
fost omologată de vreo organizaţie aeronautică. De aici lungi şi sinuoase dispute asupra
întâietăţii pe plan mondial în privinţa primului zbor pur mecanic, întâietate care era revendicată
de A. Santos- Dumont, fraţii Wright şi alţii. Insă A. Santos-Dumont a reuşit prima săritură
numai la 22 august 1906, după ce a adoptat sistemul de lansare pe roţi inventat de Traian Vuia,
iar fraţii Wright au făcut experienţele de zbor între anii 1903-1908 în cel mai mare secret, fără
martori oculari, fără documente autentice care să le confirme această întâietate. De o modestie
deosebită, despre care vorbesc toţi cei care l-au cunoscut, Traian Vuia nu s-a interesat niciodată
de gloria sa personală, ci a căutat continuu ca, prin munca sa să servească progresul ştiinţei şi al
tehnicii, progresul societăţii omeneşti. George Lipovan îşi aminteşte de o discuţie avută cu
marele inventator român pe tema priorităţii zborului mecanic, care era atribuit pe nedrept
brazilianului Santos-Dumont. La reproşul lui G. Lipovan că nu îşi revendică dreptul său, Traian
Vuia a răspuns simplu: "Ce importanţă are cine a făcut un lucru: important este că el există. Eu
n-am căutat niciodată gloria, fiindcă ştiu că gloria pierde adesea pe om... Eu nu lucrez pentru
gloria mea personală, ci lucrez pentru gloria geniului uman.3
Strălucita izbândă a lui Traian Vuia a înclinat balanţa studiilor şi experienţa oamenilor de
ştiinţă şi a cercetătorilor dinspre balonul dirijabil, considerat atunci drept singurul mijloc de
locomoţie aeriană al viitorului, spre aparatele mai grele decât aerul. Succesul inventatorului
român a fost adevăratul pas hotărâtor în cucerirea oceanului aerian, cel care a făcut posibil
avântul în domeniul aviaţiei, până la giganticele păsări de metal de azi, care brăzdează zilnic
văzduhul cu viteze ameţitoare.
Din 1907 Traian Vuia îşi orientează cercetările pentru realizarea unui elicopter, cercetări
care au durat până în preajma primului război mondial, când a fost nevoit să le întrerupă. Din
anul 1918, Traian Vuia revine la această preocupare, construind o maşină de studiu cu aripi
rotative, apoi a început primele experienţe. Din nou eforturile lui Traian Vuia se izbesc de
neîncrederea specialiştilor epocii, care considerau că realizarea zborului vertical este o utopie. în
1922, când Traian Vuia a experimentat elicopterul "Vuia nr.2, el s-a convins de posibilitatea
1
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realizării acestei performanţe şi îşi exprima convingerea fermă că "putem prezice cu
certitudine că soluţionarea problemei este iminentă şi ne va aduce mari surprize. Lipsit
de mijloacele financiare necesare, Traian Vuia a trebuit să întrerupă experimentările elicopterului. Dar profeţia sa s-a adeverit curând. Ideile şi principiile sale au fost
valorificate, în 1938, pentru realizarea zborului vertical.1
Genialul creator Traian Vuia, mereu asaltat de noi preocupări în domeniul
invenţiilor, se afirmă în continuare prin noi descoperiri. După remarcabilele succese în
domeniul aviaţiei, inventatorul român îşi orientează cercetările în domeniul ştiinţei
termice şi termodinamice, având drept finalizare realizarea generatorului de abur, cu
multiple posibilităţi de utilizare industrială. Din nou inventatorul are mari dificultăţi
financiare. Profesorul Gustave Ribaut, membru al Academiei de Ştiinţe din Paris, i-a
pus lui Traian Vuia la dispoziţie Laboratorul de înalte Temperaturi pentru
experimentarea generatorului de dimensiuni reduse. La experimentările generatorului,
Traian Vuia a fost asista de Gavril Brola. La Arhivele Statului Deva se păstrează
corespondenţa dintre Traian Vuia şi asociatul său Yvonneau cu Societatea Anonimă
Română Minieră Mica Brad privind comenzi pentru generatorul Vuia-Yvonneau tip 425
C cu vaporizare instantanee, înaltă temperatură, înaltă presiune şi inexplozibil. Tot aici
se păstrează planuri, instrucţiuni, memorii asupra detaliilor tehnice şi o telegramă
trimisă de Traian Vuia din Cluj, prin care îşi anunţa sosirea la sediul societăţii din Brad
pe data de 26 aprilie 1934. Din mărturisirile lui Teodor Petrugan, care a trăit în Franţa şi
l- a vizitat des pe Traian Vuia între anii 1925-1935, rezultă faptul că generatoarele
livrate la Societatea Mica din Brad nu au avut o durată de funcţionare decât de numai
cîteva săptămâni, deoarece s-au ars tuburile. Traian Vuia a continuat să perfecţioneze
generatorul de aburi până după cel de al lea război mondial când, îmbolnăvindu-se, nu a
mai putut lucra. Experimentările au fost continuate de G. Brola, care apoi a produs în
serie aparatul sub titlul "Proceduri termice Brola”.2
Din corespondenţa purtată de Traian Vuia cu diferite persoane aflăm impresiile
produse asupra sa la reîntâlnirea cu ţara de origine după mai bine de 30 de ani. Într-o
scrisoare adresată lui G. Lipovan, datată: Paris, 29 martie 1935, Traian Vuia are cuvinte
de apreciere pentru succesele industriei româneşti de aeronautică, dar şi o reală evaluare
a progreselor viitoare, accentuând asupra necesităţii de cadre calificate: "Când am
petrecut în ţară, în mai va fi un an, am vizitat fabrica aeronautică din Braşov şi am fost
surprins văzând-o atât de bine înzestrată. Începutul este greu pretutindeni, în special la
noi, cari suferim de somnolenţa digestiunii grele, curajul la muncă nu este o calitate
naţională. Industria să va dezvolta cam greu la noi, putem totuşi avea nădejdea unui
progres vizibil de toată lumea de aici în câţiva ani. Ne lipseşte un progres vizibil de
toată lumea de aici în câţiva ani. Ne lipseşte educaţia, la muncitori dresajul, nu avem
încă cadre. Contingentările, deşi aspre şi chiar dăunătoare din anumite puncte de vedere,
vor avea şi un rezultat bun, ne silesc să ne creăm o industrie proprie şi să o înzestrăm.
Nevoia este mama născocirilor, zice un proverb vechiu. "Impresiuni nu tocmai rele" şi-a
făcut Traian Vuia şi în prima vizită în ţară, în toamna anului 1932, când a fost la
Bucureşti şi în Ardeal.
Paralel cu activitatea ştiinţifică, Traian Vuia a desfăşurat şi o bogată activitate
social-politică.3
În timpul primului război mondial, Traian Vuia şi-a folosit inteligenţa şi
condeiul pentru a sprijini eliberarea popoarelor asuprite. El a acceptat să lucreze la
1
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Biroul de Investiţii al Ministerului Apărării Naţionale din Franţa, contribuind la
descoperirea şi perfecţionarea unor arme folosite în timpul războiului de armatele
Antantei. În acelaşi timp, a scris manifeste adresate ostaşilor români, sârbi, cehi, slovaci
etc. din armata austro-ungară, cu îndemnul de a nu-şi vărsa sângele pentru o cauză
străină intereselor lor şi de a lupta pentru libertate.1
O activitate remarcabilă a desfăşurat Traian Vuia în cadrul Comitetului Naţional
al Românilor din Transilvania şi Bucovina, constituit la 30 aprilie 1918 la Paris. Prin
funcţiile îndeplinite - preşedinte, vicepreşedinte şi secretar general - şi prin activitatea
desfăşurată, Vuia a militat pentru organizarea unei legiuni de voluntari transilvăneni şi
constituirea unui comitet unic al românilor stabiliţi în Franţa şi Italia. Din iniţiativa sa,
la 15 mai 1918, comitetul a editat revista bilunară de propagandă "La Transylvanie".
Momentul culminant al activităţii social-politice desfăşurate de Traian Vuia în timpul
primului război mondial îl constituie prezenţa sa la Conferinţa de Pace de la Paris, unde
a pledat pentru recunoaşterea României Mari.
Pentru meritele sale în înfăptuirea Unirii, Comitetul Partidului Naţional Român
al judeţului Caraş-Severin i-a propus candidatura în cercul electoral nr. 11 Răcăjdia
pentru primul Parlament al României Mari. Din păcate, unii reprezentanţi ai Partidului
Naţional Român i-au contestat dreptul de a candida pe motivul că a fost socialist,
determinându-1 să-şi retragă candidatura. Motivul acestei retrageri şi amărăciunea
provocată de ingratitudinea celor alături de care a luptat pentru triumful celei mai
importante aspiraţii naţionale, vor fi împărtăşite lui George Dobrin, într-o amplă
scrisoare."Am devenit socialist din patriotism - arată Vuia în această scrisoare sinceritatea mea nu a tras-o nimeni la îndoială şi azi, [în] toate cercurile unde mă
învîrtesc, se ştie ce opiniune am". Cu deplin temei şi cu premoniţie, Vuia avertizează:
"Cei din Centru doresc poate, ca partidul socialist să cadă cu totul sub direcţiunea
străinilor, duşmanilor a tot ce este românesc?... Oare cei din Centru află că proced
înţălăpteşte, când lovind cu ostracism pe patrioţii socialişti lasă partidul pe mâna
demagogilor şi a duşmanilor poporului român!"2
Modul în care s-a realizat Unirea Ardealului cu România 1-a nemulţumit multă
vreme pe Traian Vuia. El dorea cu ardoare realizarea Unirii, dar ca jurist, considera:,,
Pentru ca să ne putem uni cu regatul Român, trebuie să rupem cu Ungaria, adecă să ne
declarăm independenţi şi ca popor liber, printr-un act bilateral, luând angajamente
reciproce să ne unim cu Vechiul Regat spre a forma 6oua României”. În aceeaşi
scrisoare va declara:,, În 1918 am atras atenţia d-lor Bocu, Goga şi Lucaciu asupra
chestiunii Unirei, le-am spus că Unirei trebuie să-i dăm o bază juridică şi conformă
dreptului internaţional. Am văzut însă imediat, că mă aflu în prezenţa unor ignoranţi,
fără nici o pregătire serioasă (...) 6-am fost înţeles şi am fost suspiţionat că voiesc
independenţa Transilvaniei."3
A criticat cu duritate demagogia şi balcanismul vieţii politice din România,
virusul politicianismului şi al fanariotismului, dezinteresul guvernanţilor pentru destinul
românilor, necinstea şi dezbinarea, scriind: „Când am văzut în ce mâini necompetente,
peşti politici ai fanarioţilor, este depusă soarta poporului aici, m-am retras scârbit.
Bărbaţii noştri cred că marile probleme se rezolvă prin discursuri frumoase, fraze
alese, alegorii patriotice şi ditirambe poetice, previzionănd „că în 20-30 de ani, ne vom
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trezi balcanizaţi, după ce am avut frumosul vis de a debalcaniza pe fraţii noştri de
dincolo de Carpaţi”.1
Deşi a trăit departe de ţară, Traian Vuia a rămas toată viaţa un adevărat patriot.
La izbucnirea celui de al II-lea război mondial, când Franţa era în plină mobilizare
generală, Traian Vuia îi scrie compatriotului său Caius Brediceanu, la 7 septembrie
1939, plin de îngrijorare pentru ţara sa: "Dee Atotputernicul, ca România să-şi poată
menţine frontierele intacte de orice invaziune". Trista lui presimţire s-a adeverit prea
curând, României fiindu-i răpite, în anul următor, importante teritorii de către sovietici,
Ungaria şi Bulgaria.
În timpul celui de al doilea război mondial, inventatorul român s-a încadrat în
lupta antifascistă. Din primii ani ai ocupaţiei germane el a întreţinut legături cu un grup
de studenţi şi intelectuali antifascişti şi cu colonia de români de la Issy-les-Moulineaux.
În 1942 a luat legătura cu mişcarea română de rezistenţă din Franţa. Intră în Frontul
Naţional Român, care a grupat în 1943 mai multe organizaţii din Rezistenţă. Totodată,
Traian Vuia adăposteşte, în biroul său din Paris, redacţia ziarului La Roumanie Libre,
apărut în octombrie 1943 în limba română şi franceză, ca organ al F.N.R. în august
1944, când se constituie primul Comitet Legal al Frontului Naţional Român,
inventatorul este ales preşedinte.2
După război, F.N.R. a ajutat la repatrierea românilor deportaţi, din partea de
nord a Ardealului, în lagărele hitleriste de muncă forţată de la Sedan, Metz, Vadnay,
Pidmont şi Mailly. A desfăşurat acţiuni de mobilizare a opiniei publice din Franţa, în
vederea ajutorării românilor care au suferit din cauza secetei din ţară din anii 19461947. Totodată Frontul Naţional Român a organizat trei congrese pentru a face
cunoscute şi a susţine drepturile României în preajma încheierii Tratatului de pace. La al
III-lea Congres al F.N.R., Traian Vuia n-a mai putut participa, fiind bolnav. În
scrisoarea adresată congresului, Traian Vuia îşi exprimă tristeţea pentru că nu poate
participa "la acest congres, care constituie apoteoza şi consacrarea idealului nostru". Iar
în continuare afirmă că "Scopul nostru suprem este apărarea intereselor României.
Toată recunoştinţa compatrioţilor care aici au luptat în ilegalitate şi care de la eliberare
încoace s-au străduit să ajute ţara. Cu emoţie să ne salutăm prietenii francezi care prin
prezenţa lor la acest congres mărturisesc că România, reînnoită prin sacrificiile şi
eroismul ei, este demnă să-şi găsească locul cuvenit între Naţiunile Unite."3
Deşi sub povara bolii şi a bătrâneţii, Traian Vuia dorea cu ardoare să-şi ajute ţara
de origine, sperând ca România să devină liberă şi cu un regim democratic, valori pentru
care a luptat toată viaţa. El nu putea bănui că Aliaţii vor abandona România la bunul
plac al noii tiranii - socialismul de tip sovietic - care a supus neamul său la una din cele
mai perfide terori - teroarea roşie.
Crescut şi educat în climatul efortului general pentru cultivarea solidarităţii şi libertăţii
naţionale, Vuia s-a preocupat constant de sensul şi direcţia, de evoluţia a lumii în care trăia, de
soarta popoarelor oprimate şi în special de cea a neamului său, găsind răgazul de a-şi exprima
opiniile atunci când împrejurările istorice o cereau. Cercetătorul dr. Dumitru Tomoni a
identificat în acest sens peste 90 de articole publicate în ţară şi străinătate în: „Drapelul" (Lugoj),
„Viaţa socială" şi „Orizontul" (Bucureşti), „La Transylvanie" (Paris), „Semănătorul" (Braşov),
„Fruncea" şi „Luceafărul" (Timişoara). La acestea se adaugă şi broşura „Le Banat (Timishana)"
care a servit ca material documentar pentru susţinerea cauzei româneşti în timpul Conferinţei de
1
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Pace de la Paris. Studierea lor ne prezintă un intelectual omniprezent ce a slujit cu patriotism,
credinţă şi cu probitate ştiinţifică ideile generoase - libertate, unitate, democraţie şi aspiraţiile
legitime ale neamului românesc.1
Presa bănăţeană a manifestat interes pentru ilustrul bănăţean, care, cu geniul său, a
deschis calea aviaţiei moderne. Revista „Fruncea" şi-a făcut datoria de onoare în a scrie despre
inventatorul bănăţean. Directorul acesteia, inginerul Nicolae Ivan, care-şi făcuse studiile la Paris,
1-a cunoscut personal pe Traian Vuia şi va publica primul interviu luat acestuia în vara anului
1937.
Cu prilejul apariţiei articolului scris de poetul Adrian Maniu intitulat „Întîiul zburător"
în ziarul „Universul" nr. 263-1937, revista „Fruncea" salută cu entuziasm propunerea acestuia
de a i se acorda lui Traian Vuia premiul Nobel şi să fie declarat membru al Academiei Române.
Vor apărea articole despre Traian Vuia în publicaţiile: „Vestul", „Dacia", „Reşiţa", „Orizont",
„Drapelul Roşu", „Renaşterea Bănăţeană- Paralela 45", în revista „Columna 2000" ş.a.
La 27 mai 1946, din iniţiativa Dr. Petru Groza-prim-ministru al României, un colegiu
extraordinar de candidare condus de C.I. Parhon a propus Adunării Generale a Academiei
Române proclamarea ca membru de onoare a lui Traian Vuia, propunere care a fost aprobată.
La 1 iulie 1946 Traian Vuia îi va scrie biografului său, George Lipovan: „Am fost cu
deosebire mişcat de onoarea ce mi s-a făcut prin proclamarea modestei mele persoane
ca membru al Academiei".2
În 1946 Traian Vuia cade bolnav la pat, fiind cu mâna şi piciorul stâng
paralizate. într-o scrisoare către Caius Brediceanu datată: Garches, 14 iunie 1946,
Traian Vuia îi mărturiseşte prietenului său că "Am fost greu bolnav, dar graţie
îngrijirilor cari mi s-au dat de soţii Ciolan, sunt pe cale de restabilire. Mă bucur şi acum
de creştineasca lor îngrijire şi ospitalitate. Sunt pentru mine adevăraţi părinţi, pentru că
numai graţie îngrijirei lor sunt încă în viaţă şi pot mulţumi lui Dumnezeu că lucrurile sau putut aranja în felul acesta. Mărioara Ciolan în special este o femeie rară, cum poate
numai în Banatul nostru se mai găsesc."3
Printre cei care l-au ajutat pe Traian Vuia în această perioadă se numără, în
primul rând, Ion Tişca, braşovean plecat din ţară încă din 1900 şi care a ajuns în Franţa
mare industriaş. După mărturisirile lui Victor Eftimiu, Ion Tişca îi dădea lunar lui
Traian Vuia o sumă de 10.000 de franci până ce a fost adus în ţară. Această ştire este
confirmată şi de Aurel Pampu, care 1- a cunoscut pe Traian Vuia prin intermediul
arădeanului ing. Gavril Brola, în anul 1937. A. Pampu adaugă un amănunt în plus,
amintind printre cei care s- au îngrijit de Traian Vuia în timpul bolii şi pe Iliescu,
membru în Comitetul Naţional Român din Franţa.
Prin grija personală a primului ministru al României, Petru Groza, la 20 august
1946 a fost trimisă în Franţa Cornelia Mateiaş, pentru a-1 îngriji pe Traian Vuia, dar şi
pentru a-1 determina pe inventator să se întoarcă în ţară. Nepoata sa 1-a găsit pe Traian
Vuia grav bolnav în locuinţa lui Petru Ciolan. Cornelia i-a acordat îngrijirile necesare
până în 17 mai 1947, când îmbolnăvindu-se este nevoită să se reîntoarcă în ţară.4
În 1950 Traian Vuia este adus în ţară de către Petru Ciolan cu sprijinul lui Petru
Groza. Era grav bolnav şi în scurt timp a închis ochii pentru totdeauna. Tiberiu
Brediceanu mărturiseşte că 1-a vizitat de două ori la Casa de bătrâni de pe strada
Brădetului nr. 24 din Bucureşti, unde fusese instalat, însă "El îşi pierduse luciditatea
minţii. N-am observat lucrul acesta. Numai după ce am părăsit camera sa şi am eşit în
grădină, a venit sora de caritate care îl îngrijea şi mi-a spus: Dl Vuia m-a rugat să vă
1

George Lipovan, Traian Vuia- un pionier al aviaţiei moderne, p. 134.
Arh. St. Bucureşti, fond George Lipovan, Dos. 11, f. 89.
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întreb cine sunteţi Dv?" Iar la a doua vizită "Aşezându-mă chiar pe patul lui Traian şi
reamintindu-i mai multe întâmplări petrecute împreună la Lugoj, deodată m-a întrerupt
şi privindu-mă lung, m-a întrebat: Dar Tiberius unde e?".1
La 2 septembrie 1950 Traian Vuia a încetat din viaţă şi a fost înmormântat la
cimitirul Bellu din Bucureşti, unde pe lespedea mormântului său a fost pusă inscripţia:
"Amintire pioasă marelui fiu al poporului român, realizatorul primului zbor mecanic din
lume la Montesson - Franţa 18 martie 1906, Vuia Traian, 1872-1950".
Comuna sa natală Bujorul Bănăţean a primit numele Traian Vuia, o statuie a acestuia
străjuieşte în mijlocul aşezării. Într-o vreme, Politehnica din Timişoara a purtat numele lui
Traian Vuia, schimbat, la comandă politică şi interese meschine, cu duşmănie chiar, după
evenimentele din decembrie 1989.2
Lângă această instituţie care mai păstrează amfiteatrul „Traian Vuia" stă de veghe, peste
vreme un bust al savantului bănăţean, spre aducere aminte tinerei generaţii de studenţi. La
Timişoara, din anul 2005, Aeroportul internaţional poartă în prezent numele „Traian Vuia", iar
în aerogară este expus un bust al acestuia şi o machetă a avionului-automobil.
În data de 25 aprilie 2012, în prezenţa unui numeros public şi a oficialităţilor locale şi
judeţene, s-a inaugurat în localitatea natală a marelui inventator,, Muzeul Traian Vuia’’, acesta
noua instituţie de cultură fiind o filială a Muzeului Banatului din Timişoara.

***
To enter the name of Traian Vuia, the Romanian inventor, thinker, publicit and
patriot from Banat, in the list of national and European personalities, implies both
studying his biography and acknowledging.
Descending from a modest family in the area of Făget ( România), but endowed
with genious ambitions and tenacity, Traian Vuia grew up following the militant school
for the naţional cause. He spoke several foreign languages and knew the ideological
trends of his time. He also studied mechanics and law published his reflections and
attitudes towards the worid in which lived and made inventions which drew his fame
and immortality.
The great inventor was had a complex personality. Besides his scientific activity
which would consacrate him later, and not without difficulty, as one of the greatest
inventors of the 20 century, Traian Vuia also had a rich social-political activity. Being
grown up and educated on the background of the general effort to cultivate the national
solidarity and freedom, Vuia constantly dealt with the sense and direction of evolution
of the world he lived in, the fate of appressed peoples, mainly of his own people, always
finding the opportunity to show his opinions whenever the historical backround asked
for it.

1

Ibidem, p. 52.
Elena Borugă, Aspecte din activitatea de publicist a lui Traian Vuia, în Banatica, Reşiţa, IV,
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„EPOŢII LUI IACU”
Dorin Borda (Târgu-Mureş)
Acesta a fost genericul unei expediţii intrată de mult în „tunelul timpului”.
Expediţia „epoţii lui Iancu” a fost iniţiată şi organizată de Şcoala Generală nr. 2 din
comuna Ibăneşti şi a fost condusă de profesoara de limba română Elena Mera. Jurnalul
expediţiei, care a avut loc între 20 iulie - 2 august 1972, în Munţii Apuseni, a fost scris
cu dragoste şi sinceritate copilărească, pe atunci, de Maria Olga Todoran, secund al
echipajului. Ideea organizării expediţiei a constituit-o, în primul rând, faptul că, în 1972,
UNESCO a hotărât, printre activităţile sale, sărbătorirea unui secol de la moartea lui
Avram Iancu. În al doilea rând, expediţia se voia a fi un omagiu adus neînfricatului
luptător de la Revoluţia din 1848, care a luptat pentru dobândirea drepturilor naţiunii
române. Pregătirile pentru expediţie au început încă în timpul anului şcolar, elevii
primind informaţii despre viaţa şi activitatea „Craiului munţilor”, Avram Iancu. Apoi a
fost alcătuită componenţa nominală a expediţiei „Nepoţii lui Iancu”. Din expediţie au
făcut parte Dumitru Gliga, 14 ani, căpitan de echipaj; Maria Olga Todoran, 13 ani,
secund al echipajului; Floarea Chirteş, 13 ani, folclorist; Traian Truţa, 12 ani, istoric;
Ioan Moldovan, 12 ani, etnograf; Maria Victoria Gliga, 12 ani, naturalist; Florin
Eugen Feier, 13 ani, geolog; Ioan Hărşan, 14 ani, sanitar; Maria Suceava, 13 ani,
bucătar; Ioan Matei, 15 ani, gospodar. Iată un mod exemplar de organizare a unei
activităţi şcolare împlinită în anii când se făcea educaţie patriotică cu adevăratelea!
Expediţionarii de atunci sunt astăzi oameni maturi, fiecare cu preocupările lor. Dar,
fiecare membru al expediţiei avea ca sarcină culegerea de cântece populare legate de
viaţa „Craiului munţilor” şi mărturii de la consăteni, precum şi culegerea altor creaţii
populare din Munţii Apuseni. Şi, astfel, elevii expediţionari Floarea Chirteş, Maria
Victoria Gliga, Maria Suceava, Traian Truţa, din satele Vidrişoara, Avram Iancu, au
cules un număr de 13 (treisprezece) poezii populare despre Iancu.
Anul acesta se împlinesc 140 de ani de la trecerea în eternitate a lui Avram
Iancu. Filiala Târgu-Mureş a Societăţii Cultural-Patriotice „Avram Iancu”, preşedinte
jurist Ioan Berţa, va organiza, în luna septembrie, un simpozion cu participare
naţională, în cadrul căruia va evocată viaţa şi activitatea „Craiului munţilor”.
Manifestarea va fi onorată de prezenţa dascălului mureşean Elena Mera, din Ibăneşti
Sat, iniţiatoarea şi organizatoarea expediţiei „epoţii lui Iancu”, precum şi a unor
membri ai acesteia, care vor depăna amintiri din urmă cu 40 de ani!
*
POEZIA POPULARĂ DESPRE IANCU
Doina Iancului
„Pe dealul Feleacului / Este umbra Iancului, / Şi jeleşte şi se plânge, / Că
Ardealu-i plin de sânge. / Nu-i de sânge păgânesc, / Ci de sânge românesc, / De feciori
nevinovaţi, / Drept în inimî-mpuşcaţi / Pe la Blaj, pe sub morminte / Iese umbra lui
Axente, /Suspina-nnăduşit, / Că Ardealu-i tot cernit. / Nu-i cernit de norii grei, / Ci de
lacrimi de femei / Şi de lacrimi de măicuţe. / Şi de lacrimi de drăguţe. / C-a-nverzit
frunza de fagi, / Că n-au venit cei dragi. / Sus, sus, la munte sus, / Acolo-i şi Iancu dus. /
La Vidra de Sus.”
Culeasă în 28 iulie 1972 de Chirteş Floarea, clasa a VI-a,
427

Şcoala Generală nr. 2 Ibăneşti, judeţul Mureş,
Auzită de la Viorel Todorescu, 52 de ani, comuna Bulzeştii de Jos, nr.45, judeţul
Hunedoara
Pe dealul Feleacului
„Pe dealul Feleacului / Merge oastea Iancului. / Iancu-i comandează bine: „Haideţi, feciori, după mine, / Că voi duce tot la bine, / Să luăm tunuri de fag, / Să dăm
în Cluj cu drag.” / Iar când Clujul l-a zărit, / Iancu din gură a grăit: / „- Staţi, feciori, să
ne-aruncăm / Şi tot Clujul să-l luăm. / Şi pe unde-am trece noi, / Sângele-a curge şuvoi.
/ N-o fi nalbă şi nici iarbă, / Nici sânge până-n barbă, / Nici sânge de copii mici, / Ci tot
sânge de voinici! / De voinici crescuţi şi mari, / De cătane şi husari.”
Culeasă în 25 iulie 1972 de Chirteş Floarea, clasa a VI-a,
Şcoala Generală nr. 2 Ibăneşti, judeţul Mureş
Auzită de la Vasile Porumbel, 50 de ani, Comuna Avram Iancu, satul Vidrişoara, nr.
360, judeţul Alba
Pe dealul Feleacului
„Pe dealul Feleacului / Merg carăle Iancului. / Iancu merge supărat / Pentru un
hoţ de împărat. / Boii-s cu coarne de ceară / Om ca Iancu nu-i în ţară. / Boii-s cu coame
de spume / Om ca Iancu nu-i în lume. / Trageţi, boi, la tânjală / Că voi sunteţi cei de
fală. / Strigă Axente din Sibiu, / Că Ardealu-i tot pustiu. / Iar Iancu îi răspunde: / Nu te
teme, măi Axente, / Că şi eu vin de la munte / Cu opt mii şi nouă sute / Tot feciori
voinici de frunte.”
Culeasă în 28 iulie 1972 de Moldovan Ioan, clasa a V-a,
Şcoala Generală nr. 2 Ibăneşti, judeţul Mureş
Auzită de la Paul Dumitru, 80 de ani, Comuna Bulzeştii de Sus, nr. 42, judeţul
Hunedoara
Jele-i, Doamne, cui şi cui
„Jele-i, Doamne, cui şi cui, / Jele-i, Doamne, muntelui / De armele Iancului, / Că
le plouă şi le ninge / Şi n-are cine le-ncinge. / Că cine le-a avut, / Mi-a pus faţa la
pământ. / Dar n-a pus-o să-nflorească, / A pus-o să putrezească. / Jele-i, Doamne,
muntelui, / De armele Iancului.”
Culeasă în 26 iulie 1972 de Gliga Maria Victoria, clasa a V-a,
Şcoala Generală nr. 2 Ibăneşti, judeţul Mureş
Auzită de la Vasile Porumbel, 50 de ani, Comuna Avram Iancu, satul Vidrişoara, nr.
360, judeţul Alba
Iancu Ia Abrud
„Pleacă Iancu la Abrud, / Unde-i aurul cel mult, / Cu sabia de trei coţi, / Să taie
ungurii toţi. / Ungurii de frică mare, / S-aruncă pe cai călare, / Şi lovesc pe cai să-i
spargă, / Să-i ducă la Valea Largă. / Trece Iancu pe ogoare, / Ungurii fug să se omoare. /
Iancu şade pe butuci, / Domnii fug fără papuci. / Iancu şade-n Sohodol, / Domnii fug în
capul gol, / Cu capul gol şi desculţi, / Drumu-l întunecă de mulţi. / Iese Iancu-n Valea
Lungă, / Ungurii să nu-1 ajungă. / Iancu stă-n loc şi zâmbeşte, / Şi din gură aşa grăieşte:
/ „-Armă, sabie iubită, / Românului preţuită!”
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Culeasă în 25 iulie 1972 de Chirteş Floarea, clasa a VI-a,
Şcoala Generală nr. 2 Ibăneşti, judeţul Mureş
Auzită de la Vasile Porumbel, 50 de ani, Comuna Avram Iancu, satul Vidrişoara, nr.
360, judeţul Alba
Strigă Bărnuţ din Sibiu
„Strigă Bărnuţ din Sibiu. / Că Ardealul nu-i pustiu, / Dar şi Iancu de la munte / Cu opt mii
şi nouă sute. / Şi când Iancu se găta / Toată Turda tremura. / „-Iancule, măria ta. / Lasă Turda, n-o
prăda, / Că-ţi dăm bani cu feldera / Şi arginţii cu mierţa”. / „-Nu vreau bani cu feldera / Nici arginţii
cu mierţa”. / „-Şi ne lasă, doamne, muierile. / Să lucre grădinile, / Şi să ţese pânzele. / Pe cum fac
ţărăncile”.
Culeasă în 25 iulie 1972 de Chirteş Floarea, clasa a VI-a,
Şcoala Generală nr. 2 Ibăneşti, judeţul Mureş
Auzită de la Miron Bodea, 56 de ani, Comuna Avram Iancu, nr. 3 B, judeţul Alba
În munţii Abrudului
„În munţii Abrudului / Stau feciorii Iancului, / La masă de lemn de fag / Şi beau la vin cu
drag. / Beau vin şi se veselesc / Şi de luptă se gătesc, / Iancu stă şi mi-i priveşte / Şi din gură le
vorbeşte: / „-Beţi, feciori, şi vă-mbătaţi, / Până ce sub Iancu staţi. / Beţi, feciori, şi veseli fiţi / Până
ce pe Iancu-l ştiţi!”.
Culeasă în 26 iulie 1972 de Gliga Maria Victoria, clasa a V-a,
Şcoala Generală nr. 2 Ibăneşti, judeţul Mureş
Auzită de la Vasile Porumbel, 50 de ani, Comuna Avram Iancu, sat
Vidrişoara, nr. 360,
judeţul Alba
Vine Iancu de la munte
„Vine Iancu de la munte / Cu opt mii şi codrii sute (codrii-nouă sute) / Şi cu trei mii de
soldaţi / El vine înarmat, (şi tot bine înarmaţi) / De la Turda mai la vale / Iancu, el
mergea călare. / Cu puşcă de cireş / Împrăştia duşmanii toţi.”
Culeasă în 24 iulie 1972 de Suceava Maria, clasa a VI-a,
Şcoala Generală nr. 2 Ibăneşti, judeţul Mureş
Auzită de la Petru Roman, 70 de ani, Comuna Avram Iancu, judeţul Alba
Vine Iancu de la Ciuci
„Vine Iancu de la Ciuci, / fug domnii fără papuci. / Vine Iancu din Vâlcele, /
Fug domnii fără izmene. / Pe dealul Feleacului / Urcă oastea Iancului, / Iancu se iveşten deal, / Fug toţi grofii din Ardeal, / Iancu în Cluj coboară, / Fug toţi domnii de se
omoară.”
Culeasă în 26 iulie 1972 de Suceava Maria, clasa a VI-a,
Şcoala Generală nr. 2 Ibăneşti, judeţul Mureş,
Auzită de la Miron Bodea, 56 de ani, Comuna Avram Iancu, nr. 3 B,
judeţul Alba
Puşcă Iancu şi scânteie
„Puşcă Iancu şi scânteie. / Domnii fug fără hinteie. / Iancu puşcă prin butuci. /
Fug domnii fără papuci. / Dă Iancu cu tunurile, / De răsună dealurile.”
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Culeasă în 24 iulie 1972 de Suceava Maria, clasa a VI-a,
Şcoala Generală nr. 2 Ibăneşti, judeţul Mureş
Auzită de la Maria Pogan, 80 de ani, Comuna Avram Iancu, nr. 189,
judeţul Alba
Scoală, Iancule, din somn
„- Scoală, Iancule. din somn. / Dacă vrei să te faci domn, / Şi-ţi ia sabia-ntr-o
mână. / Şi o spală de rugină”, / Iancu sabia-şi lua, / Din teacă că o scotea, / Prin duşmani
o învârtea, / De rugină o spăla. / Kossuth din gură grăia: / „- Du-te, Iancule, -ndărăt, / Să
nu-ţi trag un glonţ în piept, / Dă-te, Iancule, legat / Să nu-ţi trag un glonţ în cap”. / Iancu
din grai grăia, / Şi din gură aşa zicea: / Nu-s muiere-nvelită / Să-mi fie de unguri frică, /
Ci-s voinic şi comandant, / Cu ungurii ca să mă bat!”
Culeasă în 26 iulie 1972 de Gliga Maria-Victoria, clasa a V-a,
Şcoala Generală nr. 2 Ibăneşti, judeţul Mureş
Auzită de la Vasile Porumbel, 50 de ani, Comuna Avram Iancu, satul
Vidrişoara, nr. 36, judeţul Alba
Pe dealul Feleacului
„Pe dealul Feleacului / Trec carăle Iancului, / Boi cu coarnele de ceară, / Om ca
Iancu nu-i în ţară, / Boi cu coamele verzi, / Om ca Iancu nu mai vezi. / În munţii
Abrudului / Trece oastea Iancului / În munţii Abrudului / Stau armele Iancului / Şi le
ninge şi le plouă / Şi ele se rup în două. / Iancule, măria ta, / Pân-la Turda nu mai sta!”
otă : Poezia este de fapt un amestec de frânturi din mai multe poezii despre
Avram Iancu.
Culeasă în 24 iulie 1972 de Traian Truţa, clasa a V-a,
Şcoala Generală nr. 2 Ibăneşti, judeţul Mureş
Auzită de la Gheorghe Toma, Comuna Avram Iancu, judeţul Alba
Vine Iancu de la munte
Vine Iancu de la munte / Cu trei mii şi şase sute, / Cu trei sute şi şaizeci / Tot
feciori din cei aleşi. / Iancule, măria-ta, / Lasă Turda n-o prăda / Că ce-i cere noi ţ-om
da. / Ţ-om da bani cu ferdela / Şi galbeni cu lităra.”
***
Forty years ago, a teacher from Mureş county welcomed a great initiative
and turned it to reality. It was 1972, the year when teacher Elena Mera
organised the expedition “Iancu’s grandchildren”, from 20 th July until 2 nd
August, at School no. 2, in Ibăneşti Village, Mureş county. The idea of
organising the expedition was based on UNESCO’s decision from 1972 to
celebrate, by means of various activities, one hundred years since the death of
Avram Iancu. The students gathered folk songs related to the life of the
“Mountain King” and testimonies from local p
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OTAŢII DESPRE ARHITECTURA PORŢILOR DI
COMUA SUBCETATE (PESTE MUREŞ),JUDEŢUL
HARGHITA
Prof. Zorel Suciu (Topliţa)
Cercetând încă din 1998-2000, la debutul activităţilor muzeale topliţene, cu
predilecţie zona Subcetate-Duda, Remetea-Făgeţel (Kicsibuk) am fost cuceriţi, nu de
vreo realizare deosebită în domeniul arhitecturii, a populaţiei vechiului sat românesc de
aici, ci lipsa evoluţiei. Păstrarea unor forme simple de împrejmuiri şi porţi, a unui punct
de plecare rudimentar, demn de urmărit în timp şi loc: poarta mare, nu mai mult de doua
laburi (lungimi) simple de gard, prinse de doi şoşi, în ţîţîni masive; unul cu o rudiţă
prinsă orizontal spre interiorul curţii, peste leaţuri pentru o mai bună manevrare la
închidere-deschidere, blocată de un colier cu,, drâmbă’’ confecţionate de fierar. Poarta
mică, între doi stâlpi -,, şoşi’’, din leaţuri retezate superior în formă rotundă, cu un
acoperiş simplu din draniţă, lipită de poarta mare, fie pe o altă latură a împrejmuirii.
Găseam, fără nici o surprindere, similitudini între arhitectura românească de aici şi cea a
maghiarilor din Ditrău sau Remetea – Făgeţel (Kicsibük), fie prin angajarea aceloraşi
meşteri constructori, cei remeţeni fiind şi azi la mare căutare, sau prin simpla preluare a
soluţiilor constructive văzute. Aşadar, se evidenţiază cu claritate, forme de interferenţă
specifice cu deodsebire Transilvaniei, dar având un caracter unitar, legat organic, ca
formă şi funcţionalitate de restul construcţiilor din Subcetate şi din întregul bazin
topliţean.,, Ţăranul român sau secui nu a folosit doar motive geometrice în arta
decorativă a porţilor, spre exemplu, ci o bogată ornamentaţie inspirată din natură,
printre motivele stilizate întâlnim diferite obiecte, flori, frunze, păsări, animale,... reduse
adesea la cele mai simple forme liniare, operaţia de stilizare făcându-se tot în sprijinul
geometrismului. ’’ ( Dr. Marc Dorel, Cercetare din anul 1999, Subcetate - Duda, jud.
Harghita. Arhiva M.E.T. Fondul de documentare muzeală, dosar 1999, fila 33.)
Revenind la aceste observaţii de teren făcute în urmă cu atâţia ani, împreună cu colegul
nostru, se constată că arhitectura ţărănească, în rezolvări adesea rudimentare, percepute
de mine atunci, ca pe o lipsă de performanţă, eronat desigur - acum o consider ca pe o
bogăţie care aşteaptă o desluşire. În acestă simplitate fără accente spectaculoase, cum
am putea stabili măcar o unitate tematică? Să încercăm acum, pentru cele patru porţi,
rămase în picioare doar două, o analiză preliminară: poarta,, Vasile a lu’ Mitrucu lu’
Mitru Moldovanului de la Ştiopeni’’, poarta,, Traian (Hurubă) a lu’ Nuţu Anii Pichii’’,
poarta,, Gavriluţ (Urzică) a lu’ Mitru lu’ Niculai a Marii’’ şi poarta,, Sandu (Ţepeluş) a
lu’ Gavril Ţepeluş-Voşlobanu de pe Călnaci’’, apropiate ca expresie stilistică şi
arhitecturală, cu o clară apreciere tematică. Ca să poată fi prinse, spre analiză corectă,
odată cu întregul ansamblu al curţii, aş fi nevoit să le consider anexe, dacă aş încerca să
investighez conotaţiile simbolice le-aş considera un Loc sacru de trecere dintr-o unitate
spaţială şi conceptuală a Drumului ( Din interviurile MET:,, …drumul i-a lui !’’,,...i-a
arătat drumul!’’,,...pulberea drumului s-a ales.’’,,... aştepta nimicul la marginea
drumului.’’,,...de ţâpat pe drum.’’,,...rămas în drum’’,,... lat în drum.’’ ş.a.) spre altă
parte, cea rânduită după atât de multe canoane şi criterii, ridicată şi stăpânită din puterea
mâinilor şi minţii: Interiorul împrejmuit, construit, locuit. Dacă le-aş considera o carte
de vizită a gospodarului, pot fi o valoroasă conjugare a lui,, a fi’’ însă, lăsând toate
aceste faţete ale problematici, spre finalul acestor note etnografice, o să depănăm
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metodic circumsatanţele apariţiei porţilor, uneltele şi lucrul, meşterii, amintitele motive
tematice dominante.
Oricum am intra în analiza noastră, e uşor de înţeles faptul că poarta este prima
care atrage atenţia trecătorilor, de aceea a ridicat anumite probleme, pe lângă cele
funcţionale, şi unele de schimbare a preocupărilor şi mentalităţilor, ştiut fiind faptul că o
poartă monumentală era făcută pentru următoarele două generaţii. Amploarea
construcţiei cred că ţine de evoluţia şi dezvoltarea satului în întregimea lui. Pentru o
gospodărie izolată, cum erau majoritatea satelor risipite, până la sfârşitul sec. XIX - înc.
sec. XX, nu vom descoperi niciodată o anvergură mare a porţii, pentru că gospodarul nu
vroia să arate nimic, doar să supravieţuiască, rostul ei fiind doar practic-funcţional, de
închidere-adăpostire-apărare a arealului locuit de presiunea naturii înconjurătoare.
Această simplitate arhaică a porţilor a supravieţuit de multe ori la gardurile grădinilor şi
grădinuţelor interioare. Formele străvechi de împrejmuiri le recunoaştem prin faptul că
s-au făcut din aceleaşi materiale, în aceeaşi tehnică ca a vechilor garduri: lungimi de
gard din cornişori de molid spintecaţi în două, cu rând vertical mai des sau mai rar de
nuiele de tufă, leaţuri sau scânduri groase, debitate la joagăr sau despicate cu barda. În
timp, poarta mare s-a dezvoltat, stâlpii au câştigat robusteţe, apoi au fost înrădăcinaţi pe
o piatră cioplită, legaţi de ea în şuruburi, pentru ca în final să cîştige acoperiş, care să
cuprindă amândouă porţile: atât cea mare cât şi cea mică spre a uşura circulaţia
oamenilor şi a animaleleor.
Materialul de construcţie fiind exclusiv molidul, bradul, mai rar alte esenţe,
lemnul său nu a permis o prelucrare decorativă deosebită, fibra fiind greu de dăltuit,
totuşi a permis, odată cu dezvoltarea tipurilor de unelte, a fierăstrăului de mână cu
coardă, de mănă cu mâner -,, coadă de vulpe’’, mai târziu fierăstrăul special despinat
exclusiv traforajului, a condus la putinţa tehnică de a realiza decorul din perforarea şi
decuparea şipcilor în anumite forme trasate uniform cu şablonul. De luat aminte, 1786
fiind datarea celei mai vechi porţi rămasă în picioare în Subcetate, putem face un arc de
timp de peste 200 de ani, vreme în care compoziţia vegetaţiei s-a schimbat, calitatea
lemnului la fel. Vechimea ne oferă o poartă joasă şi masivă cu un decor unic în,, dinte
de lup’’, un contur unic al intrării, prezent până azi în special pe botele ciobăneşti, ne
poartă cu gândul la poarta din Maramureş ale cărei frumoase proporţii s-au transmis în
întregul lanţul muntos, din depresiunea Maramureşului, cu activele şi astăzi centre de
meşteri constructori de case şi porţi. Pe un traseu imaginar au depăşit cu siguranţă
Masivul Rodnei, au trecut Someşul în Munţii Bârgăului în ţinuturile bistriţene, peste apa
Bistriţei spre Călimani pentru a înainta pe Mureş până în ţinuturile Giurgeului.
Abundenţa lemnului a permis difuzarea unui arhetip verificat şi consolidat în sute de
ani, însă diferenţa esenţelor lemnoase dominante a fost determinantă în trăinicia,
soluţiile tehnice constructive alese cât şi decorul dezvoltat.
Lemnul de răşinoase poate oferi porţilor masivitate, prelucrarea pe fibra
dreaptă, mai deasă sau mai rară, oferă obţinerea relativ uşoară a scândurilor mai groase
sau mai subţiri pentru acoperiş, fie prin despicare, debitare în traşcă sau circular.
Decorul în suprafaţă, prin crestare, dăltuire şi săpare nu dăinuieşte prea mult în fibra de
molid, aşa că în timp s-a ajuns la o tehnică potrivită întrutotul materialului - traforajul.
Aceasta fiind o tehnică relativ nouă în arta populară românească, făcându-şi simţită
prezenţa abia după cel de-al doilea război mondial, încerc să lărgesc puţin, cu fiecare
prilej, studiile deja intreprinse, nu însă pentru zona noastră. Apare odată cu uneltele
specifice de traforat, a fierăstrăului de mână, a joagărului (raşpa) scurt pentru o mână,
fierăstrăul cu mîner curb şi pânză de oţel îngustă spre vârf, fierăstrăul cu mâner,, coadă
de vulpe’’. Tehnica potrivită calităţilor şi neajunsurilor lemnului de molid constă în
perforarea şi tăierea cu fierăstrăul a decorului după un desen mai simplu sau mai
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complex, în funcţie de îndemânarea meşterului. Formele uşor de realizat sunt multiple:
stele, rozete, semicercuri, cercuri, romburi, pătrate, triunghiuri, vrejuri cu bumbi, flori,
pomul vieţii. Traforajul, scândurile profilate prin traforaj apar la fundături, la aripile
porţilor, fruntarii, balustrade (târnaţuri), pridvoare, frontoane, filigorii. Uneltele uzuale
sunt reduse la număr, pe lângă amintitul fierăstrău mic de mână, mai apare sflederul,
raşpa de o mână, cel mai adesea făcute de însăşi meşterii lemnari. După mărturia tatălui
meu, după al doilea război mondial uneletele nelipsite din gospodăriile satelor risipite
erau puţine dar cu multiple folosinţe: scaunul de mizdrit, joagărul de doi sau de unu,
daltă, sfleder, topor şi toporaş, o bardă şi bărduţă de cioplit, ciocan şi cleşte, poate o
mâţă de scos cuie. Nu aş putea uita nici briceagul şi cuţitaşul purtat la brâu în curea, sau
mai târziu într-o teacă de piele, pentru că multe lucruri mărunte de uz casnic le
confecţiona feciorul sau tânărul soţ direct din cioplitura briceagului sau cuţitului.
(Interviuri MET:,, N-aveam nimic în casă, Gavril o cioplit un cuier din topor şi cuţit, ca
să ne punem hainele, să nu stăm cu ele în mână…’’ Urzică Valeria, 65 ani, Subcetate,
12 apr. 2000). În timp uneltele s-au diversificat pe specificul fiecărui nou meseriaş,
meşterii fierari fiind cei care făceau uneltele bine ascuţite, cu performanţe la uzură din
ce în ce mai mari, acoperind diferite stadii de lucru. Puteau fi: scoabe, topoare, toporaşe,
cuţitoaie, sfledere, dălţi, securi, pânze de fierăstrău, jilău, cuţite, săcurea şi săcurica,
bardă în diferite forme.
La Subcetate, satul Peste-Mureş, elementul vegetal stilizat, vrejul poate fi
considerat o adaptare nouă a motivului,, pomul vieţii’’. Observăm, o grijă deosebită în
dezvoltarea corectă, o continuitate bine articulată, redarea corectă a tulpinii, frunzelor,
florilor. Vrejul este organic contopit în ansamblul format ( floare-rozetă, mugurilumânare, romburi suprapuse, inimi). Ondulaţia vrejului pare dublă, o apreciem mai
strânsă, fie mai întinsă, lucru important pentru că în interiorul ei sunt reprezentate
frunzele şi florile. Gradul de încărcare a vrejului, mai greoi sau aerisit, la trei dintre cele
patru porţi se evidenţiază,, noduri’’ – puncte din care motivul pleacă, înaintează, să se
lege, să se rezume, să genereze o altă serie decorativă, hrănind repetiţia – ritmul
modulului. Vrejul ni se prezintă ca o sumă de conotaţii, în ondulaţia lui incluzînd
arborele vieţii, unda apei, calea rătăcită împodobită cu pupi, pene, flori, înflorituri, pui.
Linia şerpuită ajunge până la noi de foarte departe. Linia şerpuită nonfinită este
prezentă pe ceramica pictată cucuteniană, iar această expresie grafică, conduce la
asemănări cu unda apei, şarpele, acesta fiind solidar la nivel mitic cu lumea apei.
Ambiguitatea morfologică, trecerea valorii abstracte în configuraţii simbolice are loc pe
nesimţite. Forma reală se păstrază ca fiind,, conţinută’’, toate elementele morfologice
recognoscibile, supravieţuiesc în subsidiar. Similitudinile la elementele traforate,
publicate de Dorel Marc în Evoluţia habitatului tradiţional în zona Topliţei Mureşului
Superior, sec XVII-XX (Bibliotheca Historica, Ed. Ardealul, Tg. Mureş, 2009) sunt
evidente în arealul Sărmaş, Subcetate, Ditrău, Remetea, însă cu excepţia porţii Hurubă,
cele trei porţi, cu nota lor aparte, ies în centrul atenţiei, părând o traducere în lemn a
covoarelor ţesute. Dacă arta populară de aici de pe Mureş a câştigat o strălucire
particulară, atunci a făcut-o prin ţesut: vrejul porţilor pare rupt de pe covor. O notă
aparte se evidenţiază în zona de interferenţă, interesante în aprecierile practice, de
realizare a traforajului, sunt traforajele-caligrafii de la Remetea- Făgeţel ( Kicsibuk) de
pe valea pârâului Mortonca. Aici pe frontoanele caselor se pot vedea punctele de intrare
ale fierăstrăului, decupajul, linia tăiată ce înaintează după o scriitură, sosirea, o împlinire
a traseului caligrafic în litere şi cifre, iniţiale de nume şi datări ale construcţiilor. Putem
să citim etapele de decupare: găurile, traforajul pe un traseu, şi sosirea la acelaşi punct,
cu material scos foarte puţin. Cam aceeaşi tehnică s-a folosit si în decuparea formelor
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Peste Mureş diferenţa fiind că s-a scos material, iar în cazul caligrafiilor - nu, linia de
decupaj, fiind foarte îngustă.
Meşterii, unguri sau români, adesea aceiaşi folosiţi la ridicarea caselor, locali,
specializaţi, care stăpâneau lemnul până spre sfârşitul sec. XX, au o importanţă doar ca
evidenţă istorică. Astăzi porţile înalte de lemn cad una după alta, gustul pentru măreţie
traducându-se în alt fel de concretizări, fiind înlocuite cu porţi din fier considerate mai
rezistente la trecerea timpului, valorile strămoşeşti fiind trecute pe un alt plan. În mod
excepţional, una dintre porţi, cea a gospodăriei Moldonan Dumitru şi Ana, a fost
reparată, chituită şi revopsită de urmaşul lor Moldovan Vasile, efortul lui părând o
bizarerie mai degrabă, atâta timp cît peste drum, se poate ridica un gard impunător din
piatră şi metal, arbori tuia ambiţioşi care înţeapă cerul încă blând, căruţa urcă şi
împietreşte pe un tăpşan, încărcată cu flori neştiind încorto să o ia, mici stânci de piatră
albă, fac casa să pară infinit de mare faţă de modesta lui căsuţă. Şi totuşi ceva rămâne
imbatabil, de netulburat în unda de veşnicie ce o oferă lemnul, deşi pentru un timp, cât
ar dura lectura acestui studiu, învinge piatra şi fierul.
***
The distance in time between the oldest gate preserved to this day, in com.
Subcetate de pe Mures (HR), dated 1786, I see it through moments of evolution or
stagnation, of folk architecture in general, traditional household, customizing the
traditional gates of Muresul Superior.
I propose this study to Romanian tradition lovers, experts, as a signal ahead of
irrecoverable loss. Everything should lead to an immediate and a treasuring
conservation of surviving archaic architectural forms. By the time this study will be
published another gate might have already crashed, that is why the recovery act should
happen, now frail, due to the poor rural community involvement in heritage
preservation, more vigorous from younger generations, who increasingly feel the lack of
roots in the face of devastating globalization.
The inquiry concerns the framing of gates, both functionally and symbolically in
the household system and also the rebuilding of specific construction techniques, the
tools fitting the properties of materials we use and not vice versa. Typological
classification of constructive style, decorative expression developed on these
monuments in a combination of interference in the area where we are (Moldova, cultura
secuiască, Bistriţa, Mureşul de câmpie) which always gives a unique touch to our work.
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FLOREA BOGDA
personalitate de seamă a Reghinului
iculae Marin Şara

Florea Bogdan 1876-1965

Inginerul Florea Bogdan, în memoriile sale, aflate şi în prezent majoritatea dintre
ele în manuscris, sub titlul, Povestea vieţii mele, menţiona în cuprinsul acestor
însemnări, la capitolul – Introducere – următoarele :
„După o viaţă, considerată de cei tineri ca foarte îndelungată, iar de mine ca
foarte scurtă, m-am hotărât, într-o bună zi de primăvară, să o povestesc aşa cum mi-o
amintesc, ca acei care vor citi aceste însemnări să afle episoade inedite din istoria
neamului şi ţării cărora le aparţin.
În dorinţa de a contribui cât mai mult la sădirea, în inimile tinere, a dragostei de
muncă dezinteresată, a dorului şi năzuinţei de a se urca cât mai sus pe culmile culturii,
ştiinţei şi progresului, având totdeauna înaintea ochilor respectul de sine şi de alţii,
cinstea şi legalitatea, implor pe bunul Dumnezeu să-mi lumineze mintea să pot descrie
această viaţă, trăită în deplină sănătate şi mulţumire, aşa ca să fie înţeleasă şi plăcută
tuturor cititorilor”.
O parte din aceste însemnări, sunt consemnate în volumul – CAIETELE
LOCOTENENTULUI FLORIAN – în care se reconstituie memorialistic evenimentele
la care a luat parte în vremea primului război mondial. În cele 4 caiete, a reconstituit la
vârsta de 80 de ani, perioada cuprinsă între 28 iunie 1914 şi 6 decembrie 1916.
Personalitate marcantă a Reghinului, publicist, luptător pentru unitatea poporului
român, membru al Astrei, ctitor al primului liceu românesc din Reghin, deputat şi
prefect al judeţului Mureş, cu multe realizări pe tărâm cultural şi social, Florea Bogdan,
a fost un mare om, cinstit, corect, de o inteligenţă rară, care şi-a iubit ţara şi neamul, a
iubit mult Reghinul şi împrejurimile. Pe crucea din cimitirul românesc de pe deal (Str.
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Grigorescu) chiar el a dorit să fie scris „Călăuză în viaţă mi-a fost credinţa în Dumnezeu
şi glia străbună”, cuvinte cu multe semnificaţii rostite de către Rodica Bogdan (Dodo),
nepoata lui Florea Bogdan, cu ocazia atribuirii începând cu data de 15 aprilie 2003,
unităţii şcolare – Şcoala Generală nr.6 din Reghin o nouă denumire, Gimnaziul „Florea
Bogdan” Reghin.
Cine a fost acest om care, în fotografie, ne apare mic de statură, slăbuţ şi parcă
de o sănătate fragilă, însă de a cărui energie vulcanică ne-au lăsat mărturii pline de
admiraţie mulţi dintre cei ce l-au cunoscut ? Răspunsul îl primim de la autorul cărţii
„Caietele locotenentului Florian„ de Ştefan J.Fay, în Cuvânt înainte, Editura Albatros,
Bucureşti, 1983, p.5.
„Truditor neobosit, stăruitor în tot ce făcea, entuziast şi de un curaj greu de ghicit în
paşnica sa înfăţişare, Florian Bogdan a lăsat în urma sa imaginea unei personalităţi
viguroase, a unui patriot înflăcărat, a unui suflet dăruitor semenilor cu încredere şi elan.
Cunoştea nu numai regiunea sa de baştină din zona Mureşului de Sus, ci în mare măsură
întreaga Transilvanie, Maramureşul şi Crişana pe unde paşii îl purtaseră în lunga lui
carieră de expert cadastral, de inginer constructor”.
Florea Bogdan s-a născut în comuna Fărăgău la 19 martie 1876, ca fiu a lui
Bogdan Vasile şi al Anei Curticăpean. Bunicul său, Grigoraş Bogdan, a participat la
Revoluţia din 1848, a lui Avram Iancu şi alţi paşoptişti, erou al neamului nostru, a fost
prins şi împreună cu 39 de luptători din comună au fost legaţi cu mâinile la spate şi
împuşcaţi în cap pe un deal din comuna Fărăgău cunoscut şi acum sub numele Dealul
împuşcaţilor, unde tatăl său Vasile a ridicat o troiţă în amintirea acestor eroi.
Grigoraş Bogdan a avut doi copii: Andrei, care la rândul său a avut un fiu,
Teodor Bogdan, dascăl la Bistriţa, cunoscut folclorist, poet şi scriitor, iar Vasile a avut
trei copii, Ioan, preot, Grigore arhitect la Budapesta şi Florea pe care intenţiona să-l ţină
pe lângă casă, dar nu a reuşit, deoarece copilul a dovedit din fragedă vârstă, înclinaţii şi
interes pentru studiu. Primul care a observat acest lucru a fost învăţătorul lui din satul
natal, pe numele Dumitru Pop, care s-a ocupat de el la „citit şi socoteli”, care i-a sfătuit
pe părinţi să-l dea mai departe la şcoală.
Prima clasă primară a urmat-o în propria comună, iar celelalte le-a urmat la
Şcoala Confesională greco-catolică din Reghin, unde erau doi dascăli foarte buni Pascu
şi Gheorghe Maior.
Cele două clase liceale le-a urmat la liceul maghiar din Târgu-Mureş, iar clasele
3-7 liceale le-a urmat la Blaj şi la Năsăud, unde a luat şi diploma de maturitate în 1894.
Anii petrecuţi la Blaj, spune Ştefan J. Fay, în volumul menţionat, au pus temelia
viitorului bărbat, i-au conturat caracterul, au dat concepţiilor sale despre neam o formă
solidă ce nu se va clădi niciodată în lunga sa viaţă de 90 de ani”.
Când era în clasa a VI-a, s-a judecat procesul memorandiştilor (1894), proces
care a ridicat în picioare toată naţia valahă. Ca elev participă la plecarea delegaţiei
memorandiştilor la Viena. După doi ani are loc la Cluj procesul foştilor conducători,
care sunt condamnaţi la închisoare. În semn de protest elevii Blajului declară grevă,
instigatorii printre care şi Florea Bogdan sunt eliminaţi, în inima lui Florea Bogdan se
întipăresc definitiv nume ca Vasile Lucaciu, Gheorghe Pop de Băseşti, Ion Raţiu,
reghineanul Patriciu Barbu, etc. Despre acest eveniment menţionează în amintirile lui
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„Cine a trăit în tinereţe procesul memorandiştilor, nu a mai avut decât un vis: să lupte cu
cinste deplină libertate a românilor”.
Urmează în continuare cursurile Politehnicii regale din Budapesta pe care o
absolvă în patru ani obţinând titlul de „Inginer universal” diplomat în matematică,
mecanică, geodezie, construcţii, arhitectură şi topografie.

M1 Rectorul facultăţii Kiraly Jozsef
Decanul, în numele colectivului profesorilor din cadrul facultăţii de inginerie
Pe domnul Bogdan Floris, născut în 1876, în Fărăgău, jud.Cluj care şi-a
terminat studiile la facultatea regală Jozsef în anul 1898, pentru obţinerea acestei
diplome la matematică, mecanică, geodezie, construcţii clădiri, construcţii poduri,
construcţii de drumuri/căi ferate şi construcţii de ape, a răspuns în mod
corespunzător examenelor demonstrând astfel competenţele obţinute înaintea
comisiilor alcătuite, îl declarăm şi-l recunoaştem ca inginer.
În acest scop am emis această diplomă pe care o parafăm cu ştampila mare a
facultăţii regale Jozsef, şi o semnăm.
Budapesta, 12 iunie 1899
Datorită calităţilor sale pe linie profesională şi comportament este angajat la
Serviciul hidrotehnic al oraşului Debreţin, lucrează la amenajarea locului Balaton şi la
canalizarea râului Sajó. Aici i s-a propus, pentru a putea fi avansat să-şi schimbe numele
în maghiară Bogdanfy, propunere refuzată respectuos şi cu demnitate. Îşi continuă
studiile superioare terminând cu rezultate foarte bune arhitectura, agricultura şi dreptul,
fiind felicitat de către ministrul maghiar, care cu regret îi spune „Păcat că eşti român”.
În octombrie 1901 este trimis să-şi facă stagiul militar la Şcoala de pionieri din
Praga pe care o termină cu gradul de sublocotenent. Aici are ocazia să se perfecţioneze,
învaţă ceha şi rusa, alături de limba maghiară, germană şi latină pe care le cunoştea.
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După terminarea şcolii este repartizat la Batalionul de pionieri din Alba Iulia,
apropiindu-se de meleagurile natale.
Sfătuit de fostul dascăl din sat, se întoarce şi se instalează la Reghin, unde
deschide un birou tehnic multifuncţional, unde execută lucrări de construcţii, amenajări
funciare, îndiguiri, irigaţii de terenuri agricole, ridicări topografice, planuri şi măsurători
de moşii, părţi de parchetare a pădurilor, prospectează linia ferată Reghin-Deda. Ca
arhitect a construit şi a consolidat case, biserici (Măgura Ilvei şi Ilva Mică, păduri,
şosele).
A lucrat ca inginer timp de 12 ani, până la începutul războiului din 1914.
În această perioadă, în calitatea pe care o avea, a călătorit foarte mult reuşind să
cunoască aproape întreaga Transilvanie, Maramureşul şi Ţara Crişului, oameni din toate
straturile sociale, de toate profesiunile şi de toate credinţele, etc.
A reuşit să cunoască o seamă de personalităţi de frunte a mişcării noastre
naţionale, intelectuali de frunte ai Transilvaniei: Simion Mândrescu, Octavian Goga şi
fratele său Eugen, Octavian Tăslăuanu, etc.
Se căsătoreşte la Reghin cu Elena Tofan din Năsăud care terminase facultatea de
Arte Plastice, a avut doi copii, Delia, născută în 1904, ajunge profesoară de pian în
Reghin şi Romul Tiberiu, născut în 1906, doctor în drept şi ştiinţe economice. Ca bun
gospodar construieşte în Reghin o casă cu foişor pentru el şi familia sa pe str.
Magazinului, nr.5, azi str. Mihai Viteazul, nr.105, o casă modernă plină de istorie şi
frumoase împliniri. Paralel cu cheltuielile familiale, cu banii câştigaţi acordă sprijin
material publicaţiilor româneşti din Sibiu şi Orăştie, precum şi studenţilor nevoiaşi.
Călătoreşte de două ori, în 1906 şi 1912 la Bucureşti, unde cu sprijinul Băncii
Naţionale înfiinţează la Reghin „Banca Cerbul”(1912), porecla şi emblema străveche a
familiei, menită să sprijine ţărănimea, prin acordarea de credite ţăranilor români pentru
a-şi cumpăra pământ, utilaje agricole şi vite de rasă. Primul comitet al băncii a fost:
director Florea Bogdan, părintele Zehan Simion, părintele Branea Gavril, Chinezul Ioan
şi Bucea Mihai.
Din 1912 este membru pe viaţă al Astrei, membru corespondent al Secţiunii
tehnico-industriale a Asociaţiunii, membru fondator al Reuniunii învăţătorilor români
(1912) şi membru pe viaţă al Societăţii pentru crearea unui fond de teatru român (1910).
După izbucnirea primului război mondial primeşte ordin de chemare la
Regimentul honvezi din Tg. Mureş şi este trimis pe frontul din Galiţia unde avea sub
comandă un pluton de români, majoritatea din jurul Reghinului. „Am pornit pe front cu
tricolorul pe piepturi cântând Deşteaptă-te române”, consemnează în amintirile sale.
Pe frontul din Galiţia este grav rănit fiind nevoit să se întoarcă acasă. Rănit la
braţ şi la picior este operat în condiţii de companie şi evacuat la un spital din Cluj, iar
pentru refacere la spitalul din Bistriţa, unde se afla şi familia sa, soţia şi cei doi copii.
Gândul de a trece Carpaţii, pentru a lupta alături de Armata română, s-a realizat.
Şi-a lăsat familia lângă frontieră la Şercaia unde avea un cumnat şi de la Râşnov,
travestit în tăietor de lemne, cu călăuze locale, ajunge la Azuga şi de aici cu trenul la
Bucureşti.
Cu o recomandare de la guvernatorul Băncii Naţionale este primit de primul
ministru al ţării, I.C. Brătianu, pe care îl roagă să fie înrolat în armata română. Este
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repartizat ca angajat civil la Biroul informaţii şi contrainformaţii a Marelui Stat Major,
unde printre altele traducea şi redacta buletinele informative ale agenţiilor de presă
germană, austriece şi ungureşti.
În timpul războiului, acţiunile lui Florian Bogdan pe linie de informaţii şi contaspionaj
s-au dovedit deosebit de utile. Despre toate aceste evenimente, istoricul şi profesorul
Nicolae Balint ne oferă multe informaţii în numeroase publicaţii, dintre care
menţionăm: Ziarul de Mureş, 28 mai 2007, Revista Curentul Internaţional din Canada,
2010, deasemenea în volumul Sangidava, nr.2, 2008, sub titlul- „În bătălia pentru
Transilvania, Spion în slujba Majestăţii Sale, cu multe amănunte despre activitatea lui
Florian Bogdan. Sub titlul „Comandant al Detaşamentului Borsec”, locotenentul Florian
Bogdan, încadrat cu 10 oameni a acţionat în zona Borsec, Topliţa, Gheorgheni, Bilbor, a
reuşit să creeze breşa necesară în dispozitivul austro-ungar anihilând dispozitivul de
pază de pe frontiera cu România. Punctul de comandă a Detaşamentului „Borsec” a fost
Topliţa, în castelul baronului Urmanczy, unde se pregăteşte bătălia pentru defileul
Mureşului şi cucerirea Reghinului, având ca obiectiv înaintarea spre Tg.Mureş şi Valea
Târnavelor unde urma să se facă joncţiunea cu Armata a 3-a. Nu are fericirea de a se
cuceri Reghinul, cu casa pe care a bombardat-o cu tunul, căci în noaptea de 27
septembrie se ordonă retragerea generală. Casa cu foişorul, era a locotenentului Florea
Bogdan.
La Bucureşti activează în cadrul Comitetului refugiaţilor din Ardeal şi se alătură
forţelor care militau pentru intrarea României în războiul de reîntregire dintre care
menţionăm pe Nicu Filipescu, Constantin Mille, Delavrancea, Xenopol, dr. Istrati,
Simion Mândrescu, etc.
Împreună cu Topârceanu şi Picoş înfiinţează „Comitetul refugiaţilor din Ardeal”,
comitet care se ocupa cu înregistrarea şi plasarea refugiaţilor din Transilvania. În 15
martie 1915 participă la Congresul românilor de peste hotare aflatori în ţară, unde îşi
afirmă crezul şi voinţa de unitate naţională. Efectuează măsurători şi lucrări
hidrografice, tipăreşte şi publică „Planul oraşului Bucureşti, cu indicator alfabetic al
străzilor”.
În primăvara anului 1916 la cererea primului ministru I.C.Brătianu publică
lucrarea „Desnaţionalizarea românilor ardeleni sau politica agrară ungurească”.
Locotenentul Florea Bogdan a participat alături de Armata a IV-a română pe
frontul din Transilvania îndeplinind misiuni de informaţii şi contraspionaj, iar după
retragerea în Moldova a fost repartizat la Marele Cartier General cu misiunea de
informaţii şi a activat deasemenea în cadrul Comitetului naţional al românilor emigraţi
din Austro-Ungaria. Pentru merite desosebite a fost decorat cu Ordinul „Coroana
României” cu spade în gradul de Cavaler, prin Decretul nr.1066 din 11 mai 1918, şi
avansat la gradul de căpitan.
La Iaşi activează în cadrul „Comitetului naţional al românilor emigraţi din
Austro-Ungaria” împreună cu Vasile Lucaciu, Octavian Goga, Ion Nistor, Sever Bocu,
etc.
Participă la a doua campanie de eliberare a Transilvaniei, ca ataşat pe lângă
trupele generalului Moşoiu, trăind totodată clipele fericite ale marii Uniri de la 1
Decembrie 1918.
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După demobilizare face parte din Consiliul Dirigent al Transilvaniei, unde
conduce resortul lucrărilor publice.
Ca deputat în primul Parlament al României Mari, în discursul său elogiind armata
spunea: „Soldatul român a fost cel care a câştigat cu arma în mână, drepturile poporului
român”. În anul 1920 pune bazele organizaţiei locale a Partidului poporului. Pentru
merite deosebite şi aprecieri asupra activităţii desfăşurate, este ales deputat şi în a doua
legislatură, iar în 1926 îndeplineşte şi funcţia de prefect al judeţului Mureş.
Menţionăm un alt aspect al activităţii lui, ca preşedinte al Societăţii meseriaşilor
din Reghin, 1919-1923.
Datorită preocupărilor lui, în 1920 se înfiinţează primul liceu românesc din
Reghin, care un timp i-a purtat numele. Timp de un an a profesat în această instituţie de
învăţământ, de care se ocupă în continuare şi în calitate de preşedinte al comitetului
şcolar.
Deasemenea împreună cu Emil Cocoş, deschid librăria „Cartea românească” de
unde se puteau cumpăra sau împrumuta cărţi, înfiinţează o tipografie românească în care
între anii 1923-1931 s-a tipărit organul de presă Glasul poporului, director-proprietar
ing. E. Bogdan, în paginile căruia s-au publicat articole cu o tematică variată, politică şi
culturală, învăţământul secundar, ideea naţională, revizionismul, etc.
În timpul Dictatului de la Viena se refugiază cu familia în Bucureşti, unde
tipăreşte şi publică „Harta românilor de pretutindeni”.
După recucerirea Transilvaniei de Nord revine acasă, unde alături de alţi
intelectuali a suportat cu stoicism represaliile regimului comunist, când i se retrage
pensia, i se naţionalizează casa, fiind şi arestat, amendat pentru că nu făcea la timp
însămânţările pe moşia moştenită în comuna Fărăgău.
A încetat din viaţă la 9 noiembrie 1965, la vârsta de 90 de ani, lăsând posterităţii
imaginea unei personalităţi viguroase, a unui patriot înflăcărat.
***
The engineer Florea Bogdan is one of the most remarkable personalities Reghin
ever had, whose biography and activity are tightly connected to the fight for the ideal of
national unity of the Romanian people and to the cultural, educational, economic and
political doings of the interwar era.
After the unification of Transilvanya with Romania he is elected as Reghin deputy, and
for a short period he is named as the prefect of the Mures County.
Florea Bogdan has the merit of opening a bookshop, starting a romanian printing press,
publishing the newspaper "Glasul poporului" (People's voice) 1923-1931, and as a
universal engineer he had many studies and construction, architectural, topographical
and cadastral works.
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ANEXE:
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Cărţi lansate la cea de a XV-a ediţie
-Profesioniştii noştri(3). Ioan Ranca la 8o de ani. Ediţie îngrijită de Ioan Lăcătuşu şi
Liviu Boar. Editura Eurocapatica, Sfântu Gheorghe, 2012-06-25
-Buletinul Ligii Cultural-Creştine,, Andrei Şaguna”. Redactori responsabili: Dr. Ioan
Lăcătuşu, pr.drd. Sebastian Pârvu. Secretar de redacţie Erich Mihai Broanăr. Editura
Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2012
- Dorel Marc; Livia Marc – Afilierea profesională şi instituţională ?
- Constantin Mutaţă – Conspiraţia vuvuzeilor vol.I, Ed. Remus, Cluj-Napoca,2012
- Ioan Morar – Cuibul vulturului ceresc, Ed. Ecclesia, Gherla, 2012
- Un secol de istorie locală(album). Autori: Angela Pop, Livia Marc, dr. Laura Pop, dr.
Dorel Marc. Ed. Romghid, Târgu-Mureş, 2011. Prezintă Dorel Marc
- Cu timp şi fără de timp. . Steinhardt în interpretări critice, Ediţie îngrijită de
Nicolae Băciuţ, Editura Nico, 2012
- Nicolae Băciuţ, Cincizeci şi cinci, poeme, Editura Nico, 2012
- Ion Dumitrescu – Dragoste cu năbădăi, calambururi şi umor judiciar, Bucureşti,
2012
- Florin Bengean – Bolniţe şi spitale mănăstireşti ortodoxe româneşti, din vechime,
Ed. Ardealul, Târgu-Mureş, 2011
- Florin Bengean – ASTRA – cuvânt, faptă, împlinire, Ed. Ardealul, Târgu-Mureş,
2011
- Florin Bengean – Preocupări filantropice în activitatea Protopopiatului ortodox
Reghin, în contextul social-istoric al Bisericii ortodoxe transilvănene, în perioada
1850-1918, Ed. Ardealul, Târgu-Mureş, 2011
- Ilie Şandru – Pe urmele lui Octavian C.Tăslăuanu, ediţia a II-a, Ed. Nico, TârguMureş, 2012
- Ion Ionel Tompea – e cheamă amintirea anilor de liceu, Ed.Epistem, Târgu- Mureş,
2012
- Raluca Ioana Andrei – Vizită în satul tradiţional, 2011
- Valer Deleanu – Mijoace de transport populare din România, 2011
- Elena Ramona Potoroacă; Zvanko Trailovic – Pagini din folclorul românesc din
Serbia, 2011
- f.a. – Imagini din Muzeul Asociaţiunii, 2011
- f.a. – Restaurarea colecţiei de lăzi de zestre a Muzeului ASTRA, 2011
- f.a. – Cibinium, 2011
Prezintă: Liliana Oprescu
- Doina Dobreanu – Cântecul obârşiei, Ed. F& F International, Gheorgheni, 2011
- Doina Dobreanu – Bucuria lecturii, Ed. F& F International, Gheorgheni, 2012
- Vasile Avram – omul şi opera(De la Lemniu la icula, un ocol prin
Lume), 2012. Prezintă Felicia Avram
- Ionel Simota – Opere complete – două volume, Ed. Eurocarpatica, SfântuGeorghe, 2012
- Traian Duşa – Aventuri autentice, Ed. Nico, Târgu- Mureş, 2011
- Simion Bui – Patriciu Barbu(1842-1902) – un om, o epocă, o idee, Ed. Edu,
Târgu-Mureş, 2012
- Maria Borzan, Roxana Maria Man – Costumul femeiesc, românesc, mureşan
- Dascălii Papiului. Autori: Simion Virgil Bui, Dorin Borda, Ilarie Gh. Opriş,
Ed. Nico, Târgu- Mureş, 2011
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- Dascăli mureşeni vol. VI. Autori: Dorin Borda, Ilarie Gh.Opriş, Simion Virgil
Bui, Ed. Edu, 2011
-Sângeorzul de Mureş – un secol de activitate muzicală: 1911-2011. Autori:
Ilarie Gh.Opriş, Irina Maria Moldovan, Ed. Nico, Târgu-Mureş, 2011
- Ilarie Gh. Opriş – Sângeorzul de Mureş – un secol de activitate teatrală: 19112011, Ed. Nico, Târgu-Mureş, 2011
- Artişti plastici mureşeni (1977-2012). Autori: Ilarie Gh. Opriş, Vasile Mureşan,
Călin Bogdean, Marcel Naste, Iancu Mureşan, Ed. Nico, Târgu-Mureş, 2012
Prezintă Ilarie Gh. Opriş
- Revista Limba română, nr.5-6, 2012, Chişinău. Prezintă: Aleandru Bantos,
redactor-şef
- Revistele: Columna, Coloana Infinitului (Timişoara); Dacoromânia (Alba-Iulia)
Prezintă Constantin Gomboş
-Revista Vatra veche, (Târgu-Mureş)
Prezintă Nicolae Băciuţ
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PROGRAM
Zilele Miron Cristea – ediţia a XV-a: 18 – 20 iulie 2012
Miercuri, 18 iulie:
ora 9,30 – Deschiderea festivă (Sala de consiliu a Primăriei):
- Alocuţiuni
- Înmânarea distincţiilor
- Evocare Vasile Netea(Dimitrie Poptămaş)
- Evocare Valentin Borda(Ilie Şandru)
ora 10,30 – Lansări şi prezentări de cărţi: Sangidava (6); Album-Zorel Suciu etc.
- Nicolae Băciuţ, Recital „Pe unde umbli, poezie?”
ora 16,00 – Sesiunea de comunicări ştiinţifice,, Istorie, Cultură şi Civilizaţie,
Credinţă străbună”:
- Secţiunea Istorie – Sala de Consiliu;
- Secţiunea Cultură şi Civilizaţie – Biblioteca Municipală;
- Secţiunea Credinţă străbună – Protopopiat
ora 18,30 – Parastas la bustul Patriarhului Miron Cristea
ora 19,00 – Vernişajul expoziţiei de pictură Aurel Stanciu-Bacău (în holul Casei
Municipale de Cultură
Joi, 19 iulie:
ora 9,00 – Plecarea spre Bilbor
ora 10,30 – Lansarea volumului ,, Pe urmele lui Octavian C.Tăslăuanu”
ora 10,45 – Vasile Avram – omul şi opera(De la Lemniu, la Nicula – un ocol prin
lume) - evocare, Felicia Avram
ora 11,00 – Continuarea sesiunii de comunicări ştiinţifice (Şcoala Generală,,
Oct.C.Tăslăuanu”)
ora 16,00 – Plecarea spre Topliţa
ora 18,00 – Vecerne la Mănăstirea Sf. Ilie
Vineri, 20 iulie:
ora 9,30 – Participarea la Sf.Liturghie şi la sărbătoarea hramului Mănăstirii
Sfântul Ilie
ora 13,00 – Agapa creştină de la Mănăstirea Sf. Ilie
ora 15,00 – Încheierea manifestărilor: discuţii, propuneri, concluzii (în Sala de
Consiliu a Primăriei municipale)
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Ministerul Culturii şi Patrimoniului aţional
Consiliul Local Topliţa
Primăria Topliţa
Fundaţia Culturală „Miron Cristea” Topliţa

(6)

Editura ico
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