România este patria noastrã ºi a tuturor românilor.
E România celor de demult ºi-a celor de mai apoi
E patria celor dispãruþi ºi a celor ce va sã vie.

Barbu {tef@nescu Delavrancea
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Apel adresat Sanctităţii Sale Papa Francisc I
pentru salvarea celei mai vechi biserici creştine
din Transilvania, descoperită la Alba Iulia
Importanţa uriaşă a unei descoperiri
arheologice
Descoperirea făcută de un colectiv coordonat de
arheologul expert dr. Daniela Marcu Istrate, în anul
2011, cu ocazia unor ample lucrări de restaurare şi
înfrumuseţare a cetăţii medievale din Alba Iulia, a
suscitat un imens interes pentru opinia publică din
România, cu atât mai mult cu cât la scurt timp după
decopertare, ruinele considerate a fi ale celei mai
vechi biserici creştine din Transilvania, datate din anul
950 e.n., au fost acoperite cu pământ „pentru
conservare”, în lipsa unei soluţii de restaurare.

Concluziile trase la acea vreme au relevat că a
fost descoperită dovada cea mai clară a existenţei
primei Episcopii creştine din Alba Iulia, cea a
Sfântului Ierotei, din sec X, biserică de rit răsăritean,
de o importanţă crucială pentru istoria creştinismului
în general, dar şi pentru istoria României, mai ales
pentru românii din Transilvania. Vestigiul confirmă
existenţa şi continuitatea neamului românesc,
simultan cu existenţa creştinismului răsăritean.
În urma demersurilor iniţiate de Fundaţia ,,ALBA
IULIA 1918, PENTRU UNITATEA ŞI INTEGRITATEA ROMÂNIEI”, în luna august 2018, către

Direcţia de Cultură a Judeţului Alba, prin care s-a
solicitat clasarea ca monument istoric a vestigiilor
arheologice aparţinând bisericii menţionate, direcţia
amintită a informat fundaţia că de la acel moment
(31.08.2018), până la publicarea Ordinului de
clasare în Monitorul Oficial al României, sau până
la comunicarea neclasării, dar nu mai mult de 12
luni, potrivit Legii nr. 422/2001, art.14, alin (2),
imobilul sus amintit are regim juridic de
monument istoric.
Pe de altă parte, în interviul pe care Ioan Aurel
Pop, Preşedintele Academiei Române şi un reputat
istoric, l-a acordat Ziarului Adevărul în cursul lunii
mai 2019, interviu preluat şi de Ziarul Unirea din
22.05.2019, academicianul precizează că „Biserica
bizantină de secol X descoperită la Alba Iulia
schimbă percepţia noastră asupra acelor vremuri”,
exprimându-şi punctul de vedere că situl bisericii de
secol X din Alba Iulia să fie urgent clasat ca
monument istoric de interes naţional (grupa A).
Menţionăm că această clasare este considerată un
prim pas spre decopertare şi valorificarea ruinelor la
un nivel corespunzător.

Apelul către Papa Francisc I
Ruinele au fost descoperite pe un teren ce aparţine
acum Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Alba Iulia,
iar venirea Sanctităţii Sale Papa Francisc I în
România, la sfârşitul lunii mai 2019, a creat
oportunitatea unei intervenţii a acestuia în demararea
procesului de restaurare. Perioada în care a fost ridicată
biserica bizantină este anterioară marii schisme
religioase de la 1054, astfel încât, responsabilitatea
morală a salvării de la dispariţie a edificiului revine
ambelor culte creştine, catolic şi ortodox.
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În contextul dat, zece asociaţii şi fundaţii din
judeţul Alba care au înţeles importanţa istorică
uriaşă a celei mai vechi biserici creştine din
Transilvania, au hotărât să facă apel, printr-un

memoriu oficial, la conştiinţa creştină a Sanctităţii
Sale Papa Francisc I.
Redăm mai jos textul memoriului care a fost
trimis în limba italiană.

Sanctitãþii Sale, Papa Francisc I,
Sanctitatea Voastrã,
Reprezentãm un numãr de organizaþii neguvernamentale din societatea civilã a judeþului
Alba ºi am aflat cu bucurie ºi interes despre vizita Sanctitãþii Voastre în România, de la sfârºitul
lunii mai 2019, inclusiv la Blaj, judeþul Alba.
Vã supunem atenþiei d-voastre o situaþie despre care ne-am bucura dacã va fi pe agenda
întâlnirilor pe care le veþi avea cu oficialitãþile române.
În anul 2011, cu ocazia unor ample lucrãri de restaurare ºi înfrumuseþare a cetãþii medievale
din Alba Iulia, capitala judeþului Alba, demarate ºi organizate de Primãria Municipiului, a fost
deschis un ºantier arheologic, coordonat de arheologul expert dr. Daniela Marcu Istrate, pe platoul
din faþa Catedralei Romano-Catolice „Sf. Mihail”.
Lucrãrile efectuate la acea datã au condus la descoperirea ruinelor celei mai vechi biserici
creºtine din Transilvania, estimatã cã a fost ridicatã în jurul anului 950 e.n., deci înainte de
Marea Schismã din anul 1054.
Potrivit arheologului Daniela Marcu Istrate, dimensiunile exterioare ale bisericii sunt: 20,70m
pe axa est-vest, respectiv 12m pe axa nord-sud, grosimea medie a zidurilor fiind de 1,20m. Absida
semicircularã are o deschidere de circa 8m, iar lungimea în ax este de circa 7,30m . Nava bisericii
este un pãtrat cu latura de 12m iar în zona centralã se aflã fundaþiile a patru arhitecturi bizantine
ºi confirmã datarea timpurie a bisericii.
Aceastã descoperire, dupã peste 1000 de ani, este de o importanþã crucialã confirmând
existenþa creºtinismului organizat prin Episcopia de Alba Iulia a Sfântului Ierotei, de la sfârºitul
mileniului I.
Potrivit lui Gabriel Rustoiu, arheolog ºi director al Muzeului Naþional al Unirii din Alba Iulia
„Este cea mai veche descoperire medievalã - de ev mediu timpuriu. Este foarte importantã aceastã
descoperire, fiind prima episcopie din Transilvania, biserica în care episcopul Ierotei îºi þinea
slujbele.”
Menþionãm cã acest obiectiv istoric din Cetatea Alba Iulia este singurul care a rezistat ºi a
rãmas în starea ºi forma actualã.
Edificator, în acest sens, prezentãm un extras din interviul acordat de cãtre Rãzvan Theodorescu,
preºedintele Secþiei „Arte, Arhitecturã ºi Audiovizual”, din Academia Românã: „Este necesar ca
Monumentul Unirii sã fie amplasat într-un spaþiu sacralizat, pentru cã, înainte de a fi fost Capitala
Unirii, Alba Iulia a fost o Capitalã Creºtinã.”
Precizãm cã în ciuda acestor evidenþe, din cauza lipsei unui proiect de conservare ºi punere în
valoare a vestigiilor descoperite, acestea au fost îngropate la loc, în pãmânt, aspect ce a condus la
exprimarea multor nemulþumiri ale cetãþenilor albaiulieni ºi nu numai.
În contextul dat, vã rugãm sã analizaþi posibilitatea punerii în valoare a ruinelor acestei
prime biserici creºtine din Transilvania, aflatã pe un teren ce aparþine Arhiepiscopiei RomanoCatolice din Alba Iulia ºi ne-am bucura dacã, cu sprijinul departamentelor de istorie ºi arhivã
ale Vaticanului, am putea afla mai multe date ºi informaþii cu privire la aceastã construcþie
ecleziastã (persoanele ce au slujit aici, condiþiile istorice de la acea vreme etc), într-o perioadã
când biserica nu era divizatã.
Am considerat cã putem sã întreprindem acest demers având în vedere deschiderea existentã
între cele douã biserici surori, catolicã ºi ortodoxã, într-o perioadã în care apropierea ºi iubirea
trebuie sã primeze ca un semn de reconciliere între creºtini.
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Menþionãm cã, în urma demersurilor noastre din anul 2018, ruinele bisericii au fost clasate în
Lista Monumentelor Istorice de valoare naþionalã ºi universalã, iar problema a fost ridicatã ºi
dezbãtutã în Parlamentul României ºi Ministerul Culturii ºi Identitãþii Naþionale.
Cu deosebitã consideraþie,

Scrisoarea a fost redactată în limbile italiană şi
română, avându-i ca destinatari şi pe următorii:
Preşedinţia şi Guvernul României, Ministerul Culturi
şi Identităţii Naţionale Patriarhia Română şi
Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, Arhiepiscopia
Romano-Catolică de Alba Iulia şi Arhidiaceza
Romano-Catolică Bucureşti, Arhieparhia Majoră
Greco-Catolică de Alba Iulia şi Făgăraş.
Secolul X, un secol ce face lumină în existenţa
Transilvaniei şi a oraşului Alba Iulia.
În lucrarea “Românii şi maghiarii în grădina
Maicii Domnului”, istoricul Mircea Dogaru, printre
alte date importante şi mai puţin cunoscute
menţionează: „În numele Albei Iulia, cetate a
spiritualităţii şi împlinirii noastre, se împletesc,
semnificativ, două istorii: aceea a oraşului, ajuns
capitala Unirii celei Mari a românilor în anii 15991600 şi 1918, precum şi istoria unificatorului, la
jumătatea veacului X a primului stat românesc
medieval de-sine-stătător – Transilvania, Iuliu cel
Bătrân.”

Până la cumpăna veacurilor XI/XII, garnizoana
românească a continuat să apere “Cetatea” de piatră
de pe platou, o construcţie impresionantă, albă, în
mijlocul câmpurilor verzi, ceea ce i-a făcut pe slavi
să-i dea noul nume, care l-a detronat pe cel vechi: –
“Bălgrad” – “Cetatea Albă”. Românii l-au acceptat
sau poate ei înşişi l-au sugerat, Bălgrad fiind doar
traducerea, dar i-au zis întotdeauna simplu, în limba
lor – ALBA, transformând adjectivul în substantivnume propriu. “- Un’e meri? – La Alba.””
Existenţa unei formaţiuni politice prestatale,
anterioară venirii maghiarilor, un voievodat la
Bălgrad (Alba Iulia) a fost susţinută pentru prima dată
de către istoricul sas Kurt Horedt. Prima menţiune este
făcută pentru anul 953 când Iuliu cel Bătrân îşi
stabileşte capitala voievodatului la Alba Iulia.
Ascensiunea sa a început după ocuparea Albei “o mare
cetate ce fusese construită mai demult de romani” şi
pe care a descoperit-o cu ocazia unei vânători,
consemnează “Cronica Pictată de la Viena”. Iuliu cel
Bătrân va conduce acest voievodat în jurul anilor 940970 şi a fost întemeietorul primei ţări româneşti de
sine-stătătoare - VALACHIA TRANSIUANA între
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Carpaţii Orientali şi Tisa, care şi-a stabilit capitala la
Alba, iar în mod firesc, oraşul i-a preluat numele,
devenind ALBA lui IULIU - ALBA IULIA.
În “Chronicon Rithmicum Henrici de Mugeln”
Iuliu apare ca REX (rege) în trei din capitolele sale
14, 19 şi 25.
Centrul creştin puternic de la Alba Iulia era
binecunoscut în această parte a Europei, fapt ce l-a
determinat pe împăratul Bizanţului, Constantin
Porfirogenetul (un bun creştin şi istoric), să-l invite
la Constantinopol pe Iuliu cel Bătrân împreună cu
călugărul Ierotei.
Delegaţia de la Alba Iulia a fost primită cu mult
fast la Constantinopol, cu regulile protocolare ale
timpului, privind primirea înaltelor personalităţi.
Împăratul Constantin Porfirogenetul i-a acordat titlul
de onoare de “Patricius” lui Iuliu Întemeietorul, iar
călugărul Ierotei a fost hirotonit ca primul episcop al
acestor meleaguri româneşti.
În unele cărţi vechi de istorie a religiei din ţara
noastră, acest moment istoric a fost prezentat astfel:
„În veacul al X-lea era aici (la Alba Iulia) Biserica
Răsăriteană organizată, căci altfel n-ar fi fost de lipsă
ca principele Iuliu să-l ducă pe monahul Ierotei spre
a fi hirotonit întru episcop al acestor părţi de însuşi
Patriarhul Constantinopolului – Theophilact.”
Importanţa recunoscută şi în exterior, a oraşului
d.p.d.v. istoric, economic şi strategic a contribuit ca
Episcopia de Alba Iulia a lui Ierotei să aparţină direct
de patriarhia Bizanţului.
Alte descoperiri arheologice importante din
secolul X
„Momentul Ierotei” a fost şi în atenţia
arheologului albaiulian Mihai Blăjan care s-a
preocupat îndeaproape de perioada respectivă,
cercetând împreună cu Elvira Raţiu cimitirul
medieval timpuriu – sec. X-XI de la Alba Iulia „Izvorul Împăratului”.
Acest cimitir medieval timpuriu se află pe drumul
antic roman Sarmizegetusa – Apulum – Brucla
Potaisa, unde s-a păstrat tradiţia romană privind
amplasarea cimitirelor la intrare în localităţi.
În urma săpăturilor şi a cercetărilor efectuate au
constatat o varietate de piese de inventar, de factură
locală şi bizantină, care asigură încadrarea
cronologică a mormintelor, în secolul X.
Cu această ocazie au descoperit un mormânt mai
deosebit. În antebraţul stâng al scheletului s-a aflat
crucea episcopală bizantină relicvar specifică
secolului X, care ar fi putut fi a episcopului Ierotei.
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Într-un mormânt din apropiere (din acelaşi cimitir)
au descoperit un schelet de femeie, la care s-a aflat o
garnitură de podoabe „tip bizantin” (specifice
secolului X-XI) formată din doi cercei şi un inel de
mare valoare, podoabe bizantine aflate şi în alte
localităţi de pe teritoriul României. Aceste podoabe
deosebite erau purtate doar de personalităţi feminine.
Mai amintim faptul că în acea perioadă, clerul
bisericii răsăritene avea dreptul să se căsătorească.

În acelaşi cimitir medieval timpuriu de sec. X-XI
s-au mai descoperit două cruciuliţe „tip bizantin” mai
deosebite, care după afirmaţiile specialistului Mihai
Blăjan „documentează prezenţa masivă a românilor
în aşezarea de la Bălgrad, amplasată în bazinul
mijlociu al Mureşului şi reprezintă descoperiri
bizantine unice în Transilvania secolului X”.
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mitropolitul grec ortodox al Vienei MIHAIL STAIKOS
a dat citire în prezenţa patriarhului BARTOLOMEU
al Constantinopolului a TOMOSULUI de canonizare
a Sfântului Ştefan şi a Sfântului Ierotei, care a fost
dat la Constantinopol, la data de 11 aprilie 2000.
SFÂNTUL IEROTEI nu a fost canonizat de Biserica
Romano-Catolică (poate acolo s-a ştiut de mult
adevărul despre Sfântul Ierotei... mai ales că
documente importante ale românilor din Transilvania,
până în anul 1918, au ajuns multe în arhive străine...).

Consideraţii finale
Având în vedere importanţa acestei descoperiri
pentru ISTORIA NAŢIONALĂ, dar mai ales pentru
oraşul Alba Iulia, vestigiile trebuiesc conservate în aşa
fel încât să poată fi vizitate şi văzute direct, devenind
în viitor (în mod sigur) obiectivul cel mai important
de vizitat din interiorul CETĂŢII ALBA IULIA.
Păstrarea la vedere a dovezilor incontestabile de
creştinism românesc organizat, aici la Alba Iulia, se
impune având în vedere rolul şi importanţa Sfântului
Ierotei ca prim episcop de Alba Iulia.
Acest obiectiv istoric românesc din CETATEA
ALBA IULIA este singurul care a rezistat şi a rămas
în starea şi forma actuală.
Toate celelalte obiective româneşti importante,
care au existat în CETATEA Alba Iulia, printre care:
Rotonda Baptisterium, Mitropolia Ortodoxă a
Bălgradului (vechea clădire), Mitropolia Ortodoxă
a Bălgradului şi Arhiepiscopia Ardealului construită
de Mihai Viteazul, în anul 1597, la care se adaugă
singura biserică ortodoxă a românilor din oraşul de
jos, au fost distruse de maghiari şi habsburgi în
decursul istoriei fără să mai rămână vreo urmă.
La aceste dezastre pentru istoria neamului românesc
se adaugă şi dispariţia sau distrugerea unor documente
care să confirme în spiritul adevărului istoric, despre
unele evenimente şi personalităţi istorice.
Descoperirile recente ale arheologului expert dr.
Daniela Marcu Istrate, pot descifra o bună parte din
enigmele acestei perioade dar numai cu sprijinul
instituţiilor statului şi a celor specializate din
municipiul Alba Iulia.
La împlinirea a 1000 de ani de existenţă a Statului
Maghiar, la 20 august 2000 şi cu ocazia bimilenarului
creştinismului, în cadrul festivităţilor de la Budapesta,

Este regretabil şi inexplicabil poziţia unor
instituţii specializate centrale şi locale faţă de o astfel
de descoperire importantă pentru fiinţa şi credinţa
neamului românesc.
Pare o ironie a sorţii ca în Alba Iulia, Capitala
Marii Uniri, să fie ridicat Muzeul Principia pentru a
evoca un cuceritor păgân, Traian, care a persecutat
pe creştini şi populaţia dacică, în căutarea de aur, sare
şi sclavi, sub motivaţia că a adus civilizaţia în aceste
locuri. Este mai puţin cunoscut, dar relevant însă,
faptul că în anul 1587 în locul statuii lui Traian, aflată
iniţial în vârful columnei, dar topită în Evul Mediu,
a fost aşezată, din ordinul Papei Sixt al V-lea, o statuie
a Sfântului Petru tocmai din cauza odioaselor crime
făcute de Împăratul Traian asupra creştinilor.
La câţiva zeci de metri, în apropiere, cel mai vechi
aşezământ creştin din Transilvania, Biserica lui
Ierotei, continuă să-şi ceară drepturile şi după o mie
de ani, acelea de a fi recunoscute şi puse în valoare
la un loc de cinste pentru urmaşii ce va să vină pe
meleagurile noastre binecuvântate cu atâta istorie.
Redacţia
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Cum a ajuns clopotul bisericii episcopale din secolul X a
Sfântului Ierotei de la Alba Iulia la Petreşti?
- un scenariu posibil Descoperirea la Alba Iulia, a celei mai vechi biserici
creştine răsăritene de pe teritoriul Transilvaniei a
continuat şi continuă să stârnească ecouri. Şi asta chiar
dacă, cu o suspectă grabă, acest monument – de o
covârşitoare importanţă pentru istoria românilor ardeleni
– a fost redat pământului în care a zăcut mai bine de un
mileniu. Existenţa acestei biserici confirmă scrierile
cronicarilor bizantini în care se relatează că, în jurul
anului 950 d.Hr. Iuliu cel Bătrân, voievodul Alba Iuliei,
împreună cu călugărul IEROTEI, au fost invitaţi de către
împăratul Bizanţului, Constantin Porfirogenetul al VIIlea, cunoscându-se că
la Alb a Iu lia, în
perioada respectivă era
creştinism, iar slujbele
creştin eşti
se
desfăşurau în Rotonda
Baptisteriu, care se afla
su b altar ul actu alei
Arhiepiscopii RomanoCatolice - Sf ân tu l
Mihail - din Alba Iulia.
Delegaţia de la
Alba I ulia a f ost
p rimită, cu mar e
importanţă cu regulile
pr otocolar e
ale
timpului, privind primirea înaltelor personalităţi.
Împăratul Constantin Porfirogenetul i-a acordat titlul
de onoare de Patricius lui Iuliu Întemeietorul, iar
călugărului Ierotei, după o lună de pregătire, a fost
hirotonit ca primul episcop al acestor meleaguri
româneşti.
Horotonirea s-a desfăşurat în cea mai importantă
biserică creştină de tip bizantin - Sfânta Sofia - de însuşi
Patriarhul Constantinopolului „Theophilact”.
În rândurile de faţă nu mi-am propus să analizez
impactul acestei descoperiri arheologice asupra istoriei
şi istoriografiei Transilvaniei. Vreau să mă opresc asupra
unui fapt semnalat de un împătimit cercetător al istoriei
locale, profesorul Radu Dăncilă din Petreşti. Domnia sa
scria în ziarul „Unirea”: „Am aflat deja cu toţii că la
Alba Iulia s-au descoperit ruinele unei biserici din secolul
X. Este foarte posibil însă ca clopotul acestei biserici să
se afle la Petreşti, la biserica evanghelică. Biserica
evanghelică din Petreşti este relativ recentă, fiind

terminată în 1805. Clopotul cel mare se şie că a fost adus
de la biserica veche pe locul cimitirului evanghelic.
Presupunerea istoricilor era că este vorba de un clopot
din secolul al XIV-lea. O analiză atentă a inscripţiei aflate
pe partea superioară a clopotului indică o dată importantă
ce naşte multe semne de întrebare: AD + SZ.XXVM.
Ceea ce tradus ar însemna: Anno Domini + Sfânt 975.
Cum a ajuns acest clopot la Petreşti? Foarte posibil ca
pradă de război. Se ştie că relaţiile dintre saşi şi Episcopia
catolică de Alba Iulia n-au fost deloc creştineşti. Lupte,
incendieri şi tot felul de atrocităţi medievale. Clopotul
este un lucru preţios
şi tentant ca să fie luat
drept pradă”.
În urma acestei
n ote din ziar,
profesorului i-a fost
interzisă intrarea în
biserica saşilor. Ba,
mai mu lt, aceştia
(puţini câţi au mai
rămas) au considerat
că strămoşii lor au
fost etichetaţi ca hoţi.
Este total absur d
acest lucru. Se ştie că
în evu l mediu
războaiele şi conflictele armate se terminau cu jefuirea
averilor învinşilor. Tot ceea ce luau învingătorii era
„pradă de război”, iar conducătorii acestor bătălii
răsplăteau, şi în acest fel, pe combatanţi. Deci bunurile
nu erau „furate” ci câştigate prin luptă.
Să revenim însă la clopotul de la Petreşti. Cum a
ajuns el acolo? Încercăm să reconstituim drumul acestui
clopot de la Alba Iulia la Petreşti.
În lucrarea mea „Petreşti – şapte milenii de istorie.
Repere monografice”, Editura Altip, 2009, scriam că
biserica fortificată din localitate a fost construită între
anii 1260-1280. Inginerul Simion Fakner (stabilit acum
în Germania), al cărui studiu l-am folosit în lucrare,
afirmă că prima slujbă s-a ţinut în vechea biserică în anul
1280. Afirmam, totodată, că la mijlocul secolului al XIIIlea relaţiile dintre biserica catolică şi bisericile
coloniştilor saşi s-au înrăutăţit. Saşii din Transilvania
ceruseră de mai multe ori papalităţii să accepte înfiinţarea
unei episcopii separate, plângându-se, în acelaşi timp,
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de dările mari pe care trebuiau să le plătească Episcopiei
de Alba Iulia. Aceste nemulţumiri au condus la un conflict
deschis între saşi şi Capitlul Catolic de Alba Iulia. În
anul 1277 saşii au atacat biserica „Sfântul Mihail” din
Alba Iulia. Într-o scrisoare, trimisă Papei, slujitorii
Capitlului scriau: „Obştea aceasta (a saşilor) năvălind
înarmată, în anul Domnului o mie două sute şaptezeci şi
şapte, în duminica remiscere (21 februarie1277 n.a.)
asupra bisericii catedrale (din Alba Iulia) au atacat-o cu
duşmănie şi au ars în acea biserică vreo două mii de
oameni, atât bărbaţi cât şi femei, printre care Agapit
arhidiaconul acestei biserici, Mihail arhidiacon de Ozd
(arhidiaconatul cuprindea părţi din zona Cluj, Turda, Dej,
n.a.), Bartolomeu arhidiacon de Târnave, Racha pleban
şi canonic de Alba Iulia şi mulţi alţi preoţi şi clerici,
arzând şi furând toate podoabele, cărţile şi documentele
pe care numita biserică le avea acolo” (D.I.R.C.
Transilvania, doc. Nr. 202).
Relatarea este clară, deşi ni se pare exagerată cifra
de 2000 de oameni (nici astăzi nu încap chiar de-ar sta
în picioare!) dar explicabilă în condiţiile în care Papa îi
va scuti de dări (probabil în funcţie de „amploarea”
dezastrului).
Acesta este momentul în care saşii din Petreşti,
prezenţi la răzvrătire au luat clopotul vechii biserici (aflat
printre „lucrurile” şi podoabele din patrimoniul
catedralei) de care aveau mare nevoie pentru noua lor
biserică aflată în stadiu final de construcţie.
Într-un document al regelui Ladislau (din 1278) prin
care acesta donează o serie de moşii care au aparţinut
saşilor, Capitlului din Alba Iulia, se reafirmă „Catedrala
fericitului Mihail din Transilvania clădită şi înzestrată
de sfinţii noştri înaintaşi a fost arsă şi nimicită în chip
nelegiuit de furia şi sălbăticia saşilor şi jefuită de toate
lucrurile şi odoarele sale.” (D.I.R. C Trans, vol. II, doc.
208)
Deşi papalitatea a cerut saşilor să înapoieze lucrurile
şi odoarele jefuite, acestea au rămas la cei ce le
dobândiseră. Că la biserica din Petreşti exista clopot, neo dovedeşte un document din anul 1303 dat de episcopul
Transilvaniei, Petru, decanatului Sebeş şi bisericilor
aparţinătoare prin care se stabilea nivelul dărilor şi în
care se precizează că sunt scutiţi de dări „clopotarul,
pastorul şi sluga bisericii”. Conflictul este însă departe
de a fi stins. Cu toate încercările Episcopiei de Alba Iulia
şi ale trimişilor papei, saşii îşi plăteau cu greu dările. În
anul 1309 într-un document datat 16 februarie este
chemat alături de ceilalţi slujitori ai bisericilor săseşti
din decanatul Sebeşului, şi parohul Mihail de Villa Petri,
pentru a depune jurământul de credinţă faţă de Capitlul
de la Alba Iulia.
Conflictul mocneşte, astfel că în anul 1324, Henning
greavul de la Petreşti (care de la 1317 era liderul
comunităţii săseşti din jurul Sebeşului şi nu numai) s-a
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ridicat la luptă pentru apărarea vechilor autonomii şi
privilegii conferite „oaspeţilor” de regii maghiari.
Asuprirea socială şi religioasă suferită din partea
Episcopiei catolice de Alba Iulia a fost cauza acestui nou
conflict.
Probabil că la originea conflictului şi a faptului că
Henning de Petreşti a fost iniţiatorul său, să stea şi
presiunile făcute de biserica Sf. Mihail din Alba Iulia
pentru recuperarea clopotului şi odoarelor aflate acum
în biserica greavului din Villa Petri.
„Strângând o mare mulţime de saşi din pământul
Transilvaniei cu îndrăzneală s-a ridicat împotriva
puternicului nostru rege cu ostilitate răzvrătindu-se a
căzut în necredinţă” (D.,I.R. Transilv. Veacul XIV pp.
324-325).
Răscoala va fi înfrântă de regele Carol Robert de
Anjou, iar în bătălia de la Rupea cade în luptă şi comitele
Henning
În concluzie este posibil ca acest clopot datat în anul
975 d.H. să fi ajuns la Petreşti în urma conflictului din
1277 (şi el să-i fi chemat pe saşi la prima slujbă din anul
1280!).
Ar trebui analizată această problemă şi căutate
documente. Din păcate în urma victoriei de la Şelimbăr,
trupe de mercenari din armata lui Mihai Viteazul au atacat
biserica fortificată din Petreşti, au jefuit-o şi au ars toate
documentele aflate acolo. S-au pierdut astfel surse
importante de informaţii despre istoria Petreştiului şi a
bisericii evanghelice.
Poate, o analiză a metalului din care a fost turnat
clopotul să ne conducă spre locul în care acesta a fost
turnat. N-ar fi exclus ca pe filieră veneţiană el să fi ajuns
la Constantinopol şi să fie trimis episcopului Ierotei la
Alba Iulia de cei care-l hirotoniseră ca episcop.
Cert este că, după descoperirea ruinelor celei mai
vechi biserici creştine răsăritene la Alba
Iulia, clopotul acesteia, aflat la Petreşti are
o însemnătate istorică pentru românii din
Ardeal, probabil fiind cel mai vechi din
ţară.
Prof. Ioan BÂSCĂ
N.R. Din datele existente, rezultă că după
tradiţie, inventatorul clopotului, cel care l-a introdus în biserică
ca obiect de cult, este socotit PAULIN de NOLA din Campania
(353-431) la sfârşitul sec. IV. Prima menţiune despre clopote,
este cea din sec. al VII-lea a lui Papa Savinian, succesor al
Sfântului Grigore cel Mare. În Biserica de Răsărit, primele două
clopote au fost trimise în dar împăratului bizantin Mihail al
III-lea (824-867) în anul 852, de către Ursus Patricianus doge
al Veneţiei.
Clopotele, au fost suspendate într-un turn de lângă
Catedrala Sofia din Constantinopol. Generalizarea clopotelor
în răsăritul creştin s-a desăvârşit abia în sec. al XII-lea.
(Datele au fost preluate din lucrarea “Clopotele în cultul
creştin” autor Teodor Dănălache)
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Scrisoare deschisã adresatã
domnului Jakubinyi György Miklós,
arhiepiscop romano-catolic de Alba Iulia
Stimate domnule Jakubinyi György Miklós,
arhiepiscop romano-catolic de Alba Iulia
Mai jos semnatul, dr. Vasile Lechinþan, în
calitate de om de ºtiinþã, master în Socioantropologie istoricã al Universitãþii „BabeºBolyai” din Cluj-Napoca, doctor în istorie al
Academiei Român e, Institutul de Is torie
„George Bariþiu” din Cluj-Napoca, în calitatea
mea de fost premiant în toate clasele ºi anii de
studii pe care le-am/i-am urmat – ceea ce
consider cã denotã o seriozitate, pasiune ºi
competenþã în însuºirea valorilor culturale ºi
ºtiinþifice ale Umanitãþii, predate în ºcolile pe
care le-am urmat -, în calitatea mea de
cercetãtor asiduu ºi cu o mare pasiune, în
numele Cunoaºterii, de peste cinci decenii la
rând, în Biblioteci ºi Arhive, vã rog sã-mi
rãspundeþi dacã þine de morala Dvs. creºtinã
romano-catolicã faptul cã începând de dupã
Revoluþia din Decembrie 1989 aþi indus în
eroare autoritãþile administrative, juridice ºi
politice ale statului român ºi astfel aþi obþinut,
pe temeiu l u n ei aº a-zis e „retrocedãri”,
numeroase proprietãþi publice care nu au
aparþi nu t ni ci odatã î n propri etate
Arhiepiecopiei cãreia îi sunteþi pãstor;
Vã întreb, domnule arhiepiscop Jakubinyi
György Miklós, dacã þine de morala Dvs.
creºtinã romano-catolicã faptul cã nu v-aþi
gândit ca dupã Revoluþia din Decembrie 1989,
sus-amintitã, sã pornim – dupã atâþia ani de
dis torsi u ne a val ori lor morale datoratã
comunismului - la o lume dreaptã ºi extrem
de onestã, o lume a bunei înþelegeri între
români ºi maghiari, între catolici ºi ortodocºi,
între alte categorii ale societãþii româneºti, din
care sã fie exclusã înºelarea unuia de cãtre
celãlalt, sã fie exclus ºovinismul, adicã ura

între maghiari ºi români, urã care poartã
pecetea unui trecut plin de mii de victime în
Transilvania, sã pornim la deschiderea unor
cãi de înflorire a respectului reciproc, la
nelezarea demnitãþii istorice a unei pãrþi de
cãtre cealaltã parte, la deschiderea unui drum
al încrederii permenante ºi al civilizaþiei de
ti p eu ropean care este prevãzu tã cu
generozitate în statutul ºi practica Uniunii
Europene din care ºi noi facem parte;
Vã întreb, domnule arhiepiscop Jakubinyi
György Miklós, dacã þine de morala Dvs.
creºtinã romano-catolicã faptul cã v-aþi bazat,
cu bunã ºtiinþã, pe lipsa de informaþii a
autoritãþilor administrative, politice ºi juridice
româneºti ºi aþi înaintat acestora - pentru
s us þi nerea pe n edrept a cereril or de
„retrocedare” a u nor bu n u ri publ i ce argumente ºi documente false ºi trunchiate ºi
aþi obþinut astfel în proprietate unele imobile
pe care Arhiepiscopia pe care o pãstoriþi nu le
avea sub acest statut nici mãcar în timpul
stãpânirii ungare în Transilvania, aºa aveþi
acum în proprietate, total pe nedrept, palatele
liceelor: „Unirea” din Tîrgu Mureº, „Tamasi
Aron” din Odorheiu Secuiesc, „Marton Aron”
din Miercurea Ciuc ºi numeroase alte clãdiri
pe care Arhiepiscopia nu le-a avut niciodatã
în proprietate, nici Statusul Romano-Catolic
Ardelean, formaþiune pe care aþi înfiinþat-o ca
fundaþie care sã administreze aceste averi cu
o aparenþã de continuitate istoricã, dar acum
situaþia este cu totul alta, dat fiind faptul cã
es te dis tors i onat statu tu l propri etãþi i
fon durilor tereziene, respectiv faptul cã
Statusul nu le avea decât în administrare,
proprietare erau fondurile înseºi, Dvs. ºtiþi
prea bine cã un fond, o fundaþie nu poate fi
proprietatea nimãnui, ci doar în administrarea
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cuiva, prevãzutã de fondator (în cazul nostru
statul austriac, prin împãrãteasa Maria Tereza);
Dvs. sunteþi poate singurul caz din istoria
Dreptului când vã substituiþi ca proprietar al
averilor unor fundaþii/fonduri (ele înseºi
proprietar), bazându-vã pe ignoranþa – n-am
zis corupþia, Doamne fereºte! – celor în drept
din partea statului român, care au fost extrem
de „generoºi” cu pretenþiile Dvs., în timp ce
numeroºi copii români suferã de lipsuri
materiale (Dvs. aþi impus chirii exorbitante,
statul român le plãteºte) ºi de jigniri morale ºi
de demnitate istoricã, fiind excluºi din centrele
oraºelor transilvane ºi despãrþiti de prietenii
lor elevi maghiari, astfel cã prin fapta Dvs.
încercaþi sã excludeþi pe români din istoria
Translvaniei ºi sã creaþi un separatism etnic
pe care valorile Uniunii Europene îl respinge
cu fermitate;
Vã întreb, domnule arhiepiscop Jakubinyi
György Miklós, dacã þine de morala Dvs.
creº tin ã romano-catol icã faptul cã î n
continuare vã consideraþi singurii beneficiari
de drept, ca romano-catolici ºi maghiari, ai
averilor publice – marile fonduri create de
statul austriac, de împãrãteasa Maria Tereza
pentru Transilvania, dacã consideraþi justã
aceastã cea mai mare deturnare de fonduri din
istoria Transilvaniei pe care Statusul RomanoCatolic Ardelean a fãcut-o de la preluarea
acestor fonduri în administrare, din 1867
încoace ºi continuatã de Dvs., fonduri create
ºi pentru români, ºi pentru alte etnii, pentru
dezvoltarea vieþii lor spirituale, ºcolare,
instituþionale, vã întreb de ce nu v-aþi gândit
sã procedaþi mãcar cât de cât onest, ca statul
ungar, de exemplu, care a administrat acelaºi
tip de fonduri (de Studii, de Religie, de Burse
tereziene etc.) create în oglindã de statul
austriac, de împãrãteasa Maria Tereza, tot în a
doua jumãtate a secolului al XVIII-lea, pentru
Ungaria, inclusiv pentru „pãrþile ungurene”
româneºti de la Maramureº la Bihor ºi Banat,
unde zeci de biserici româneºti primeau sume
importante de susþinere de la Fondul de Religie
ungar ºi liceul din Beiuº de la Fondul de Studii
ungar etc. Numai în Transilvania românii erau/
sunt excluºi de la fondurile tereziene create
pentru Transilvania, excludere datoratã acelei
uriaºe deturnãri de fonduri sus-amintitã,
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comisã de Statusul Romano-Catolic Ardelean
ºi continuatã de Dvs.
În n u mel e apartan en þei l a Cu l tu ra
Umanitãþii,
În numele moralei creºtine,
În n u mel e a tot ceea a fos t bu n î n
convieþuirea milenarã româno-maghiarã în
Transilvania (am scris o carte în acest sens
intitulatã Permanenþa convieþuirii paºnice),
Vã propun, stimate domnule arhiepiscop
Jakubinyi György Miklós, ca întrucât Dvs. aþi
iniþiat ºi patronat/patronaþi aceastã mare
i n du cere î n eroare a autoritãþil or
administrative, juridice ºi politice ale statului
român – adevãratã jefuire a românilor de un
drept patri moni al cu mare î n cãrcãtu rã
culturalã ºi istoricã (în aceste i nstitu þii
„retrocedate” sau cerute de Dvs. pentru
„retrocedare” au î nvãþat cel e mai mari
pers onal i tãþi i s tori ce român eºti di n
Transilvania – sub oblãduirea Dvs. fostul Liceu
Piarist din Cluj a fost ºi este purificat de elevi
români încã din 1990, spre revolta marelui
istoric al Transilvaniei David Prodan, care mai
trãia încã) ºi reprezintã o adevãratã excludere
a român il or din is torie – fapt cu totu l
neconform, în primul rând moralei creºtine,
apoi legilor unui stat –
Dvs. sã in terveni þi pe lângã acel eaºi
au tori tãþi pen tru con lu crare în vederea
restabilirii proprietãþii adevãrate, legale ºi de
drept a bunurilor istorice comune românilor,
maghiarilor, saºilor etc., patrimoniu pe care-l
deþineþi acum prin „retrocedare” fãrã nicio
bazã moralã ºi documentarã dreaptã, prin
viitoarea intervenþie a Dvs. - de astã datã justã
ºi conformã cu adevãrata moralã creºtinã
romano-catolicã - se vor detensiona ºi relaþiile
româno-maghiare, care astãzi, datoritã politicii
tendenþioase ºi ºovine a unor lideri maghiari
din România ºi Ungaria þin sã se deterioreze ºi
mai mult.
Cu tot respectul pentru instituþia milenarã
catolicã din Transilvania, al cãrei pãstor
sunteþi,

Dr. Vasile LECHINŢAN,
Cluj-Napoca
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Conferinţa de Pace de la Paris (1919-1920).
Memoriile românilor din Balcani.
PARTEA a II-A
Continuare din DACOROMANIA nr. 93

În numele românilor din Serbia, Atanasie Popovici
a alcătuit în noiembrie 1918 un memoriu, „Memoriul
românilor din Craina”, tipărit în limba franceză, care
relua într-o formă mai amplă pe cel alcătuit la Chişinău
în toamna anului 1918:
„1919, Paris, Memoriul românilor din Serbia
adresat Conferinţei de Pace de la Paris alcătuit de
dr. Atanasie
MEMORIUL ROMÂNILOR DIN SERBIA
Conferinţa pentru Pace, întrunindu-se la Paris,
cu scopul de a aşeza în Europa o nouă alcătuire,
întemeiată pe justiţie şi pe principiul naţionalităţilor,
Comitetul Naţional al Românilor din Serbia, al cărui
preşedinte este subscrisul, m-a însărcinat să aduc
membrilor conferinţei plângerile şi năzuinţele legitime
ale acestei populaţii.
Întemeiat pe aceasta, am onoarea de-a înfăţişa
cele ce urmează:
Valea inferioară a Timocului şi a Moravei, din
Nord-Estul Serbiei, şi platoul care desparte aceste
două râuri sunt locuite de o însemnată masă de
populaţie românească. Ea ocupă teritoriul celor patru
judeţe: Craina, Pojarevaţ, Timoc şi Morava. În
această privinţă, iată şi mărturia, care nu poate fi
înlăturată, a unui profesor sârb, care a studiat
problema Românilor din Serbia şi a publicat asupra
lor o broşură, scrisă într-un spirit ştiinţific şi
nepărtinitor:
„Pe o suprafaţă de 12.240 kmp, adică o treime
din Regatul Serbiei (la 1912), se întind cele patru
judeţe ale Serbiei din Nord-Est: Craina, Morava,
Pojarevaţ şi Timoc. Din aceste patru judeţe, două –
Craina şi Pojarevaţ – sunt locuite de o populaţie
aproape în întregime românească, pe câtă vreme în
celelalte două judeţe – Morava şi Timoc – locuiesc şi
Sârbi, mai cu seamă în plăşile Zaglavaci şi Timoc
(Judeţul Timocului)1".
Obârşia populaţiei române din Serbia este foarte
bine cunoscută, ea fiind alcătuită din rămăşiţele
coloniilor romane şi trace romanizate care se aflau
în această ţară, atunci când Sârbii s-au revărsat în
aceste locuri, şi care n-au putut fi slavizate decât cu

greu şi numai în parte. Populaţia românească s-a
păstrat mai curată în văile înalte şi în pădurile dese
ale acestui ţinut muntos. În sec. al XIV-lea, urmele
lor se întâlnesc în mai multe acte oficiale ale ţărilor
sârbeşti. Dar peste această primă alcătuire etnică au
venit să se adaoge elemente macedo-române de la
Pind şi din Balcani. În mişcările etnice pe care le-a
pricinuit invazia otomană, în jurul acestui sâmbure
etnic s-au strâns rămăşiţele româneşti care rătăceau
între Carpaţi şi Balcani. În cursul sec. XVII-XVIII şi
al XIX-lea, noi pături au venit să se suprapună peste
primele aşezări şi de astă dată ele au venit din mica
Valachie (Oltenia) şi din Banatul Temişoarei. Şi astăzi
încă se deosebesc diferitele straturi ale acestei
populaţii, după unele trăsături caracteristice – port
şi moravuri – pe care le-au păstrat şi care se găsesc
în grupul de unde îşi trag obârşia.
Însemnătatea numerică a populaţiei româneşti din
Serbia nu este deloc de lepădat. Ea numără astăzi
mai bine de 340.000 suflete, pornirea ei fiind aceea
de a se întinde şi de a se înmulţi.
Chiar la 1850, geograful francez G. Lejean, care
a cunoscut această populaţie şi a studiat-o de aproape,
a spus că Românii din Serbia sunt „oameni destoinici,
muncitori şi mai prolifici decât Sârbii şi că numărul
lor creşte mereu2".
Primele date statistice asupra Românilor din
Serbia sunt de la 1846. Numărul Românilor, pe vremea
aceea, atingea cifra de 97.215.
Zece ani mai târziu, geograful francez pomenit
mai sus dădea 104.343 Români care locuiau în Serbia.
În acel timp, populaţia Serbiei nu depăşea
număr ul de 900.000 suflete; aşadar Românii
alcătuiau ceva mai mult decât a noua parte din totalul
populaţiei statului sârb. Această proporţie s-a păstrat
de atunci, dacă n-a fost chiar întrecută, cu toate
sforţările statisticilor oficiale sârbeşti de a o ascunde.
Astfel, la 1890, după 30 de ani, aceste statistici nu
dădeau decât un număr de 149.713 Români, iar la
1895, 159.510, pentru ca la 1900 să ne dea 122.419,
arătând astfel o însemnată descreştere, fără ca nimic
să îndreptăţească această grabnică dare înapoi. Nici
emigraţiuni, nici epidemii nu au fost care să ducă la
o descreştere mai ales a populaţiei româneşti din
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aceste ţinuturi, pe când populaţia sârbească a urmat
să crească – după aceleaşi statistici – într-o proporţie
cu totul exagerată şi arbitrară.
În adevăr, populaţia celor 4 judeţele sârbeşti, care
la 1859 era de 282.398 suflete, la 1900, a ajuns să
aibă însemnata cifră de 635.286 suflete.
Ţinând însă seama de faptul ştiut că Românii sunt
mai prolifici decât Sârbii, este cu neputinţă ca la 1900
numărul Românilor să fi rămas aproape acelaşi ca
la 1859, pe câtă vreme, în acelaşi răstimp, numărul
sârbilor să crească de 4 ori şi de la 159.785 suflete
să ajungă la cifra de 513.386 suflete.
Dacă ţinem seama de caracterul foarte păstrător,
bine cunoscut, mai cu seamă al populaţiei româneşti
din Serbia, ca şi al întregului popor românesc,
argumentul că populaţia românească s-ar fi
„sârbizat”, nu poate fi folosit.
Dacă am socoti că numărul Românilor de la 1859
şi până acum a crescut tot atât cât şi acela al Sârbilor,
noi ar trebui să avem astăzi faţă de cei 700.000
locuitori, câţi locuiesc în cele patru judeţe sârbeşti,
ceva mai mult de 300.000 Români şi aproape 400.000
Sârbi. Iar dacă la cifra Românilor din judeţele
Pojarevaţ şi Craina (261.588 s.) a căror populaţie
este în mare majoritate românească (80%), adăugăm
şi pe aceea a celorlalte două judeţe (81.871), unde
populaţia românească este cel puţin de 20 – 30%, se
ajunge chiar până la cifra de 340.000 Români.
Dar pe când statistica oficială se străduia să
ascundă numărul adevărat al Românilor, ocârmuirea
s-a ocupat şi ea să lucreze la „sârbizarea lor”. Limba
românească a fost gonită din biserică şi cărţile sfinte
româneşti au fost arse. Întrebuinţarea limbii româneşti
în şcoli pentru copiii români a fost oprită. Şi pe când
în judeţele sârbeşti, numărul şcolilor primare era mai
puţin decât îndestulător, şcolile primare sârbeşti din
satele şi cătunele judeţelor româneşti erau înmulţite
mai mult decât s-ar fi cuvenit3.
Ocârmuirea de asemenea şi-a dat osteneala de a
tăia orice legătură dintre Românii din Serbia şi fraţii
lor din România. Ea, în primul rând, nu îngăduia
lucrătorilor agricoli români din Serbia să treacă în
România, decât cu foarte mare greutate, ceea ce nu
făcea pentru muncitorii sârbi; apoi, acei care cu toate
aceste piedici izbuteau să treacă graniţa, nu aveau
voie, cu nici un preţ, să aducă cu ei, în Serbia, ziare,
reviste şi cărţi româneşti 4.
Mitropolitul din Belgrad nu dă voie preoţilor de a
da, la botez, copiilor Români, nou-născuţi, nume
româneşti5.
O listă cuprinzând nume sârbeşti este atârnată în
fiecare biserică; acestea fiind singurele nume
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îngăduite. Autorităţile sârbeşti merg cu lipsa lor de
îngăduinţă (toleranţă) până acolo încât au înlocuit
pe profesorul de obârşie românească, Nicolici, de la
liceul din Negotin, numai pentru că vorbea cu părinţii,
cu prietenii şi cu cunoştinţele lui româneşte. La 1909,
un preot de obârşie românească, într-un sat curat
românesc, a fost dat în judecată, acuzat de a fi
propagat românismul prin grai şi prin împărţirea de
almanahuri şi cărţi româneşti. Acest proces s-a
judecat la Tribunalul din Negotin (Dos. 9695).
Şi cu toate acestea, populaţia românească din
Serbia n-a încetat de a se întinde, de a se înmulţi şi de
a se înstări. Nu voiu da ca dovadă decât următoarele
rânduri, scoase dintr-un articol publicat de ziarul
„Pravda”, în numărul său 375, din 1909: „Însoţit de
câţiva prieteni, am pus la cale, zice autorul articolului,
o excursie pe jos – dus şi întors – de la Belgrad la
Negotin. La plecarea noastră am simţit o mare
bucurie, ca omul care călătoreşte de plăcere în ţara
sa. Dar pe drum am avut simţământul de a călători
într-o ţară străină: ne-am simţit străini”.
„De la Petrovaţ, prin trecătoarea Gorniac şi de
acolo până la Zaicear şi Negotin, trecând prin munţii
Omole, nu dai decât peste o mare masă de Români”.
„Limba lor în aceste judeţe este aşa de răspândită,
încât cu greu te poţi sluji de limba sârbă. Dovadă,
negustorii cari vin în legătură cu aceşti sălbatici sunt
nevoiţi să înveţe limba lor.”
„Este grozav lucru să te gândeşti că un negustor,
un preot, un învăţător sau chiar primarul trebuie să
vorbească cu concetăţenii lui limba românească. Dar
este şi mai grozav să auzi una ca asta”.
„Ca să-şi facă cineva o idee până la ce punct
Românii-Sârbii au împins lucrurile, este de ajuns să
vă arăt că ordinile sau regulamentele administrative
din multe plăşi trebuie să fie tipărite şi afişate pe
româneşti (De p.: la Bârza-Palanca, la Techia etc.)”.
Împotriva acestei politici de înăbuşire şi de
„sârbizare”, Românii din Serbia n-au putut să opună
decât o împotrivire îndârjită şi mută. N-au dat înapoi
din nici un punct de vedere. Dacă n-au mers cu
împotrivire până la răscoală este că, întotdeauna, au
fost îndemnaţi să nu o facă de către fraţii lor din regat,
ori de câte ori s-au dus la Bucureşti pentru a le cere
sprijinul lor prietenesc, pe lângă conducătorii din
Belgrad. În două rânduri, la 1904 şi 1906, Românii
din judeţul Pojarevaţ au trimis la Bucureşti un
împuternicit cu un memoriu semnat de toţi fruntaşii
românilor din judeţ, prin care rugau guvernul român
fierbinte să intervină pe lângă cel sârb spre a le
îngădui dreptul de a avea şcoală şi biserică naţională.
La 1913, locuitorii din judeţul Craina au făcut la
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Bucureşti o cerere asemănătoare. Guvernul din
Bucureşti însă cu inimă uşoară n-a ţinut seama de
dorinţele întemeiate ale celor peste 300.000 Români
din Serbia, numai pentru a păstra prietenia ei6.
De altfel, intoleranţa sârbească despre care noi
am dat doar numai câteva pilde, n-ar fi îngăduit nici
o mişcare naţionalistă, religioasă, şcolară etc.
În Serbia sunt socotiţi ca trădători toţi aceia care
scot la iveală pe Românii din Serbia. „Ei (Românii)
trebuie să fie nebăgaţi în seamă sau trecuţi sub tăcere.
Căci tot ce ar putea să atragă privirile asupra lor ar
putea să dea naştere unei probleme româneşti în
Serbia, care, după părerea multora, ar fi foarte
primejdioasă7".
Un guvern care nu îngăduie cea mai elementară
libertate şcolară şi bisericească supuşilor săi –
Români – este neîndoios că nu ar putea decât să
înăbuşe şi să împiedice cu cea din urmă asprime, orice
mişcare iredentă, orice împotrivire mai dârză, care
ar putea să aibă un răsunet în străinătate.
Dar Românii din Serbia speră că de acum înainte
obiceiurile trecutului vor înceta.
Principiile wilsoniene care au fost primite de toată
lumea şi mai ales de poporul sârb – aceste principii
în numele cărora Iugoslavii toţi – atâţia câţi sunt –
cer să fie alipiţi la regatul sârb – trebuie să fie aduse
la împlinire şi în ceea ce ne priveşte.
Nu Sârbii sunt aceia care ar putea să ne oprească
de a cere acest lucru. De aceea, noi cerem dela
Conferinţa pentru Pace, pe temeiul principilor
wilsoniene, dreptul de a fi alipiţi la fraţii noştri liberi
din regat. Acesta este pentru noi singurul mijloc de a
ne asigura libera noastră dezvoltare, ca şi aceea a

culturii noastre intelectuale, în limba noastră
naţională şi singura noastră chezăşie că nu se vor
mai pune piedici libertăţii noastre şcolare, religioase
şi politice. Noi vrem şi cerem să ni se dea ceea ce s-a
dat şi altor ramuri ale poporului iugoslav.
Noi locuim pe însăşi frontiera care desparte Serbia
de România şi teritoriul pe care îl ocupăm alcătuieşte
un fel de ieşind în mijlocul teritoriilor româneşti. Acest
fapt îndreptăţeşte năzuinţele noastre şi dă o mare tărie
dreptului nostru care se trage din principiul wilsonian.
Noi ne-am vărsat sângele fără precupeţire pentru
Serbia în cele două războaie balcanice. De la 1914,
Divizia românească din Timoc a fost citată printre
cele mai brave, în lupta disper ată împotriva
inamicului comun. La rândul său, poporul sârb ne
datorează libertatea şi neatârnarea, pe care le-am
câştigat prin sforţările comune, la care au luat parte
fraţii noştri care au murit şi cei care au supravieţuit:
acei care au luptat în Serbia, în România ca şi în
Austro-Ungaria. Ei, prin grelele lor sacrificii, ne-au
răscumpărat dreptul la libertate.
În acest război a curs prea mult sânge şi prea multe
milioane de oameni au murit luptând împotriva
impilării, pentru ca odată pacea încheiată, să mai
rămână, fără pricini întemeiate, popoare sau părţi
de popoare subjugate, ca noi.
Dacă mai este dreptate la fel pentru toată lumea,
pe temeiul ei, cerem de la Conferinţa pentru pace să
ni se facă dreptate şi avem convingere că cererea
noastră nu poate fi înlăturată.8
Dr. ATANASIE POPOVICI
Preşedintele Comitetului Naţional
al Românilor din Serbia

TABLOUL STATISTIC
Localităţile locuite de Români şi numărul locuitorilor Români
A. Sate locuite numai de Români
I.
Judeţul Craina
1. Cioconear
2. Manastiriţa
3. Tabacovaţ
4. Veleşniţa
5. Vraţa
6. Costel (Costolaţ)
7. Coroglaş (Miloşeva)
8. Mosnarnei
9. Cupuzişte
10. Sip
11. Claduşniţa

205 suflete
380 suflete
405 ”
535 ”
540 ”
540 suflete
580 ”
690 “
620 ”
645 “
670 ”

12. Sarmovaţ (Samarinovaţ)
13. Iasicova Mică
14. Tanada
15. Sârbovlah (Sârbovo)
16. Vaiuga
17. Toponiţa
18. Slatina
19. Bordei
20. Cameniţa
21. Malainiţa
22. Duboceani
23. Cameniţa Mare
24. Clococevaţ

680 ”
695 ”
745 “
750 “
825 “
865 ”
930 “
985 “
1.015 ”
1.035 ”
1.080 “
1.090 “
1.090 “
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25. Techia
26. Dupliana
27. Vârbiţa Mare
28. Bârloaga
29. Reciţa
30. Târnaica
31. Glogoviţa
32. Podvarşca
33. Gegeraţ
34. Ratcova
35. Corbova
36. Vârbiţa Mică
37. Milanovaţ
38. Graboviţa
39. Plavna
40. Iasicova Mare
41. Rudna Glava
42. Prahovo
43. Bluvanovăţ
44. Coprivniţa
45. Mocrane
46. Gobişniţa
47. Gorniane
48. Bucovcea
49. Geanova (Duşanovaţ)
50. Radaivaţ (Raduevaţ)
51. Uroviţa
52. Iacubovaţ

1.130 “
1.155 “
1.170 ”
1.180 “
1.280 ”
1.280 “
1.365 ”
1.385 ”
1.430 “
1.480 “
1.490 “
1.530 ”
1.565 ”
1.585 ”
1.695 “
1.770 suflete
1.795 “
1.880 “
1.900 ”
1.980 ”
2.120 “
2.210 ”
2.280 “
2.475 “
2.520 ”
2.560 ”
2.925 ”
4.075 “

II. Judeţul Pojarevaţ
53. Magudiţa
54. Maidan-Cuceaina
55. Slivovaţ
56. Sârbce
57. Ţeroviţa
58. Sfiniarevo
59. Brezniţa
60. Barniţa
61. Leşniţa
62. Lescovo
63. Siga
64. Crivacea
65. Cicevaţ
66. Zagreba
67. Vitovniţa
68. Lescovaţ
69. Cocetin
70. Alindova
71. Vucovice
72. Cudrej
73. Osanita
74. Vlaole Mare
75. Doleaşniţa
76. Bucovcea
77. Reciţa
78. Dvorişte

75 suflete
140 suflete
305 ”
320 “
325 ”
360 “
370 ”
385 ”
460 “
460 “
530 “
545 “
565 ”
570 “
615 ”
620 ”
670 suflete
675 “
730 “
795 “
910 “
930 “
970 ”
980 “
1.000 suflete
1.065 ”

79. Voluia
80. Mirievo
81. Jitcoviţa
82. Caona
83. Cladurovo
84. Vârbniţa
85. Giuracovo
86. Cesleva-Bara
87. Orlevo
88. Busur
89. Dubocica
90. Starcevo
91. Iasicovo
92. Sena
93. Mustapice
94. Snegotin
95. Jdrelo
96. Manastiriţa
97. Cobile
98. Stamniţa
99. Topolovnic
100. Raşanaţ
101. Nereşniţa
102. Melniţa
103. Lasniţa
104. Ranovaţ
105. Porodin
106. Duboca

1.080 “
1.120 “
1.120 ”
1.150 “
1.200 “
1.200 ”
1.220 “
1.250 “
1.250 “
1.340 “
1.340 “
1.347 “
1.460 “
1.490 “
1.550 “
1.597 “
1.640 “
1.695 ”
1.770 “
1.935 ”
2.015 “
2.275 ”
2.710 ”
2.420 “
3.610 suflete
3.665 ”
3.775 “
4.445 “

III. Judeţul Timoc
107. Pârlita
108. Topla
109. Slivar
110. Savinaţ
111. Oştrelli
112. Camzigrad
113. Dobro-Pole
114. Bor
115. Nicolicevo
116. Podgoraţ
117. Bucie
118. Metovniţa
119. Slatina
120. Brestovaţ
121. Crivelli
122. Valaconie
123. Osnici
124. Şarbanovaţ
125. Zlot

635 suflete
735 “
750 “
825 ”
905 “
1.055 “
1.075 “
1.120 “
1.205 “
1.350 ”
1.365 “
1.550 ”
1.650 “
1.755 ”
2.000 “
2.235 “
2.255 “
2.550 ”
4.530 “

IV. Judeţul Morava
126. Lipoviţa
127. Macevaţ
128. Jidile
129. Resaviţa
130. Batinaţ

70 suflete
320 suflete
605 “
680 ”
950 ”
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131. Isacovo
132. Subotiţa
133. Gladna
134. Vlaşca
135. Iasenovo
136. Vitejevo
137. Belaica
138. Bigreniţa
139. Bobova

1.040 suflete
1.050 ”
450 suflete
570 ”
1.350 suflete
1.615 “
1.720 “
2.165 ”
2.450 “

B. Sate cu populaţie mixtă (Sârbi şi Români)
I. Judeţul Craina
1. Petrovo-Selo
2. Stubic
3. Reca
4. Miroci
5. Boletin
6. Golubinie
7. Doni-Milanovaţ
8. Maidan-Pec
9. Cladova
10. Carbulovo
11. Luca
12.Bârza-Palanca (oraş)
13.Negotin (pref. jud. Craina)
II Judeţul Pojarevaţ
14. Clenovnic
15. Batuşa
16. Bradarţ
17. Burovaţ
18. Batovaţ
19. Toponiţa
20. Crupaia
21. Petrovaţ
22. Mileşevo
23. Curiace
24. Ţârnice-Mare
25. Voşanovaţ
26. Ponifca
27. Suvodol
28. Zabarge
29. Jabari
30. Oreşcoviţa
31. Cusice
33. Vlade mic
34. Nabarge
35. Clicavaţ
36. Ţârnice-Mic
37. Mişlenovaţ
38. Costalaţ
39. Sibniţa
40. Golubaţ
41. Luciţa
42. Salacovaţ

65 suflete
95 suflete
280 suflete
340 suflete
395 suflete
835 suflete
835 suflete
765 suflete
950 suflete
980 suflete
1.350 suflete
1.370 suflete
1.420 suflete

35 suflete
40 suflete
50 suflete
65 suflete
65 suflete
65 suflete
85 suflete
85 suflete
90 suflete
95 suflete
105 suflete
105 suflete
120 suflete
130 suflete
150 suflete
180 suflete
180 suflete
190 suflete
200 suflete
205 suflete
245 suflete
245 suflete
280 suflete
340 suflete
340 suflete
350 suflete
365 suflete
370 suflete

43. Pancovo
44. Boşniac
45. Cuceaina
46. Dobrane
47. Petca
48. Mileviche
49. Blizniac
50. Arnăut-Popovăţ
51. Dobra
52. Târniane
53. Cuşilevo
54. Pojarevaţ 9
55. Velico-Selo
56. Turia
57. Racova-Bara
58. Rachinaţ
59. Prahova
60. Brejane
61. Vlaşca-Dol
62. Jagubiţa (oraş)
63. Crepolin
64. Milantovaţ
65. Poliana

370 suflete
380 suflete
385 suflete
390 suflete
430 suflete
450 suflete
460 suflete
475 suflete
505 suflete
585 suflete
635 suflete
780 suflete
330 suflete
925 suflete
975 suflete
1.005 suflete
1.030 suflete
1.305 suflete
1.430 suflete
1.450 suflete
1.650 suflete
2.005 suflete
2.005 suflete

III. Judeţul Timoc
66. Ragotina
67. Isvorul-Mare
68. Lucovo
69. Zaicer (Zaicear)10
70. Baceviţa
71. Bogovine
72. Gârlean
73. Isvorul-Mic
74. Lubniţa

75 suflete
370 suflete
450 suflete
1.240 suflete
1.145 suflete
1.350 suflete
1.710 suflete
1.885 suflete
1.905 suflete

IV. Judeţul Morava
75. Brestova
76. Popovnea
77. Svilainaţ (oraş)
78. Duboca
79. Chiupria (oraş)11
80. Dubniţa
81. Subsca
82. Proşlinaţ
83. Tropone
84. Ezero

50 suflete
75 suflete
75 suflete
140 suflete
230 suflete
305 suflete
305 suflete
405 suflete
520 suflete
520 suflete”12

Acţiunea lui Atanasie Popovici şi a celorlalţi români
timoceni şi macedoneni nu a fost atunci sprijinită de
autorităţile româneşti, nici de guvernul Marghiloman,
nici de noul guvern condus de Ionel Brătianu.
Din însărcinarea lui Nicolae Pasici, în numele
delegaţiei sârbeşti, sârbul T. Georgevici a alcătuit un
amplu memoriu în care erau contestate nu numai
cifrele şi constatările istorice ale lui Atanasie Popovici,
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ci însăşi autonomia şi, implicit, apartenenţa la
românism a latinofonilor din zona timoceană. Erau
respinse în totalitate aspiraţiile lor naţionale, chiar în
cadrul noului stat iugoslav, precum şi, bineînţeles,
ideea unirii cu statul de la nordul Dunării.
Mai mult chiar, în timpul conferinţei, la fixarea
graniţelor viitoarei Iugoslavii, un număr de 9 sate
româneşti din dreapta Timocului au fost luate din
teritoriul Bulgariei şi încorporate Iugoslaviei13.
Memoriile prezintă în diverse forme realităţile
româneşti din Balcani, acţiunea de renaştere naţională
în epoca modernă, exprimau idealul de libertate şi de
păstrare a identităţii etnice în noile condiţii istorice.
În esenţă, românii balcanici au susţinut acolo şi
atunci mai vechea idee a unei Macedonii autonome
sau independente, cu caracter plurietnic, precum şi
încorporarea unui număr cât mai mare de macedoromâni în limitele statului albanez, garantându-li-se
acestora din urmă o deplină autonomie naţională.
Astfel de opinii sprijinite de guvernul de la Bucureşti,
net respinse şi de reprezentanţii statelor balcanice şi
neinteresând practic în niciun fel Marile Puteri care
decideau atunci soarta Europei, nu aveau sorţi de izbândă
şi nu s-au reflectat practic în documentele finale ale
sistemului de alianţe de la Versailles.
Practic, aceste memorii, ca şi diversele acţiuni pe
plan internaţional ale reprezentanţilor românismului
balcanic, nu au avut rezultate deosebite.
Chestiunea nu a fost abordată în general în cursul
reuniunilor oficiale, secrete sau nu. A existat totuşi o
excepţie. Astfel s-a ajuns ca prin articolul 12 al
tratatului cu Turcia de la Sevres, Grecia se obliga: „să
acorde sub controlul statului elen comunităţilor
aromâne din Pind autonomie locală în ceea ce priveşte
problemele religioase, de binefacere şi şcolare”14.
Astfel că la Sevres li se acordă „valahilor” din Pind
un gen de autonomie culturală, dar tratatul a devenit
caduc din cauza războiului din Asia Mică15. Era, întrun fel, o reluare a spiritului înţelegerilor din vara anului
1913, fără însă a se mai recunoaşte dreptul statului
român de a subvenţiona şcolile şi bisericile româneşti,
fie din Pind, fie din Macedonia grecească.
Problema autonomiei Pindului a mai fost discutată
şi cu ocazia stabilirii definitive a hotarelor statului
albanez. Datorită conjuncturii, o vreme, delegaţia Italiei
a sprijinit această idee, pentru ca în final să se ralieze
poziţiei guvernului grec, net ostilă atât tendinţelor
autonomiste, cât şi recunoaşterii existenţei unor etnii
diferite de greci la limitele statului lor naţional.
În interesul libertăţii şi dreptăţii pentru toţi „cât şi
în ceea ce priveşte dezvoltarea sa interioară, România
este decisă să asigure drepturile minorităţilor”. În
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acelaşi interes, ea s-a declarat gata să insereze în
proiectul tratatului, în articolul 5, partea III, secţiunea
IV, textul următor:
„România acordă tuturor minorităţilor de limbă,
rasă şi religie, care locuiesc în interiorul noilor sale
frontiere, drepturi egale cu ale acelora aparţinând
altor cetăţeni români”16.
Sfârşitul Primului Război Mondial a adus noi
modificări în situaţia românilor din spaţiul balcanic,
mai ales în zonele sudice. În urma războiului grecoturc dintre anii 1920-1922, circa 1,5 milioane de greci
au fost nevoiţi să părăsească Asia Mică şi zona
Constantinopolului, refugiindu-se între graniţele
statului naţional grec. Majoritatea au fost colonizaţi
în Tracia şi mai ales în Macedonia, în zonele compact
româneşti, al căror caracter etnic a fost astfel
substanţial modificat.
La congresul aromânilor de la Veria din 1924, s-a
decis mutarea masivă a locuitorilor români ai statelor
din nordul Greciei în Dobrogea, în special în Cadrilater,
unde statul român promisese crearea de condiţii
favorabile pentru începerea unei noi experienţe.
În anii următori, zeci de mii de aromâni au populat
Cadrilaterul, pentru ca în 1940 majoritatea să cunoască
o nouă tragedie, plecând într-un nou exod.
Aşadar, înaintea Primului Război Mondial pentru
Macedonia numărul românilor a fost apreciat de greci
între 12.000 şi 600.000, de către bulgari şi sârbi între
câteva mii şi peste 100.000.
La începutul secolului XIX, Pouqueville, credea că
în spaţiul grecesc trăiau 74.000 de români. În 1906 V.
Diamandi credea că în Turcia europeană trăiau 721.000
de români, în Grecia 200.000, în Serbia 150.000 şi în
Bulgaria 110.000. În 1913 Constantin Noe, secretar al
Societăţii de Cultură Macedo-Române din Bucureşti,
credea că în Macedonia trăiau 350.000 de români17.
În anul 1919 delegaţia românilor balcanici,
condusă de George Murnu aprecia la Paris că în spaţiul
Macedoniei istorice trăiau circa 480.000 de români,
cărora li se adăugau încă 120.000 de conaţionali
împrăştiaţi în cele patru state balcanice18.
Reprezentanţii diplomatici ai României au încercat
să întocmească situaţii statistice pe ţări cuprinzând pe
românii balcanici, căutându-se astfel să se corecteze
diversele cifre, adeseori exagerate, care circulau în
rândurile opiniei publice.
După Primul Război Mondial evoluţiile negative
din istoria românismului balcanic au continuat şi chiar
s-au accentuat.
Românii balcanici, în ţările în care trăiau şi în care
erau autohtoni, nu s-au bucurat practic în niciun fel
de recunoaşterea lor ca etnie distinctă şi nu au putut
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să se bucure de reglementările juridice internaţionale
privind drepturile minorităţilor naţionale. Folosirea
publică a limbii materne nu le-a fost recunoscută. Cu
puţine excepţii, au fost lipsiţi de şcoli şi de biserici proprii.
Mijloacele de informare şi de educare în limba
maternă lipseau aproape cu desăvârşire, urmărindu-se
şi ruperea contactelor cu fraţii lor de la nord de Dunăre.
La accentuarea aspectelor negative menţionate a
contribuit şi diminuarea interesului cercurilor politice
şi culturale din România Mare faţă de masa sutelor de
mii de români împrăştiaţi în spaţiul balcanic.
Procesul de asimilare a continuat, fiind puternic
impulsionat şi de politica promovată de statele
naţionale din zonă, care urmăreau omogenizarea
populaţiei şi dispariţia minorităţilor. S-a înregistrat un
declin al limbii române în zonă şi s-au făcut noi paşi
în dispariţia unor forme de cultură vechi de multe
secole. În destule cazuri s-a diminuat şi chiar a dispărut
sentimentul însăşi al apartenenţei etnice 19.
Astfel de aspecte, fenomene, tendinţe negative nu
au putut însă determina dispariţia în totalitate a
românismului, care şi-a menţinut multe din trăsăturile
fundamentale care i-au asigurat de-a lungul vremilor
supravieţuirea până în secolul XXI.
În afară de Macedonia şi Albania, pentru care
prezenţa minorităţii aromâne înseamnă, probabil, cel
mai mărunt pericol politic imaginabil, niciun stat
balcanic n-a recunoscut până acum în mod oficial

drepturile naţionale ale aromânilor ca minoritate
lingvistică, etnică, naţională (aici nu e vorba de termeni
juridici, ci de drepturile simple ale omului).20
Prin Comunitatea Europeană şi prin Consiliul
Europei, ambele instituţii foarte atente la situaţia
minorităţilor naţionale, aromânilor le trebuie garantate
un minimum de drepturi – grecii din Apulia au şcoli
proprii, slovenii din Carinthia austriacă au şi un liceu,
tirolezii din sud au ziare, reviste, edituri, emisiuni
radio şi TV în limba germană, pentru a da numai
câteva exemple.
Într-o viitoare Europă comună, aromânii – indiferent
pe ce parte a frontierei ar trăi (căci frontierele moderne
au distrus spaţiul natural de viaţă al aromânilor) – trebuie
să obţină dreptul lor nelimitat de domiciliu ca aromâni.
David Mitrany scria în 1927 că una din condiţiile
fundamentale ale păcii în acest spaţiul sud-est
european – atât de importantă pentru progresul unei
solidarităţi autentice – este ca:
„…lumea exterioară să dorească în mod real să
lase Balcanii popoarelor balcanice. Ar trebui să nu
se uite niciodată că Problema Orientală, care include
chestiunea balcanică, nu a dat
niciodată în clocot decât atunci când
ceva gaz european a fost aruncat
peste focul balcanic”21.
Dr. Robert STĂNCIUGEL
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Urmează un an cu multe provocări.
O decizie aparent paşnică va genera multe tensiuni şi
reacţii emoţionale precum cea din Valea Uzului
Parlamentul ungar a declarat, marţi, 18 iunie
2019, că anul 2020 va fi Anul solidarităţii
naţionale, când se vor împlini 100 de ani de la
semnarea Tratatului de pace de la Trianon,
transmite agenţia maghiară de ştiri MTI.
Declaraţia finală stipulează, de asemenea, că forumul
îşi întăreşte convingerea că autodeterminarea, în sens
cât mai larg, a comunităţilor maghiare din Bazinul
Carpatic este garanţia dăinuirii şi prosperării acestora.
Votul deputaţilor a fost dat de ziua amiralului
Miklos Horty, cel care a condus Ungaria de la
Trianon şi până după al doilea război mondial,
cunoscut pentru poziţiile şi deciziile fasciste abordate.
În hotărâre se arată că Parlamentul a luat decizia
să comemoreze împlinirea a 100 de ani de la tratatul
de pace, semnat în data de 4 iunie 1920, care a
destrămat teritoriul Ungariei istorice şi în urma căruia
o treime din naţiunea maghiară a ajuns sub autoritatea
unor state străine.
Legislativul Ungariei îndeamnă la organizarea
unor expoziţii, conferinţe şi realizarea de materiale
educaţionale pentru a prezenta lupta pentru existenţă
a maghiarilor din Bazinul Carpatic, precum şi
prezentarea realizărilor culturale, intelectuale,
ştiinţifice, economice şi sportive ale maghiarilor.
Ca o reacţie la aceste măsuri, Ministerul
Afacerilor Externe al României precizează că orice
încercare de rescriere a istoriei şi de aducere în
discuţie a unor poziţii revizioniste este inacceptabilă
şi nu se potriveşte realităţii Europei actuale sau
ambiţiilor de cooperare bilaterală, stabilite prin
acordurile şi tratatele dintre România şi Ungaria.
Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, Tratatul
de la Trianon, care a stabilit, între altele, frontiera
dintre România şi Ungaria, nu reprezintă o problemă
care să ceară rezolvare, cum încearcă sistematic să
acrediteze autorităţile de la Budapesta. El nu
reprezintă nici o tragedie cum se notează în textul
actului, adoptat de Parlamentul Ungariei.
MAE de la Bucureşti mai precizează că Ungaria,
ca parte la acest tratat, are obligaţia de a-i respecta
întocmai prevederile şi de a le executa cu bună-

credinţă, conform principiilor de bază ale dreptului
internaţional.
Urmează un an cu multe provocări
generatoare de tensiuni şi reacţii emoţionale
precum cea de la cimitirul din Valea Uzului. Şi
toate finanţate cu multe zeci de milioane de euro
de către Budapesta.
Pentru o mai bună înţelegere a Tratatului de la
Trianon, cu urmări excepţionale privind eliberarea
popoarelor de diverse naţionalităţi asuprite de
fostul Imperiu Austro-Ungar, şi ne referim aici la
români, sârbi, cehi, slovaci, croaţi, sloveni,
ucraineni, am considerat util să prezentăm, pe
înţelesul tuturor, ce înseamnă Trianon-ul în dorinţa
de a cunoaşte foarte bine istoria care,
iată, ne cere să fim tot mai atenţi la
provocările următoare.
col. (r) Gabriel GRIGORAŞ

Diplomaţia României şi Tratatul de la
Trianon (4 iunie 1920)
Prof. univ. dr. Ioan BOJAN
La sfârşitul primului război mondial, după
încheierea armistiţiilor cu puterile învinse,
guvernele Ţărilor Aliate şi Asociate au avut ca
prim obiectiv organizarea Conferinţei de Pace.
La 18 ianuarie 1919, în Sala Oglinzilor de la
Versailles, preşedintele Franţei Raymond Poincaré,
a deschis lucrările Conferinţei de Pace (1919 – 1920),
care, timp de doi ani (1919-1920), a focalizat atenţia
opiniei publice internaţionale. La lucrările
„Parlamentului Lumii”, cum a fost numită Conferinţa
de Pace de la Paris, au participat peste 10.000 de
delegaţi, oameni politici, diplomaţi, consilieri,
experţi, reprezentând 32 de ţări învingătoare, asociate
şi învinse în primul război mondial. Conferinţa
trebuia să pună capăt unui război îndelungat şi
nimicitor, să stabilească bazele unui nou cadru
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internaţional în care trebuia să se dezvolte omenirea
în perioada următoare.
Popoarele considerau că forumul de la Paris este
chemat să recunoască starea de lucruri existente, după
dezmembrarea marilor imperii, austro-ungar, german
şi rus şi constituirea unui şir de state independente şi
suverane. De asemenea, trebuia să îndrepte
inechităţile, să repare distrugerile, să pedepsească
crimele şi să asigure progresul paşnic al umanităţii.
Conferinţa de Pace de la Paris s-a impus în istoria
relaţiilor internaţionale, fără îndoială, în primul rând
prin importanţa hotărârilor sale, care au schimbat nu
numai harta Europei, dar şi soarta unor naţiuni,
inclusiv a naţiunii române, dând consacrare juridică
noului statut teritorial şi politic al României, obţinut
în urma Marii Uniri din 1918. Ea s-a remarcat însă şi
prin rolul important pe care l-au jucat experţii şi
oamenii de ştiinţă în impunerea unor decizii ale
„Consiliului celor patru mari” (Statele Unite ale
Americii, Marea Britanie, Franţa şi Italia).
Practic nu a existat până atunci şi nici după aceea
o conferinţă de pace în care rolul specialiştilor şi al
oamenilor de ştiinţă să fie atât de mare în determinarea
hotărârilor luate de oamenii politici ai lumii. Delegaţiile
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participante la Conferinţa de la Paris, cele mai
numeroase, erau cele ale marilor puteri.
Punând capăt tradiţiei care interzicea părăsirea
teritoriului ţării de către şeful executivului american,
preşedintele SUA, W. Wilson, s-a deplasat la Paris în
fruntea unei delegaţii numeroase de reprezentanţi ai
vieţii politice, economice, ştiinţifice şi militare. Acelaşi
lucru se poate spune despre delegaţiile Franţei, Angliei,
Italiei, Japoniei, ai căror membri nu lipseau din
niciunul din organismele de lucru ale Conferinţei.
Delegaţia României la Conferinţa de Pace era
alcătuită din personalităţi de prestigiu ale vieţii
politice, îndeosebi de orientare liberală, precum şi
din diplomaţi de carieră, şi anume: Ion I. C. Brătianu
– primul ministru, Nicolae Mişu – ministrul României
la Londra, Victor Antonescu – ministrul României la
Paris, generalul Coandă, Al. Vaida Voevod. Ulterior,
delegaţia a fost completată cu Nicolae Titulescu şi
dr. Ioan Cantacuzino. Acesteia i s-au adăugat unii
experţi: Gheorghe Crişan, Alexandru Lapedatu,
Neagoe Flondor, Ioan Pelivan, D. Danielopol, V.
Stoica şi Constantin Brătianu, secretar al delegaţiei.
Unele dificultăţi cu care a fost confruntată
delegaţia României, în frunte cu primul ministru,
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I.I.C. Brătianu, s-au datorat, în opinia lui Octavian
Goga, faptului că în componenţa delegaţiei nu au fost
cuprinşi reprezentanţii tuturor provinciilor istorice
româneşti. În corespondenţa purtată cu A. Vaida
Voevod, Octavian Goga (care se afla la Paris în
momentul începerii lucrărilor Conferinţei de Pace),
reproşa componenţa predominant liberală a delegaţiei
şi, mai ales, faptul că românii ardeleni nu au fost
reprezentaţi în mod corespunzător.
În prima parte a Conferinţei de Pace, delegaţia
română a fost condusă de către marele om politic
Ion I. C. Brătianu, cel care a fost arhitectul principal
al făuririi României Mari, dar care, ulterior, din spirit
de demnitate, şi-a dat demisia, atât din fruntea
guvernului, cât şi a delegaţiei României, întrucât nu
a fost de acord cu cedarea Banatului de Sud Serbiei,
precum şi cu controlul Marilor Puteri asupra
guvernului român în ceea ce priveşte modul în care
vor fi ocrotite drepturile minorităţilor naţionale. În
această situaţie, conducerea delegaţiei României la
Conferinţa de Pace de la Paris şi funcţia de primministru a fost preluată de Al. Vaida Voievod, fruntaş
al mişcării de eliberare naţională a românilor
transilvăneni.
Delegaţia României la Conferinţa de Pace a
desfăşurat, încă din primele zile, o amplă activitate
politico-diplomatică pentru anihilarea manevrelor de
culise ale diplomaţiei şi ale propagandei desfăşurate
de exponenţii statelor cu care România s-a aflat în
război, precum şi a anumitor tentative ale unor
diplomaţi ai statelor Antantei de a menţine
conglomeratul multinaţional austro-ungar sau de a
impune României condiţii absolut inacceptabile, care
lezau suveranitatea şi interesele sale naţionale.
În mod cu totul neaşteptat, delegaţia română s-a
confruntat cu numeroase dificultăţi, inechităţi şi chiar
ofense ce veneau din partea foştilor aliaţi. Aceste
probleme au fost relevate cu francheţe de către Ion I.
C. Brătianu în Raportul cu privire la situaţia
României, ţinut în şedinţa din 1 februarie 1919, în
faţa Conferinţei de Pace de la Paris, precum şi în
discursul, de valoare excepţională rostit în şedinţa
Adunării Deputaţilor din 16 februarie 1919.
„România a fost jignită din primul moment, fiind un
timp exclusă de la Conferinţă, sub pretextul că a
semnat un tratat de pace cu Puterile Centrale (1918)”.
Antanta considera că tratatul din 1916 îşi pierduse
valabilitatea ca urmare a semnării păcii de la
Bucureşti, iar SUA refuzau orice acord încheiat
înainte de intrarea lor în război, aşadar şi tratatul din
1916.
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Pentru a determina anularea hotărârii arbitrare a
Consiliului Suprem, alcătuit din cei „Patru Mari” –
Franţa, Marea Britanie, SUA şi Italia, învingători în
război – de excludere a României de la Conferinţa
de Pace de la Paris, delegaţia română a trebuit să
depună eforturi imense, politico-diplomatice,
demonstrând persuasiv care au fost condiţiile fortuite
ce au obligat ţara noastră să încheie armistiţiul de la
Focşani şi Pacea de la Bucureşti cu Puterile Centrale.
În faţa presiunilor Aliaţilor, Brătianu, primulministru, a trebuit să semneze la 4/17 august 1916
Tratatul de Alianţă cu Antanta, însoţit de Convenţia
militară, prin care România se angaja să intre în război
contra Austro-Ungariei, iar Antanta îi recunoştea
drepturile legitime de a alipi teritoriile româneşti din
Austro-Ungaria: Transilvania cu Crişana, de la
vărsarea Someşului în Tisa până la vărsarea Mureşului
în Tisa, Bucovina, Banatul întreg, inclusiv cel sîrbesc.
În conformitate cu prevederile Convenţiei militare,
România a declarat război Austro-Ungariei la 14/21
august 1916. În noaptea de 15 august trupele române
au înaintat peste Carpaţi, intrând în Transilvania, întro atmosferă de entuziasm, atât în rândul trupei, cât şi
al românilor ardeleni, ocupând Braşovul, Sfântu
Gheorghe, Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Borsec,
Tulgheş, Orşova şi alte oraşe şi localităţi.
Bucuria şi încrederea în victoria din Transilvania
au fost spulberate de ofensiva germano-bulgară în
Dobrogea şi înfrângerea de la Turtucaia, dând lupte
grele împotriva trupelor germane şi austro-ungare în
trecătorile Carpaţilor. Retrăgându-se, armata română
a evitat pericolul de a fi încercuită de forţele inamice.
Forţele Puterilor Centrale au izbutit să pătrundă pe
Valea Jiului, cucerind Târgu-Jiu, au ocupat Oltenia
şi au pătruns apoi în Muntenia.
Pentru a nu ceda Capitala fără a se încerca
apărarea ei, s-a hotărât să se dea o bătălie pe Neajlov
şi Argeş, destinată a fi o „Marna românilor”. Începută
cu succese promiţătoare, ea s-a încheiat cu
înfrângerea forţelor noastre. La sfârşitul lunii
noiembrie 1916, Bucureştiul este ocupat de armatele
germano-austro-ungare şi aliaţii lor. În această
situaţie, regele, parlamentul şi guvernul s-au retras
la Iaşi. În iarna lui 1916/1917 frontul s-a stabilizat în
sudul Moldovei, pe o linie mergând de la Curbura
Carpaţilor la Dunăre.
Războiul început de România în 1916 s-a încheiat
prin Pacea de la Bucureşti, între România şi Puterile
Centrale semnată la 24 aprilie/7 mai 1918. Prost
pregătit, el a cunoscut înfrângerile din 1916 şi
izbânzile din 1917 (eroicele lupte de la Oituz, Mărăşti
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şi Mărăşeşti), care nu au putut modifica însă situaţia
frontului, aşa cum el fusese fixat în iarna 1916/1917.
Ieşirea Rusiei din război ca urmare a păcii de la BrestLitovsk, semnată cu Puterile Centrale la 5 decembrie
1917, a făcut imposibilă continuarea războiului de
către România, rămasă singură în faţa armatelor
Puterilor Centrale, care dispuneau de o superioritate
copleşitoare şi pătrunsă adânc nu numai în România,
ci şi în Ucraina, pe frontul din Galiţia.
Pacea de la Buftea-Bucureşti, numită de istorici
„pacea odioasă”, impunea României condiţii foarte
aspre: Austro-Ungaria ocupa crestele Carpaţilor;
România renunţa la Dobrogea în favoarea Bulgariei;
României îi erau impuse convenţii (agricolă, a
petrolului, a pădurilor), care o puneau într-o
dependenţă economică totală faţă de Germania.
Tratatul mai prevedea demobilizarea armatei române
şi menţinerea în ţară a unor forţe militare de ocupaţie
până la încheierea păcii definitive. Regele, riscând
consecinţele cele mai grave, a refuzat să ratifice tratatul
de pace cu Germania, ceea ce a făcut ca acesta să nu
aibă niciodată valabilitate legală. De asemenea, şefii
guvernelor statelor Antantei au primit din partea regelui
Ferdinand „asigurările necesare asupra politicii pe care
voia să o urmeze”, chiar după încheierea fortuită a
tratatului de pace cu Germania, în sensul menţinerii
alianţelor tradiţionale, precum şi a hotărârii poporului
român de a reîncepe ostilităţile împotriva Puterilor
Centrale, în condiţiile posibile favorabile.
Victoriile Antantei, căreia încă din 1917 i se
alăturase şi SUA, au creat condiţiile favorabile pentru
reintrarea României în război. La sfârşitul lunii
octombrie 1918, guvernul român prezidat de
generalul Coandă, a denunţat pacea de la BufteaBucureşti şi armata română, mobilizată din nou, a
trecut pentru a doua oară Carpaţii în Transilvania.
Demersurile delegaţiei României, a unor
personalităţi franceze, Saint Aulaire, reprezentantul
Franţei în România, şi Henri Berthelot, fostul
comandant al misiunii militare franceze în România,
la care s-au raliat numeroşi parlamentari, oameni de
cultură şi presă, au determinat guvernul francez ca,
prin ministrul său de externe, Stefan Pichou, să
propună guvernelor aliate de a trata cu România ca
aliat şi „în această calitate să fie admisă la negocierile
de pace.” În cele din urmă, România este primită la
Conferinţa de Pace de la Paris cu statutul de aliat.
Adoptarea Tratatului de la Trianon a solicitat o
amplă activitate diplomatică a delegaţiei României
la Conferinţa de Pace, în frunte cu Ion I. C. Brătianu,
deoarece delegaţia ungară înainta memorii peste
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memorii Conferinţei de Pace, oamenilor politici,
parlamentarilor şi guvernelor europene, întreţinea o
anumită campanie de presă, contestând dreptul
popoarelor oprimate din fostul Imperiu austro-ungar
la autodeterminare şi, ca urmare, pretindea
menţinerea Ungariei Mari.
După ce a fost instaurat regimul fascist al
dictaturii militare, condus de Horthy, a fost declanşată
o campanie propagandistică puternică, vizând
revizuirea condiţiilor de pace incluse în proiectul de
tratat prezentat Consiliului Suprem al celor patru în
vara anului 1919 de către Comisia de experţi.
În sprijinul interesului naţional pentru stabilirea
unor frontiere drepte României a interevenit şi
Consiliul Naţional al Unităţii Române, cu sediul la
Paris, avându-l ca preşedinte pe marele om politic
Take Ionescu, care, încă de la 4 noiembrie 1918,
îngrijorat de pretenţiile teritoriale ale Ungariei, a
adresat un Memoriu amplu guvernelor statelor
Antantei, în care se sublinia că în Tratatul de Alianţă
pe care l-au încheiat cu Regatul României (1916) au
recunoscut legitimitatea revendicărilor naţiei române,
a locuitorilor români din Transilvania, Banat şi
Bucovina, de a fi separaţi de Austro-Ungaria şi „să
constituie cu românii din Regat o nouă Românie”.
În aceeaşi perioadă, Ministerul Afacerilor Externe
ale României a întocmit un amplu Raport diplomatic
pentru informarea guvernului Franţei (în care ne
puneam speranţele de a sprijini cauza noastră
naţională) cu privire la lupta seculară de eliberare
naţională a românilor din Transilvania.
De asemenea, după începerea lucrărilor
Conferinţei de Pace, delegaţia României, condusă de
Brătianu, a susţinut cu fermitate drepturile teritoriale
ale României, cerând să se respecte graniţele
convenite cu Antanta prin Tratatul de Alianţă militară,
ca un drept sacrosant.
Sosit la Paris, Brătianu are întâlniri şi discuţii cu:
Clemenceau, primul ministru al Franţei, cu Lloyd
George, primul ministru al Marii Britanii, cu Wodrow
Wilson, preşedintele SUA, cu V.F. Orlando, primul
ministru al Italiei, cu reprezentanţi ai Iugoslaviei,
Greciei, Poloniei, Cehoslovaciei, cu Edouard
Rothchild, Israel Levy, marele rabin.
În raportul prezentat în cadrul Conferinţei de
Pace, la 1 februarie 1919, I.I.C. Brătianu a relevat
faptul că intrarea ţării noastre în primul război
mondial alături de Puterile Antantei a avut ca scop
fundamental eliberarea Transilvaniei şi Bucovinei
de sub dominaţia Austro-Ungariei şi a demonstrat
totodată aportul său economic, politic şi militar
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la obţinerea victoriei Aliaţilor asupra Puterilor
Centrale.
De asemenea, el a probat cu argumentele istorice
şi etno-demografice că Transilvania şi Banatul sunt
teritorii româneşti, reamintind că statisticile ungare,
deşi totdeauna falsificate, îi menţionau, totuşi, pe
români ca fiind populaţia majoritară a acestor ţinuturi.
„Populaţia română din aceste teritorii, sublinia raportul,
reprezintă mult peste două treimi din întreaga
populaţie”. I.I.C. Brătianu a ţinut să pună în relief faptul
că „înainte ca armata română să pătrundă în
Transilvania, deputaţii români din toate judeţele acestei
provincii, în virtutea dreptului la autodeterminare, sau întrunit la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia, unde au hotărât unirea definitivă a Transilvaniei
şi a regiunilor (româneşti) din Ungaria cu România”.
Consiliul Suprem Interaliat a hotărât, în cadrul
şedinţelor din 1 şi 18 februarie 1919, formarea unei
Comisii de experţi (francezi, englezi, americani şi
italieni) care să studieze problemele teritoriale expuse
de primul ministru al guvernului român în Raportul
prezentat în 1 februarie şi să prezinte propuneri
pentru delimitarea frontierele cu Ungaria „pe terenul
etnic, geografic şi al necesităţii economice.” Pe baza
acestor criterii, Comisia de experţi a supus discuţiei
Consiliului miniştrilor de externe ai Conferinţei,
întruniţi în şedinţa din 11 iunie 1919, linia de frontieră
româno-ungară. La rândul său, Consiliul Suprem a
analizat la 21 iunie 1919 şi frontierele dintre România
şi Iugoslavia în zona Banatului.
La 11 iunie 1919, Consiliul Miniştrilor de Externe
ai Conferinţei de la P aris i-a convocat pe
reprezentanţii României şi Cehoslovaciei pentru a le
comunica frontierele lor cu Ungaria, care urmau să
fie introduse în Tratatul de Pace. Frontiera dintre
România şi Ungaria indicată de Consiliu era, în
esenţă, frontiera actuală şi a fost acceptată de
guvernul României. Dar nu era cea promisă prin
Tratatul de Alianţă din 1916, adică de-a lungul
întregului curs al Tisei, de la Szeged, la sud, la
Vasaros-Nameny, în nord. La Trianon s-a stabilit
României un teritoriu mai mic decât acela la care
avea dreptul, conform principiului autodeterminării,
formulat de preşedintele SUA, Wilson.
Toate hărţile etnografice elaborate de geografi,
indiferent dacă erau unguri, germani, francezi, englezi
sau italieni, pun în evidenţă faptul că graniţele
etnicităţii româneşti spre Apus depăşesc frontiera
trasată prin Tratatul de la Trianon.
Ion I.C. Brătianu explică de ce guvernul României
a acceptat frontiera cu Ungaria stabilită la Conferinţa
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de Pace de la Paris. Pentru dezamorsarea lucrărilor
Conferinţei de Pace, blocate la un moment dat de
protestele şi obstrucţia delegaţiei ungare, delegaţia
română, în interesul păcii, a renunţat să mai revendice
teritoriile locuite de români la sud de Dunăre, precum
şi cele din regiunea Tisei.
La stabilirea frontierelor României, Conferinţa de
Pace de la Paris a luat de bază Tratatul din 17 august
1916, încheiat între România şi Antantă, în care nu
se specifică nimic privind frontiera nordică a ţării, a
Maramureşului.
În condiţiile destrămării Imperiului austro-ungar,
la 28 noiembrie 1918 se ţine la Sighet o impunătoare
Adunare naţională, la care participă peste 10.000 de
ţărani maramureşeni, în frunte cu intelectualii lor,
unde s-a cerut unirea cu România a întregului
Maramureş istoric, inclusiv cel din dreapta râului
Tisa. Acelaşi deziderat naţional s-a cerut de către
delegaţii maramureşeni şi la istorica Adunare
naţională din 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia. Aici,
la Alba Iulia, când bătrânul Ştefan Cicio-Pop şi-a
terminat cuvântarea, strigând „Trăiască România
Mare, de la Nistru până la Tisa”, maramureşenii au
protestat, spunând că ei nu au venit la Alba Iulia
pentru a pune hotar pe Tisa, ci au venit să-l împingă
până la graniţa Galiţiei, ca România să cuprindă între
hotarele sale şi Maramureşul românesc de peste Tisa.
În preajma Crăciunului din 1919, Maramureşul a
fost invadat şi ocupat de trupele ucrainiene şi de
grupări bolşevice înarmate, formate din ucrainieni şi
ungurii lui Béla Kun. În 1920, la cererile repetate ale
maramureşenilor, Consiliul Dirigent, de comun acord,
a hotărât ca Armata a 8-a română, condusă de
generalul Avramescu, să ocupe întregul Maramureş
istoric (din dreapta şi stânga râului Tisa). După ce a
fost zdrobită rezistenţa ucrainiano-ungară, s-a
instaurat administraţia românească în toate
localităţile, astfel realizându-se un mare ideal şi o
mare dreptate istorică.
În vara anului 1920, guvernul Averescu, în loc să
continue tratativele, să ducă la bun sfârşit demersurile
guvernului anterior, condus de Vaida Voevod, la finele
lunii iulie a ordonat, cu o grabă nejustificată,
retragerea trupelor române dincolo de Tisa. Această
dispoziţie a fost considerată de cercurile
internaţionale ca o renunţare de bună voie a României
la teritoriul Maramureşului de peste Tisa, care la scurt
timp a fost ocupat de trupele cehe.
În noua situaţie, s-a stabilit frontiera României
cu Cehoslovacia prin vechiul Maramureş ce
cuprindea, în 1920, un teritoriu de 10.354 km2, cu o
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populaţie de 400 mii de locuitori, iar României i-a
revenit abia o treime, 3381km2, cu oraşul Sighetul
Marmaţiei şi împrejurimile sale locuite în majoritate
de români, iar restul de două treimi, adică întreg
Maramureşul din drepta Tisei, a fost atribuit de
Conferinţa de Pace Cehoslovaciei, cu toate că aveau
acolo 40.000 – 50.000 de români şi circa alţi 80 mii
fraţi care au fost rutenizaţi de vitregia vremurilor.
Mai multe localităţi pur româneşti (Apşa de Sus, Apşa
de Mijloc, Apşa de Jos, Biserica Albă şi Slatina) au
rămas la Cehoslovacia pe malul drept al Tisei.
Delimitarea graniţei dintre România şi Iugoslavia,
în zona Banatului, a întâmpinat numeroase dificultăţi.
Ion I.C. Brătianu cerea ca întreg Banatul să fie
încorporat în Regatul României, promis de Aliaţi în
1916, considerând că existenţa unei graniţe naturale
puternice cu statele slave, Dunărea şi Nistru, era o
necesitate strategică pentru România. Ulterior, în
urma demersurilor diplomatice ale Serbiei şi altor
cercuri politice occidentale care o sprijineau,
Conferinţa de pace a impus României renunţarea la
Banatul de sud pentru a fi cedat Iugoslaviei, îndeosebi
din raţiuni strategico-militare.
Şeful guvernului român, Ion. I. C. Brătianu, nu a
acceptat niciun compromis în problema cedării
Banatului de sud. În imposibilitatea de a face
acceptată poziţia României, Brătianu a părăsit Parisul
şi s-a angajat în politica de rezistenţă faţă de cei „Patru
mari”, până la 12 septembrie 1919, când a demisionat.
În cele din urmă, semnarea Tratatului între
puterile aliate şi asociate, printre care şi România,
pe de o parte, şi Ungaria, pe de altă parte, a avut loc
la 4 iunie 1920, ora 16.30, în clădirea Marelui (palat)
Trianon din Versailles, prin el recunoscându-se
valabilitatea juridică internaţională a Unirii
Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului
cu România. El a fost parafat din partea României de
dr. Ioan Cantacuzino şi Nicolae Titulescu. Ungaria a
fost reprezentată de G. de Benard şi A. Torda.
Tratatul de la Trianon a fost întărit prin 37 de
semnături ale preşedinţilor de consiliu de miniştri,
miniştrilor de externe, ambasadorilor, înalţilor
comisari, miniştrilor plenipotenţiari, reprezentând 23
de ţări din Europa, Asia, America Latină, America
de Nord, Africa şi Australia. Aceste semnături
confereau Tratatului temeiuri de nezdruncinat,
pecetluind drepturile istorice şi etno-demografice ale
poporului român şi anume, Unirea Transilvaniei pe
veci cu Patria Mamă, România.
Referindu-ne la Tratatul de la Trianon, trebuie
reţinut că el nu a avut numai menirea de a trasa
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frontierele dintre Ungaria şi ţările vecine (România,
Cehoslovacia, Iugoslavia şi Austria), cum apare
simplificat în publicistica interesată în a sugera că el
a fost o „reglare de conturi” impusă de ţările vecine
Ungariei, dornice să beneficieze de pe urma
înfrângerii ei în primul război mondial şi de pe urma
„nedreptăţilor istorice” a cărei victimă ar fi fost ea.
Tratatul de la Trianon a fost un act complex, care, în
cele 14 părţi şi 364 de articole, a reglementat mult mai
multe probleme. El a fost un tratat între Ungaria şi peste
20 de state din Europa şi alte continente, cu care, în
timpul războiului, ea ajunsese într-un conflict declarat
oficial. Fiecare dintre aceştia s-a folosit de poziţia lui
de partener la victorie pentru a formula pretenţii specifice
faţă de cel învins. Tratatul de la Trianon a fost un inventar
complex şi detaliat al tuturor acestora.
Tratatul de la Trianon a confirmat dezmembrarea
„Ungariei Mari” şi alipirea părţilor locuite de alte
naţionalităţi decât cea maghiară la statele care s-au
format atunci ori şi-au desăvârşit unitatea naţională.
Articolele 27-35 ale Tratatului consfinţesc includerea
teritoriului Croaţiei şi Sloveniei (partea de nord a
Republicii Croaţia) şi Voivodina (inclusiv o treime
din vestul Banatului) în cadrul Regatului Sîrbilor,
Croaţilor şi Slovenilor; a Slovaciei şi Ruteniei (azi
Republica Slovaciei şi Regiunea Transcarpatia din
Ucraina) în cadrul Cehoslovaciei; a Transilvaniei,
Maramureşului, Crişanei şi părţii răsăritene a
Banatului în cadrul României; a Burgenlandului în
cadrul Republicii Austria. 71% din teritoriul
Transleithaniei (partea ungară a Dublei Monarhii) şi
63% din populaţie, aceasta din urmă în majoritate
zdrobitoare fiind alcătuită din etnici ne-maghiari, au
trecut către statele succesoare. Trinanonul a consfinţit
existenţa unui stat ungar independent, în care, pentru
prima dată în istoria sa, poporul ungur devenea
majoritar şi stăpân pe propria sa ţară.
Cu toate acestea, Tratatul a fost şi continuă să fie
perceput, în mentalul colectiv maghiar, drept o mare
catastrofă. Adepţii hungarismului refuză să accepte
că Tratatul de la Trianon reprezintă doar actul care a
consfinţit sfârşitul regatului Sfântului rege Ştefan,
regat care de facto dispăruse în sec. al XVI-lea, prin
înfrângerea de la Mohács şi divizarea teritoriilor sale
între Imperiul otoman şi Sfântul Imperiu Roman
(devenit ulterior Austria şi, din 1867, Dubla Monarhie
Austro-Ungaria), dar care formal a continuat să
existe, împăraţii de la Viena purtând până la sfârşit
titlul de regi apostolici ai Ungariei.
Participanţii la Conferinţa de Pace de la Paris erau,
în mare parte, conştienţi de faptul că Imperiul Austro-
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Ungar încetase să mai existe, cu mult înainte de
deschiderea lucrărilor Conferinţei, şi că popoarele
oprimate îşi hotărâseră singure destinul. Charles
Seymour, expert al Comisiei americane pentru
Austro-Ungaria, arăta că, atunci când s-a deschis
Conferinţa de Pace, „Monarhia habsburgică nu mai
era decât o instituţie ce aparţinea trecutului, aşa încât
cea mai mare parte a sarcinii pacificatorilor a constat
în determinarea, pur şi simplu, a detaliilor
frontierelor”.
Chiar şi premierul britanic, Llyod George, aprecia
că „înainte ca puterile să ajungă să examineze pacea
austriacă, ele erau confruntate cu fapte săvârşite şi
ireversibile. Ceea ce prevăzuse cu multă vreme
înainte prăbuşirea Imperiului jefuitor austro-ungar,
se realizase în practică, dar într-un ritm neaşteptat de
rapid şi într-un mod complet imprevizibil şi
ireparabil”.
Harmworth, secretar de stat în Ministerul de
Externe al Marii Britanii în 1920, declara: „Regatul
Ungariei s-a descompus într-o largă măsură în părţile
sale componente, înaintea începerii Conferinţei de
Pace, căci această ţară nu a fost decât un conglomerat
artificial şi forţat de rase, neasemănătoare şi, în unele
cazuri, ostile”.
Numai că, pentru regimul revizionisto-horthyst
de la Budapesta, Istoria nu a însemnat niciodată
„magistra vitae”. Tocmai în ziua ratificării în
Parlament a Tratatului de la Trianon, deputaţii
revizionişti jurau că nu-l vor respecta niciodată, că
vor lupta prin toate mijloacele pentru refacerea
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Ungariei Mari. Ei depuneau următorul jurământ:
„Cred în Dumnezeu. Cred în patrie. Cred în reînvierea
Ungariei milenare”. Sloganul „Nem! Nem! Soha!
(Nu! Nu! Niciodată), scandat cu obstinenţă de
parlamentarii unguri şi reluat ulterior de întreaga
propagandă revizionistă, exprima hotărârea de
nerecunoaştere şi nerespectare a Tratatului de la
Trianon, ca şi a celorlalte tratate adoptate pe cale
democratică de către Conferinţa de Pace de la Paris.
Începând cu acest moment, al ratificării
formale a Tratatului de la Trianon, cercurile
revizioniste maghiare au pus bazele unei ample
mişcări anti-Trianon, care acţionează şi în zilele
noastre, pe plan intern şi internaţional, folosind
un veritabil arsenal de mijloace politicodiplomatice şi propagandistice pentru
convingerea opiniei publice şi forurilor de decizie
mondiale, asupra pretinsului caracter inechitabil,
„dictatorial”, „imperialist” al tratatului
susmenţionat, adoptat în 1920 şi reconfirmat prin
Tratatul de Pace de la Paris din 1947, prin Actul
final al Conferinţei de la Helsinki din 1975 şi alte
acte şi tratate internaţionale din perioada
postbelică.
Mişcarea anti-Trianon, iniţiată şi propulsată
de revizionismul maghiar, timp de aproape 100
de ani, nu a cunoscut niciun moment de pauză,
fiind îndreptată fără reticenţe împotriva statului
naţional unitar român. Ea vizează rectificarea
graniţei de Vest a României, prin încorporarea la
Ungaria a Transilvaniei.
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– 19 februarie 1918 –
Scrisoarea istoricului Nicolae Iorga către regele Ferdinand I cu privire la prevederile
Tratatului de Pace cu Puterile Centrale 1918
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– 19 februarie 1918 –
Scrisoarea istoricului Nicolae Iorga către regele Ferdinand I cu
privire la prevederile Tratatului de Pace cu Puterile Centrale 1918

Maiestate,
Un umil ajutãtor în zile grele al maiestãþii voastre ºi al dinastiei, îndrãzneºte
astãzi sã aducã, biruind supunerea unor sentimente fireºti la orice om, un sfat
care nu i s-a cerut.
Ne gãsim, fãrã putinþa unui ajutor al prietenilor, înaintea ameninþãrii unui
duºman care nu voieºte sã ne cruþe.
Ne gãsim ºi fiecare, înaintea rãspunderii fãrã de acest admirabil popor, al
tuturor sacrificiilor ºi rãbdãrilor ºi înaintea judecãþii urmaºilor, care ne vor
întreba ce am fãcut cu moºtenirea înaintaºilor noºtri.
Ne gãsim ºi înaintea tradiþiilor acestei þãri, despre care, ca istoric, pot vorbi.
În aceste tradiþii nu stã acceptarea unor condiþii de pace ruºinoase.
Strãmoºii noºtri au preferat moartea acestei umilinþe. Soldaþii Maiestãþii
Voastre nu meritã sã fie supuºi unei capitulaþii fãrã luptã, ºi cu nimic nu ne
vom putea îndreptãþii faþã de cei de dupã noi dacã le-am primi.
Din atâtea prilejuri pe care le-am avut, de-a cunoaºte marea inimã a
Maiestãþii Voastre, ºtiu cã Maiestatea Voastrã nu poate cugeta altfel.
Ce e mai bun în þarã, cere respingerea, orice s-ar întâmpla, a condiþiilor
care nu se impun astãzi, ºi mai ales a celei care priveºte sfâºierea, fie ºi numai
provizorie în gândul nostru, a pãmântului þãrii. Atâþia generali sânt de pãrerea
pe care, din motive pe care nu le pot sonda, n’o împãrtãºeºte acela din care
Maiestatea Voastrã a fãcut primul ei sfetnic.
Putinþa oricãrei alte manifestaþii îmi lipseºte astãzi. Voinþa liberã nu existã
ºi reprezentanþii ei sânt supt steaguri, iar om al comploturilor ºi apelurilor la
pasiunile populare, care odatã pornite nu se mai pot stãpânii, nu sânt.
De aceia mi-am îngãduit sã iau aceastã cale, pentru a face sã pãtrundã la
Maiestatea Voastrã ceva din sufletul chinuit al României, care aºteaptã de la
Maiestatea Voastrã, ca dupã pagina de suferinþã ºi de glorie sã nu se strecoare
una care le-ar întuneca.
Am zis ºi faþã de Maiestatea Voastrã, ca ºi faþã de þarã: am salvat sufletul
mieu.
Rãmân al Maiestãþii Voastre prea supus ºi plecat
N. Iorga
19 febr 1918
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Extrase umilitoare, privind tratatul preliminar de pace al României cu Puterile
Centrale - 20 februarie/5 martie 1918.
Tratatul preliminar de pace cu Puterile Centrale (Germania, Austria, Bulgaria ºi Turcia) a fost
semnat din partea românã la data de 20 februarie/5 martie 1918 la Buftea, de cãtre Constantin
Argetoianu.
Prevederile tratatului preliminar de pace aveau stabilite nouã puncte de bazã,dupã cum
urmeazã:
1. România cedeazã Puterilor Centrale Dobrogea pânã la Dunãre;
2. Puterile Centrale vor purta grija pentru menþinerea cãii comerciale pentru România prin
Constanþa spre Marea Neagrã;
3. Rectificãrile de frontierã cerute de Austro-Ungaria pe graniþa austro-ungarã sunt admise în
principiu de România;
4. De asemenea se admit în principiu mãsurile corespunzãtoare situaþiei pe domeniul
economic;
5. Guvernul român se obligã sã demobilizeze imediat cel puþin opt divizii ale armatei române.
Executarea demobilizãrii se va efectua în comun de cãtre comandamentul suprem al grupei de
armate Mackensen ºi comandamentul suprem al armatei române. De îndatã ce pacea dintre
Rusia ºi România va fi restabilitã, se vor demobiliza ºi celelalte pãrþi ale armatei române, atâta
timp cât nu vor fi necesare pentru serviciul de siguranþã pe graniþa ruso-românã;
6. Trupele române vor evacua imediat teritoriul Monarhiei austro-ungare ocupat de ele;
7. Guvernul român se obligã sã sprijine din punct de vedere tehnic al cãilor ferate transportul
trupelor Puterilor Centrale prin Moldova ºi Basarabia spre Odessa;
8. Se va asigura repatrierea ofiþerilor misiunilor militare ale Înþelegerii în cel mai scurt timp
posibil, prin teritoriul Puterilor Centrale.;
9. Tratatul va intra imediat în vigoare.
…….
La data de 24 aprilie/7 mai 1918 s-a semnat la palatul Cotroceni din Bucureºti, tratatul de
pace final, cu Puterile Centrale, de cãtre: prim-ministru Alexandru Marghiloman; ministru de
externe Constantin C. Arion; ministrul plenipotenþiar Mihail N. Burghele; ministru plenipotenþiar
Ion N. Papiniu.
Prin tratatul de pace au fost acceptate condiþii deosebit de dure pentru România printre care:
- România trebuie sã retrocedeze Dobrogea de sud (zisã „Cadrilater”) ºi sã cedeze o parte din
Dobrogea de nord (la sud de linia Rasova-Agigea) Bulgariei, care reanexase deja „Cadrilaterul” în
decembrie 1916; restul Dobrogei, deºi rãmânea în proprietatea nominalã a României, urma sã fie
controlat ºi ocupat de Germania ºi B ulgaria pânã la un tratat ulterior definitiv;
- România urma sã cedeze Austro-Ungariei controlul asupra trecãtorilor Munþilor Carpaþi:
- România concesiona pe 90 de ani Germaniei toate exploatãrile petroliere, prin douã societãþi
petroliere, ºantierele navale intrau în stãpânirea statului german, monopolul asupra comerþului
cu cereale, a exploatãrii ºi prelucrãrii lemnului, a cãilor ferate române;
- Dreptul Germaniei ºi Austro-Ungariei de control al navigaþiei pe Dunãre etc.
Tratatul a fost ratificat de Parlamentul României la 15/28 iunie 1918 de Camera Deputaþilor,
iar la 21 iunie/4 iulie 1918 de cãtre Senat.
Regele Ferdinand I nu a promulgat tratatul respectiv. În timp ce armata românã, cu ajutorul
armatei franceze condusã de generalul Henri Mathias Berthelot, obþinea succese
(fiind de parte Antantei), iar armata Puterilor Centrale prezentau semne de epuizare,
în octombrie 1918 Guvernul Marghiloman, a anulat înþelegerile tratatelor respective.
Victoriile obþinute de armata românã a condus la Marea Unirea a tuturor
românilor din Provinciile Româneºti de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia.
Culese de ec. Ioan STRÃJAN
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Citat din…citate (din „Citate”)
Dacã ar mai fi printre noi – mai mult decât probabil – soþia mea m-ar trage de mânecã ºi
mi-ar ºopti: „Ai de grijã cã iar ai început sã te lauzi!” (La care i-aº fi rãspuns: Nu mã laud,
alþii o fac.)
Fireºte, aº fi ipocrit dacã m-aº scoate din „ecuaþie”: indiscutabil sunt satisfãcut (poate
chiar mândru) cã, întâmplãtor (?!), eu am fost alesul (faut de mieux?) dlui René Bustan
pentru a-ºi construi, practic, întreg capitolul post-decembrist pe citatele gãsite, selectate ºi
publicate de mine.
Despre ce este vorba? Despre volumul (de peste 800 de pagini) publicat de cercetãtorul
René Bustan, în 2005, la editura Vendome, în colectia ORGANISATION INTERNATIONALE
ET RELATIONS INTERNATIONALES, intitulat Les Relations Roumano-Hongroises dans
la perspective de La Construction Européenne, volum care îºi propunea scoaterea la
luminã, în legãturã cu amintitele relaþii, a tuturor elementelor „necunoscute, greºit
cunoscute, ignorate, uitate sau deformate tendenþios ºi partizan”. Deformate de cãtre cine?
În loc de orice rãspuns, voi reproduce de pe coperta a 4-a „cuvintele cheie”.
Mots clé: Europe centrale – „Probleme hongrois” – Roumanie – Hongrie – Minorité nationale
roumaine magyarophone – Neo-revisionisme hongrois – Droit international – Démocratie –
Etat de droit – Communaute démocratique des Etats Européens – Union Européenne.
Pentru cine nu ºtie (sau nu vrea) sã citeascã (ºi) printre rânduri, voi spune cã René
Bustan poate sta, cu cinste, lângã un Milton Lehrer sau Larry Wats! (în variantã francezã,
evident.)
Cine este René Bustan? Reproduc (tot) în original (ºi de pe aceeaºi copertã): Diplomé de
plusieurs universitées dont la Sorbonne (DEA en Ditactologie des Langues et des Cultures) et
de l’Academie Diplomatique Internationale (DEA en Relations Internationales Cooperation
et Developpement), René Bustan est un fervent militant pour la Democratie, l’Etat de droit
démocratique et, partant, pour une Communauté Democratique des Etats Européens...
Aºa stând lucrurile, avem de a face cu o sursã credibilã (argument pentru „demitizatorii”
noºtri de meserie) ºi cu o scriiturã de circulaþie internaþionalã (argument pentru cei ce se
lamenteazã cã numai „partea adversã” produce asemenea gesturi de „luminare”!)
Acestea fiind spuse, sã ne întoarcem la umila-mi (sau umillea*-mi) persoanã ºi la citatul
– din citate (din „Citate”), aflat la pagina 594 a cãrþii lui Bustan. Reproduc, pentru început,
varianta originalã:
A propos de l’histoire, la plus récente, contemporaine, actuelle et la plus vraie possible,
concernant les relations roumano-hongroises, en 1998, le chercheur (vorba coanei Chiriþa:
„iatã-mã isprãvniceasã – n.m.) roumain Zeno Millea publiait, en quete de vérité, une „Histoire
magyaro-magyare en citations”, rassemblant toute une série „d’opinions, de déclarations et
d’incitations des politiciens de premier choix, des hauts prélats, des intellectuels en général,
académiciens, hommes de science, écrivains, journalistes” hongrois, hungarophones et
hungarophiles, concernant la période 1989-1998. Nous y trouvons, en pour état vierge,
_______________________
* aºa mã „alintau”, cândva, prietenii
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l’objectif, en rien altéré par le temps ou par quelque interprétation subjective que ce soit, tous
les „fondements”, „millénaires” et actuels sur lesquels repose l’éternel révisionnisme hongrois,
notamment le scénario de déstabilisation culturelle – économique, de désintégration sociale
et de démembrement politique de la Roumanie d’aprés 1989. (Ceea ce în româneºte ar veni:
Apropo de istoria, cea mai recentã, contemporanã, actualã ºi cât mai adevãratã posibil,
privitoare la relaþiile româno-maghiare, în 1998, cercetãtorul român Zeno Millea publicã o
„Istorie maghiaro-maghiarã în citate”, care adunã o serie „de opinii, de declaraþii ºi de
incitaþii ale unor politicieni de primã mânã, ale unor înalþi prelaþi, ale unor intelectuali,în
general – academicieni, oameni de ºtiinþã, scriitori, jurnaliºti”maghiari, maghiarofoni ºi
maghiarofili, referitoare la perioada 1989-1998.
Gãsim aici, în stare pur virginã, atât obiectivul, cu nimic alterat de trecerea timpului sau
de vreo interpretare subiectivã, cât ºi toate „fundamentele” „milenare” ºi actuale pe care se
sprijinã eternul revizionism maghiar, în fapt, scenariul de destabilizare culturalã ºi
economicã, de dezintegrare socialã ºi de desmembrare politicã a României de dupã 1989.
Cele de mai sus, conchide Bustan (tot pe urmele „Istoriei în citate”), transmit un mesaj
clar de întoarcere a Budapestei la un statu quo ante Luminibus! „Mesagerii” cu pricina
contestã, fãrã nici o bazã ºtiinþificã sau legitimitate politicã, urmãtoarele:
• Etnogeneza ºi continuitatea poporului român în spaþiul carpato-danubiano-pontic;
• Trianonul ºi toate tratatele de pace sau acordurile internaþionale care au confirmat
cele statuate la Trianon;
• Tratatul de bunã vecinãtate Româno-Maghiar (în speþã clauza cu inviolabilitatea
graniþelor post-trianonice), încheiat, de cãtre guvernul FSN, în 1996;
• Apartenenþa de drept (istoric ºi natural) din antichitate ºi de drept internaþional ºi
democratic (din epoca modernã ºi contemporanã) a Ardealului la (Daco)România ºi, implicit,
exercitarea suveranitãþii statului naþional român asupra acestui teritoriu – însãºi inima
Daco – României ºi a naþiunii române;
• Constituþia României, în ceea ce priveºte esenþa ºi caracterul statului, limba oficialã ºi
semnificaþia noþiunii de naþiune (versus etnie ºi cetãþenie).
Ne-am putea opri, fireºte, aici, dar toate cele de pânã acum n-au fost decât o introducere,
o punere în scenã, o plasare pe orbitã.
Am vrut, de fapt (ºi în fond) sã arãt doar un singur lucru: limitele la care se opreºte, se
blocheazã capacitatea de înþelegere, de „metabolizare” chiar ºi a unui profesionist de marcã
– confruntat cu iredentismul maghiar („un caz de patologie a istoriei” – dupã fericita
formulare a regretatului Adrian Riza) ºi cu nivelul pe care îl poate atinge fenomenul, chiar
ºi la un privitor din „vârful piramidei”.
Despre ce este vorba?
Sã mergem la pagina 788 a cãrþii lui Bustan, unde istoricul francez vorbeºte despre
„autorul rãului” (Ungaria) ºi despre cele ºase victime: Slovacia, Ucraina, România,
Yugoslavia, Croaþia ºi Slovenia, fiind vorba despre un rãu iterativ, practic despre crimele
care au marcat perioada lui „Unio Trium Nationum”, cea a prozelitismului catolic, cele din
1848-49, cele de dupã Diktatul de la Viena, cele din martie 1990 (ca sã dãm doar câteva
exemple). În final René Bustan concluzioneazã:
Dix siecles de domination ne suffisent pas pour légitimer une injustice: la MAJORITE
(s.a.) de la population discriminée et exclue du gouvernement, et le pays exploité par une
MINORITE... Voilá l’expression concentrée de tous les crimes abominables commis, au fil de
l’Histoire, par une poignée d’aventuriers, venus d’ailleurs, sur une population autochtone,
toujours majoritaire sur ses propres terres ancestrales. En 1997, l’historien hongrois Glatz
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Ferenc, président de l’Académie des Sciences de Hongrie, disait: ”que personne ne s’imagine
qu’une injustice d’une telle dimensions peut durer une éternité.” Soyez sur, Monsieur Glatz
Ferenc, que toutes ces abominables injustices, commises par ces mercenaires de l’histoire,
érigés en „nation hongroise”, contre les Roumains ne dureront plus une éternité... (Zece
secole de dominaþie nu sunt în mãsurã sã legitimeze o nedreptate: MAJORITATEA populaþiei
discriminatã ºi exclusã de la guvernare, iar þara exploatatã de cãtre o MINORITATE... Iatã
expresia sinteticã a tuturor crimelor abominabile comise, pe parcursul istoriei, de cãtre un
pumn de aventurieri, veniþi de aiurea, împotriva unei populaþii autohtone, neîntrerupt
majoritare, pe propriul lor pãmânt ancestral. În 1997, istoricul maghiar Glatz Ferenc,
preºedintele Academiei de ªtiinþe din Ungaria, zicea: „Dar nimeni sã nu-ºi imagineze cã o
nedreptate de asemenea proporþii poate dura o veºnicie”. Fiþi sigur, domnule Glatz Ferenc,
cã toate aceste nedreptãþi abominabile comise de cãtre aceºti mercenari ai istoriei, erijaþi în
„naþiunea maghiarã”, împotriva românilor, nu vor dura o eternitate...).
Ce nu este în regulã cu cele reproduse în citatul de mai sus? Un singur lucru: cele rostite
de cãtre Glatz Ferenc nu se refereau la nedreptãþile ºi crimele abominabile, sãvârºite, pe
parcursul unui mileniu, de cãtre respectivii „mercenari ai istoriei”, ci exact la prima judecatã
dreaptã a istoriei, la primul verdict reparator al respectivelor crime – numit TRIANON!!!
Trianonul era, în viziunea capului Academiei ºi istoriografiei maghiare, nedreptatea
strigãtoare la Cer – ce nu putea dura o veºnicie!!! (ªi nu altceva!!!)
De unde ºtiu? Cum sã nu ºtiu, când fragmentul reprodus de Bustan este luat – mot á mot
– din cartea mea: „1989-1998, Istorie maghiaro-maghiarã în citate” (ARED, 1999, Bucureºti)!
Iatã declaraþia d-lui Glatz, din care autorul francez ia doar finalul ºi îl grefeazã pe un cu
totul alt conþinut:
În Europa Centralã ºi de Sud-Est graniþele naþionale ºi cele statale nu s-au suprapus
niciodatã, iar în cazul Ardealului principiul naþional este imposibil de aplicat. Statele
succesoare apãrute dupã destrãmarea Austro-Ungariei ºi menþinute ºi dupã aºa zisa (s.m.)
Conferinþã de pace de la Paris, sunt tot state multinaþionale, alcãtuiri artificiale care în loc
sã rezolve tensiunile interetnice, le-au amplificat. La Trianon ºi la Versailles învinºii au fost
pedepsiþi, iar în 1947, la Paris, ipocrizia ºi fuga de rãspundere, pe de o parte ºi, pe de altã
parte, teama de situaþia nerezolvatã a propriilor minoritãþi naþionale i-au determinat pe
occidentali sã opteze pentru un status quo. Dar nimeni sã nu-ºi imagineze cã o nedreptate
de asemenea proporþii poate dura o veºnicie! (s.m.)
Ceea ce am reprodus mai sus este declaraþia fãcutã de cãtre Glatz Ferenc la o „masã
rotundã” (parteneri de discuþie fiind academicienii Ormos Mária ºi Romsics Ignácz)
organizatã în 9 februarie 1997, la postul maghiar de televiziune Duna TV!
Din care dl René Bustan a luat (folosind în acest scop cartea mea mai sus menþionatã, pe
care o pomeneºte la bibliografia subcapitolului, specificând ºi pagina – 68) doar ultima
frazã, plasând-o, însã, într-un cu totul alt context.
La ce sã mã gândesc?
Interpretare greºitã a textului? (Exclus!)
Solidaritate de breaslã?
Incapacitatea de a accepta cã un confrate, istoric de frunte ºi preºedinte de Academie
Naþionalã, poate fi iredentist ºi antioccidental?
Sau, pur ºi simplu, „obrazul” Franþei?
Oricum, este vorba de fals ºi de uz de fals!
Pãcat!
Zeno MILLEA
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De la Moscopole la Budapesta.
Problema Fundaþiei Gojdu
În Europa secolelor XVIII ºi XIX, predominau
statele de tip imperial, aºa-numitele mari puteri.
Acestea dominau în t erit oriile lor d iverse
popoare, care sunt în aceste timpuri tot mai
conºtiente de etnicitatea lor distinctã ºi care vor
acþiona pentru emancipare naþionalã. Secolul al
XIX-lea, mai ales, este cunoscut în istoriografie
ca „secol al naþionalitãþilor”, înþelegând prin
acesta procesul de formare a naþiunilor ºi a
statelor europene moderne. Un element esenþial
era atunci, pentru fiecare naþiune europeanã,
formarea propriilor elite intelectuale, capabile
d e acþiune economicã, socialã, cult uralidentitarã ºi mai ales politicã. În vestul Europei,
acest proces a fost accelerat de Revoluþia francezã
de la 1789 ºi mai ales de mutaþiile geopolitice
rezultate în urma rãzboaielor napoleoniene.
Europa Centralã extinsã – de la Marea Balticã la
Marea N eagrã ºi Marea Med it eranã – era
d ominat ã at unci d e imperiile Ot oman,
Habsburgic ºi arist, la care se va adãuga, din
1871, Imperiul German. Rivalitãþile dintre aceste
state imperiale, preocupate prioritar de noi
cuceriri de teritorii sau extensia sferelor lor de
influenþã, au afectat profund procesul de formare
ºi emancipare a naþiunilor central-europene.
Românii din acest areal erau un exemplu tipic
de naþiune divizatã – ei trãiau în Imp eriul
Otoman, la nord ºi la sud de Dunãre, în Imperiul
Habsburgic, care ocupa Transilvania, Banatul,
Criºana ºi Maramureºul întreg, dar ºi Bucovina,
rãpitã de la Principatul Moldovei cu acceptul
statului otoman (1775/1776) ºi în Imperiul Rusiei
þariste, care luase Basarabia la 1812, parte a
P rincip at ului Moldovei, t ot cu acordul
Imperiului Sultanilor. Imperiul Otoman era
catalogat atunci ca „omul bolnav” al Europei, iar
imperiile vecine voiau sã acapareze cât mai
multe din teritoriile acestuia.
Românii din Balcani – numiþi aromâni,
macedo-români, megleno-români, vlahi sau
cuþo-vlahi, aveau atunci un oraº înfloritor pe
teritoriul Albaniei de azi, Moscopole, metropola

comercialã a întregului Epir1. Vlahii moscopoleni
derulau un int ens comerþ at ât cu capitala
imperialã, Istanbul, cât ºi cu oraºele italiene ºi
habsburgice. Ei aveau deschise „Case de comerþ”
de la Neapole, Genova ºi Veneþia, la Trieste,
Raguza ºi Viena. Oraºul ajunsese la o populaþie
d e cca. 5 0.00 0 de locuitori, avea ºcoli, o
tipografie, o Academie – inauguratã la 1750 ºi o
importantã bibliotecã 2 . Aici se forma o elitã
intelectualã pentru care contactele cu lumea
italianã fac sã se cristalizeze conºtiinþa originii
latine ºi romane, o identitate culturalã distinctã
ºi un sentiment naþional românesc.
Rãzboaiele ruso-otoman (1768-1772) ºi rusoaustro-otoman (1 787-1792) au aliment at ºi
acutizat la cote înalte rivalitãþile din Balcani.
Moscopole, un oraº creºtin într-un stat islamic,
a fost prãdat de douã ori (la 1761 ºi 1769), fiind
apoi jefuit ºi distrus complet la 1788 de Ali Paºa
de Ianina ºi armata lui de albanezi musulmani3.
Numeroase familii de moscopoleni au pãrãsit
locurile natale ºi s-au îndreptat spre nordul
Dunãrii, majoritatea negustorilor ºi a celor
întreprinzãtori s-au refugiat însã în Imperiul
Habsburgic, unde împãratul Iosif al II-lea, printro Patentã emisã încã din 1781, i-a luat pe aceºti
aromâni/maced o- români sub protecþ ia sa 4 .
Adevãrate colonii de moscopoleni se vor stabili
la Viena, Buda ºi Pesta, la Miskolc, Oradea ºi
Arad, la Sibiu ºi Braºov, iar în Transilvania se
stabilesc în localitãþi româneºti sau vor întemeia
sate noi. Familii de aromâni ca Sina, Grabovschi,
Dumba, Naco, Mocioni, Sacelari, Lyka, Roja,
Boiagi, Gojdu ºi ªaguna etc. ajung sã exercite o
mare influenþã în viaþa economicã ºi culturalã a
Imperiului Habsburgic5 .
Pentru elitele intelectuale aromâne/macedoromâne din Viena, Buda ºi Pesta, originea latinã
ºi atracþia Romei s-au dovedit suficient de
puternice pentru închegarea unei conºtiinþe
naþionale de tip modern6. În aceste centre, ei se
întâlnesc cu concepþia istoricã ºi lingvisticã a
ªcolii Ardelene, cu activitatea eruditã ºi literarã
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a cãrturarilor români din Transilvania ºi Ungaria,
angrenaþ i într-o adevãratã lup tã p entru
emancip are naþionalã într-un st at cu o
administraþie austro-germanã, de limbã germanã
ºi o naþiune maghiarã în curs de afirmare, dar
cu veleitãþi dominante. Elitele moscopolene erau
predominant laice, dar de confesiune ortodoxã,
pe când intelectualii români ardeleni proveneau
cei mai mulþi din rândurile clerului sau erau
chiar cãlugãri din Biserica românã unitã cu
Roma. Ideea de unire a românilor transilvãneni
de religie ortodoxã cu Biserica Romei a fost,
pentru Casa d e Habsburg, una politicã, iar
rãspunsul unora dintre conducãtorii românilor
a fost unul naþional, de forma – ne unim dacã ne
daþi drepturi naþionale7. De aceea, programul de
emancip are naþionalã a românilor din
Transilvania ºi Ungaria a fost formulat de un om
al bisericii, Inocenþiu Micu-Klein, numit de
împãrat ºi de Papã ca episcop al Bisericii Române
Unite cu Roma la 1729 ºi înscãunat la 1732. El a
elaborat memorii cãtre puterea politicã austriacã,
în care cerea egalitatea românilor cu celelalte
naþiuni din Transilvania, dreptul românilor de
a ocupa funcþii publice ºi de a învãþa carte ºi
meserii. Argumentele lui erau moderne ºi logice:
românii erau cei mai numeroºi locuitori ai
Transilvaniei, unde purtau majoritatea sarcinilor
publice; românii erau ºi cei mai vechi locuitori,
fiind urmaºii romanilor8. La mijloc de secol XVIII
ºi mult timp în continuare, Inocenþiu Micu-Klein
ºi biserica sa unitã cu Roma au acþionat pentru
instruirea poporului prin înfiinþarea de ºcoli
româneºti. La timpul respectiv ªcoala Ardeleanã
era o stare de spirit care, prin instruire, acþiona
pent ru f ormarea unei elite int electuale
româneºti. În consecinþ ã, la venirea
moscopolenilor în Imperiul Habsburgic, pentru
ªcoala Ardeleanã, originea latinã ºi romanã a
românilor era o armã de luptã politicã ºi parte a
unui p rogram d e emancipare naþ ionalã.
Coop erarea la nivelul elit elor int electuale
aromâne/maced o- române ºi române a f ost
benef icã pent ru p rocesul de f ormare ºi
consolidare a naþiunii române în întregul ei.
Lumea intelectualilor români din Pesta era
un pol de atracþie pent ru românii d e
pret ut indeni. Casa românului cu origini
moscopolene Atanasiu Grabovschi, om bogat ºi
influent, p rieten cu boieri din P rincipatele
româneºti, Moldova ºi ara Româneascã, mai ales
cu fraþii Goleºti, era loc de întâlnire, un adevãrat
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salon literar. Printre cei ce frecventau aceastã
casã îi întâlnim pe Petru Maior ºi Samuil Micu,
Damaschin Bojincã, Dimitrie Þichindeal ºi Moise
Nicoarã, pe Eftimie Murgu, Andrei Mocioni ºi
Constantin Lecca etc. A. Grabovschi era unchiul
lui Andrei Saguna, aºa cã acesta ºi prietenul lui,
Emanuil Gojdu, erau de-ai casei la respectivele
întâlniri9. Din iniþiativa lui Atanasiu Grabovschi
ºi cu sprijinul lui Petru Maior, la Tipografia din
Buda s-a tipãrit carte pentru întreg spaþiul
românesc. Tot la Pesta apãrea ºi revista „Familia”
a lui Iosif Vulcan, unde, în 1866, bucovineanul
Mihai Eminovici ºi-a fãcut debutul în presã cu
poezia „De-aº avea”, semnatã prima datã cu
numele Mihai Eminescu10. În acelaºi an, poetul
mai trimite revistei „Familia” alte 5 poezii, care
îi sunt publicate, ceea ce înseamnã cã la Pesta
exista un nucleu intelectual românesc care îl
recepta pe Mihai Eminescu.
La timpul resp ectiv, Curt ea d e la Viena
desfãºura o reformã educaþionalã, de la nivelul
satului pânã la cent rele urbane, p entru
asigurarea unei instrucþii prin care locuitorii sã
poatã contribui la creºterea producþiei pentru
sporirea veniturilor vistieriei statului imperial.
Învãþãmântul ºi procesul de instrucþie din ºcoli
devine o problemã de interes statal. Reforma
ºcolarã a fost preluatã de la început în mediul
sãsesc ºi ºvãbesc din Banat, extinsã apoi la
germanii din Bucovina. Viena a aplicat reforma
ºi în U ngaria, Criºana, Maramureº ºi
Transilvania, dar aici întâlneºte rezistenþa
vechilor structuri nobiliare ºi confesionale,
prep onderent maghiare, care nu agreeazã
ºcolarizarea celor ce lucrau pe moºiile lor ºi
formau majoritatea populaþiei rurale, românii.
Românii au avut prima datã acces în ºcolile
grãnicereºti din Banat, apoi în cele din regiunile
de graniþã din sudul ºi estul Transilvaniei. În ce
priveºte ºcolile româneºti, atât române unite cu
Roma, cât ºi ortodoxe, Curtea de la Viena este
preocupatã ca acestea sã se înmulþeascã, mai cu
seamã d upã rãscoala þ ãrãneascã din 178 4,
condusã de Horea, Cloºca ºi Criºan. Împãratul
Iosif al II-lea se pronunþa pentru „civilizarea”
poporului prin culturã, prin ºcoalã, pentru a se
evita pe viitor alte tulburãri sociale de asemenea
amploare11 .
Reformismul iniþiat în Imperiul Habsburgic,
d eschid ea, indirect , calea emancipãrii
popoarelor din provincii – mai întâi prin elite,
prin formarea unei intelectualitãþi proprii,
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capabilã sã le susþinã interesele. Biserica Românã
Unitã cu Roma, prin ªcoala Ardeleanã, acþiona
deja pentru formarea unei elite intelectuale în
rândul românilor din aceastã confesiune, pentru
ameliorarea vieþ ii culturale p rin ºcoalã ºi
alfabetizare. Astfel, Gheorghe ªincai, unul din
corif eii ªcolii Ard elene, a înf iinþ at în
Transilvania p este 3 00 d e ºcoli 12 . La Blaj
funcþiona o tipografie ºi o bibliotecã diecezanã,
care la început de secol XIX numãra 1.645 de
volume, exista o ªcoalã de Obºte, secondatã de
ªcoala Lat inã, un Seminar diecezan ºi un
Seminar crãiesc 13 . Sub raport cult ural ºi
educaþional, Blajul a devenit o Moscopole a
Transilvaniei.
La mijlocul secolului XIX, doi descendenþi
ai aromânilor din Moscopole, Emanuil Gojdu,
nãscut la Oradea, devenit un avocat bine cotat
la Pesta, membru al Casei Magnaþilor ºi de religie
ortodoxã, împreunã cu Andrei ªaguna, nãscut
la Miskolc, cu studii teologice la Karlowitz, înalt
prelat în Biserica Ort odoxã, care scoate pe
români de sub jurisdicþia Bisericii Ortodoxe
Sârbe ºi organizeazã Mitrop olia Ort od ox ã
Românã a Transilvaniei, realizeazã cã segmentul
populaþiei româneºti de religie ortodoxã a rãmas
descoperit sub raport educaþional ºi nu avea o
elitã corespunzãtoare cerinþelor vremii.
Situaþia se impune cu atât mai mult dupã
schimbãrile intervenite odatã cu anul 1867, când
statul habsburgic opteazã pentru o dualitate a
puterii, asociindu-i pe maghiari la gestionarea
treburilor publice. Prin Acordul de compromis,
Suveranul, în persoana lui Franz Joseph, devine
„împãrat al Austriei ºi rege al Ungariei”. Statul
se va numi „Imperiul austro-ungar”, în care
Ungaria obþine statutul de regat autonom, cu
parlament ºi guvern, dar fãrã armatã, diplomaþie
ºi finanþe proprii, care rãmân afaceri comune,
în care p artea ungarã nu va f i niciod at ã
dominantã14. În plan social-naþional, austriecii
ºi maghiarii devin naþiuni politice dominante,
care îºi vor împãrþi ºi teritoriul – râul Leitha va
despãrþi regiunile monarhiei, în Cisleithania, la
vest, sub administraþ ie austriacã ºi
Transleithania, la est , sub ad minist raþie
maghiarã. Românii din Transilvania, Banat,
Criºana ºi Maramureº intrã sub administraþie
maghiarã, instalatã la Buda ºi Pesta (oraºe care
se unesc din 1872, cu numele Budapesta), pe
când Bucovina intrã sub administrarea Vienei,
care rãmâne capitala imperiului. Prin dualismul
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austro-ungar, Transilvania pierde statutul de
teritoriu autonom, fiind integratã politic ºi
administrat iv în aºa- numitul „regat al
Ungariei” 15 . La t impul respect iv, naþiunea
maghiarã realizeazã cã est e minoritarã în
propriul ei stat, fapt pentru care, în demersul
politic de realizare a unui stat naþional maghiar
omogen, va acþiona pentru asimilarea naþiunilor
alogene16. Românii realizeazã acest pericol, motiv
pentru care resping dualismul ºi vor contesta
noul regim. Blajul devine locul adunãrilor
reprezentative ºi al manifestaþiilor populare
împotriva dualismului. La 3/15 mai 1868, mai
multe mii de români au adoptat la Blaj un
document politic, intitulat „Pronunciament”,
prin care solicitã restaurarea autonomiei politice
ºi administrative a Transilvaniei. Documentul a
fost difuzat prin ziarele româneºti, germane ºi
chiar maghiare, fiind preluat ºi în af ara
imperiului, în Italia ºi Franþ a. Int enþia
autoritãþilor maghiare de a-i pedepsi pe vinovaþi
a fost zãdãrnicitã de agitaþiile populare, de ecoul
în opinia publicã ºi de intervenþia împãratului
Franz Joseph, care, în calitatea lui de „rege al
Ungariei”, i-a graþiat pe cei arestaþi17.
În noua
conjunct urã politicã
ºi
administrativã, elitele intelectuale române ºi
aromâne/macedo-române, deopotrivã, realizeazã
cã emanciparea naþionalã trece într-o nouã etapã,
cea a lup tei pent ru apãrarea intereselor
naþionale. Era nevoie de clarificarea ºi stabilirea
unor obiective p olit ice, d e organizare ºi
îndrumare în realizarea acestora. Dualismul a
generat la români douã atitudini p olit ice:
pasivismul – ca formã de protest faþã de un stat
format fãrã consultarea românilor, promovat de
ard elenii Ioan Raþiu ºi George Bariþiu, d e
conf esiune românã unit ã cu Roma -– ºi
activismul, prin participarea la viaþa politicã, la
lupta parlamentarã ºi în adunãrile locale ale
comit at elor, pent ru apãrarea drep turilor
românilor, poziþie adoptatã de mitropolitul
ortodox Andrei ªaguna18. Emanuil Gojdu sprijinã
activismul lui And rei ªaguna. Amândoi
conºtientizeazã cã dualismul îi obligã pe români
la activism politic pe termen mediu ºi lung, iar
pentru aceasta este nevoie de o elitã intelectualã
bine pregãtitã ºi capabilã de acþiune.
Acestea sunt circumstanþele prin care se pun
bazele Fundaþiei Gojdu. La numai doi ani dupã
instaurarea dualismului în imperiul devenit
aust ro-ungar, Emanuil Gojd u îºi scrie
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test amentul la 4 noiembrie 1869 , depus la
Magistratura oraºului Pesta, sub nr. 66132. Prin
acest document, semnatarul dispune ca cea mai
mare parte a averii sale sã fie lãsatã „în întregul
ei, acelei pãrþi a naþiunii române din Ungaria ºi
Transilvania care þine de legea rãsãriteanã
ortodoxã. Din lãsãmântul acesta voiesc sã se
constituie o fundaþiune permanentã, care va
purta numele Fundaþiunea Gozsdu”19. Fundaþia
trebuia sã fie administratã de o Reprezentanþã
din care sã facã p arte ”„mit ropolitul sau
arhiepiscopul oriental ortodox român”, „toþi
episcopii orientali ortodocºi români din Ungaria
ºi Transilvania” ºi „trei bãrbaþi laici”, din care
unul sã fie din familia Poynar (familia soþiei lui
Gojdu, care decedase anterior) din Comitatul
Bihor.
La trei luni de la întocmirea testamentului,
la 3 februarie 1870, Emanuil Gojdu moare ºi va
fi înmormântat în sectorul aromân/macedoromân al Cimitirului Kerepesi d in Pesta.
Executorii testamentului – Michail Szeher,
Georgiu Ioanovici de Duleu ºi Valea Mare ºi
George Grabovschi – au pus bazele Fundaþiei
Gojdu, având de la început o avere estimatã la
200.000 de florini (1 florin = 2 coroane). La 23
aprilie 1870 a fost aleasã prima Reprezentanþã,
alcãt uitã din: Andrei ªaguna, mitropolit al
Transilvaniei, Procopie Ivaºcovici, episcopul
Aradului, Ioan Popasu, episcop de Caransebeº,
Ioan Alduleanu, Ioan Puºcariu, Ioan Faur,
Dionisie Poynar, George Mocioni ºi Nicolae
Ioanovici. Reprezentanþa a fost aleasã pe trei ani
ºi avea dreptul exclusiv de a repartiza bursele
acelora care, în urma concursurilor publicate,
„se vor recunoaºte mai demni”, atenþia fiind
îndreptatã spre tineri lipsiþi de mijloace materiale
pentru a urma studii superioare20. Dupã cca. 10
ani, Fundaþia Gojdu decide construcþia unor
imobile în Budapesta, care sã îi sporeascã
venit urile. Astfel, în Cartierul evreiesc din
Budapesta, pe un teren achiziþionat de Emanuil
Gojdu în timpul vieþii, între strãzile Dob ºi Kiraly,
se construiesc 7 imobile a câte 4 etaje, cu 6 curþi
interioare, care vor purta numele de „Curtea
Gojdu” (Gozsdu Udvár, în limba maghiarã). Aici,
au fost amenajate 39 de apartamente ºi 49 de
spaþii comerciale, care sunt închiriate ºi vor
asigura venituri pentru fundaþie. Perpendicular
pe Curtea Gojdu a fost construit un al optulea
imobil, cu trei nivele, care a devenit sediul
f undaþiei. La 1 90 0, când comunitatea
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româneascã din Budapesta a pierdut în instanþã,
în favoarea grecilor, biserica ortodoxã de pe
malul Dunãrii (Piaþa Petöfi), construitã împreunã
cu aceºtia la 1800 (conflictul fiind declanºat
dupã dualism, de cererea românilor ca slujbele
sã se desfãºoare ºi în limba românã), Fundaþia
Gojdu a pus acest al optulea imobil la dispoziþia
Parohiei Ortodoxe Române din Budapesta, unde
va funcþiona o capelã, „pânã la construcþia unei
noi biserici”. O nouã bisericã româneascã la
Budapesta nu s-a mai construit, iar Capela
ortodoxã funcþioneazã ºi azi în acelaºi imobil.
Cu sprijinul financiar al Fundaþiei Gojdu,
Andrei ªaguna ºi biserica sa ortodoxã vor face
în a doua jumãtate a secolului XIX exact ceea ce
începuse cu o sutã de ani mai devreme Inocenþiu
Micu-Klein ºi biserica sa unitã cu Roma –
înfiinþarea de ºcoli pentru instruirea poporului
român ºi f ormarea unei elite int electuale
româneºti competitive. În plin rãzboi mondial,
la 1917, cu exact 100 de ani în urmã ºi dupã 47
d e ani de chibzuitã administrare, averea
fundaþiei ajunsese la de 8.390.704 coroane.
Fond atorul fundaþiei care îi poartã numele
gândise în amãnunt activitatea acesteia pânã în
anul 2071 21 . Între 1871 , când s-au acordat
primele burse ºi 1918, anul unirii Transilvaniei
cu România, Fundaþia Gojdu a acordat peste
1.350 de burse, din care cca. 1.050 pentru a urma
studii superioare. Bursieri Gojdu au frecventat
instituþii de învãþãmânt superior din Cluj, Sibiu,
Oradea ºi chiar Blaj. Majoritatea au urmat cursuri
universitare la Budapesta, Bratislava, Debrecen
ºi Viena, dar ºi la Graz, Innsbruck, Presov,
Schemnitz, Fiume, Lemberg, Berlin, Bonn,
Heidelberg, Karlsruhe, München, Stuttgart,
precum ºi la Paris, Anvers, Laussane ºi Zürich.
Printre ei s-au numãrat personalitãþi marcante
ale ºtiinþei, culturii ºi vieþii politice româneºti:
naturaliºtii Victor Babeº ºi Iuliu Prodan, medicii
Traian Leucuþia ºi Marius Sturza, p oeþ i ºi
scriitori, p rintre care Octavian Goga, Aron
Cotruº, Valeriu Braniºte, Ioan Scurtu, Virgil
Oniþiu, istoricii Ioan Lupaº, Silviu Dragomir,
Nicolae Vãtãºeanu, Ilie Minea, Andrei Oþetea ºi
Constant in Daicoviciu, t eologul Dumitru
Stãniloaie, inventatorul Traian Vuia, politicieni
ca Aurel Vlad, Aurel Lazãr, Aurel C. Popovici,
Petru Groza, juristul Aurel Zigre, viitorul
diplomat Vasile Stoica etc.22.
Fundaþia Gojdu a format o întreagã pleiadã
de intelectuali de confesiune ortodoxã care au
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acþionat alãturi de intelectualii de confesiune
românã unitã cu Roma ºi au contribuit împreunã
la întregirea statului unitar român de la 1918.
Succesul demersului românesc de la 1918 este
rezult at ul a 1 30 d e ani de convieþ uire în
Transilvania ºi Ungaria a elitelor intelectuale
româneºti moscopolene, de confesiune ortodoxã,
cu elitele ªcolii Ardelene, de confesiune românã

unitã cu Roma, a sincretismului cultural ºi
confesional care a determinat laici ºi clerici din
cele d ouã biserici româneºti sã
acþioneze împreunã în plan politic,
în slujba interesului naþ ional al
momentului.
dr. Alexandru GHIªA

From Moscopole to Budapest. The question of Gojdu Foundation
(Abstract)
Following the destruction of the city of Moscopole from the Ottoman Empire (1788) the Aromanian population
took refuge in Central Europe, in the Habsburg Empire. Aromanian communities were formed in Vienna, Buda and
Pesta, Miskolc, Oradea and Arad. Many of these people with approached liberal professions, practiced trade, obtaining
significant fortunes and they came to play important roles in the state apparatus. For loyalty to the Emperor they were
offered titles and became barons, counts, private counsellors of the House of Habsburg.
Emanuil Gojdu had a special career as a lawyer and a real Maecenas for the community of Romanians of Christianorthodox belief in the Habsburg Empire. He was a friend of Andrei Şaguna, an orthodox cleric, who parted the
Romanian congregations existent in the Empire from the jurisdiction of the Serbian Orthodox Church and set the
foundations of the Metropolitan Orthodox Church of Transylvania. Year 1869, Emanuil Gojdu, via testament, laid the
basis of the Foundation which carries his name and which had as main objective “supporting the education of young
Romanians of orthodox religion”. The first president of the Gojdu Foundation to be appointed was Andrei Şaguna,
metropolitan of Transylvania. Through the scholarships it granted, the Gojdu Foundation contributed to the formation
of Romanian elites of Orthodox denomination who, together with clerics and laics of Greek-catholic denomination,
prepared and accomplished the Union of Transylvania with Romania on 1st of December 1918. After the Treaty of
Trianon (1920) all real estates of the Gojdu Foundation remained in Hungary and, after World War II, these were
nationalized by the Hungarian communist regime. Today, the patrimony of the Gojdu Foundation is a litigated issue in
the bilateral relations between Romania and Hungary.
Keywords: Aromanian, Moscopole, Gojdu Foundation, Budapest, Romania, Hungary.
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Cimitirul din Valea Uzului se află pe teritoriul
Ungariei sau al României?
Cimitirul de la Valea Uzului se află în centrul unui scandal, al
unei dispute între autorităţile din comuna Sânmartin, judeţul.
Harghita, şi liderii UDMR, pe de o parte, şi autorităţile din comuna
Dărmăneşti, judeţul Bacău, pe de altă parte. Este cel mai mare cimitir
din judeţul Harghita şi el adăposteşte rămăşiţele pământeşti a peste
1300 de militari decedaţi în Primul şi al Doilea Război Mondial, din
armatele Ungariei, Austriei, Germaniei, României şi Rusiei. Este un
cimitir, deci, internaţional şi el aparţine, potrivit unui comunicat al
UDMR, comunei Sânmartin, şi a fost renovat din resursele proprii
ale primăriei, din donaţiile Ministerului ungar al apărării şi din
contribuţii ale unor persoane fizice, fiind amplasate circa 600 de
cruci din lemn, pe care au fost
inscripţionate numele soldaţilor
maghiari ucişi în Valea Uzului. Tot
aici se află şi 52 de cruci ale eroilor
români, dar şi un monument, care
au fost acoperite cu saci negri de
gunoi, o profanare şi o jignire fără
margini la adresa românilor care şiau înmormântat aici moşii şi
strămoşii căzuţi în războaiele
pentru întregirea neamului şi
pentru eliberarea României. Un
gest fără precedent care, ulterior,
adică joi, de Ziua Eroilor, a stat la
baza unui incident atunci când
peste 1000 de reprezentanţi ai unor
organizaţii patriotice româneşti au
venit la Valea Uzului pentru a-şi
comemora eroii înhumaţi aici. Ei sau trezit cu poarta cimitirului
închisă cu un lacăt şi un lanţ, iar
aproximativ 300 de membri ai
comunităţii maghiare din Harghita
şi Covasna, în frunte cu liderii lor
politici, au format un lanţ viu de-a
lungul cimitirului şi nu au permis
accesul în incinta lui. Românii au
intrat în cimitir prin părţile laterale,
au rupt poarta de la intrare, astfel
că au putut pătrunde în incintă şi desfăşura manifestările organizate
de Ziua Eroilor. Datorită prezenţei şi intervenţiei jandarmilor, nu s-au
înregistrat violenţe şi nimeni nu a fost rănit. Evenimentul sau mai
bine zis incidentul sacilor de gunoi a tensionat relaţiile UDMR cu
coaliţia PSD-ALDE, care a anunţat suspendarea protocolului de
colaborare până la soluţionarea situaţiei din Valea Uzului. Un motiv,
un pretext exploatat la maximum de UDMR, chiar cu două zile înainte
de alegerile europartamentare, când, potrivit tradiţiei şi văzând din
ce parte adie vântul schimbării, politicienii maghiari au sărit în altă
barcă, după ce aceea a iui Dragnea a început să intre la apă. Şi ca de

obicei, interesul poartă fesul, astfel că, pentru a rămâne mereu, pe
viaţă, la guvernarea României, şi a face jocurile de putere, UDMR-ul,
atât de drag şi liberalilor, va face parte cu siguranţă şi din noua şi
viitoarea guvernare PNL, atunci când îi va veni rândul. Aşa că
incidentul de la Valea Uzului le-a venit ca o mănuşă eternilor parteneri
de guvernare şi de şantaj politic, care sunt politicienii UDMR-işti.
Conflictul a atins dimensiuni ministeriale, miniştrii de Externe români
şi maghiari având un dialog ce a vizat evitarea confruntărilor şi
escaladarea tensiunilor.
Dincolo de acest regretabil incident, izbucnit între două autorităţi
locale, privind proprietatea cimitirului, pe care îl scot în faţă liderii
politici locali, un lucru este cert:
cimitirul se află pe te ritoriul
României, şi nu al Ungariei, şi se
supune legilor tării noastre, pe
deasupra
tuturor
altor
conside rent e, iar a int erzice
românilor să-şi comemoreze eroii şi
a le permite accesul în cimitir doar
duminica, între orele 16.00 -17.00,
este pur şi simplu o altă blasfemie
la adresa eroilor, a moşilor şi
st rămoşilor noştri, cât şi a
românilor de azi. Dar şi a eroilor
maghiari, germani, austrieci şi ruşi,
pentru că eroismul şi jertfa militară
supremă nu trebuie batjocorite, ci
onorate pe deasupra tuturor
confruntărilor şi conflic-telor
politice. Şi este cu atât mai
regretabilă această profanare de
morminte cu cât evenimentul a
avut loc în contextul vizitei pe care
Papa Francisc a făcut-o catolicilor,
ce tăţe nilor români de etnie
maghiară, chiar acasă la ei, la
Şumuleu Ciuc, îndemnându-i la
iubire, toleranţă şi fraternitate, sub
mantia ocrot itoare a Sfintei
Fecioare Măria. Deci, fără violenţă
şi ură, şi mai ales răzbunare atunci când este vorba de nişte eroi
căzuţi la datorie din dragoste şi iubire fierbinte faţă de patrie. Să nu
le murdărim memoria, să nu ne batem joc de morţii noştri şi mai ales
să nu prof ităm de nişt e ce remonii şi
comemorări religioase pentru a ne satisface
interesele politice, pentru a obţine noi drepturi
şi privilegii, până când, pas cu pas, ne vom
trezi că de fapt Transilvania nu mai este
guvernată de la Bucureşti, ci de la Budapesta.
Gheorghe CIUL
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LIMBA ROMÂNEASCÃ -Un imn de slavã
închinat neamului românesc
Limba româneascã e la sine acasã o împãrãteasã bogatã...
M. Eminescu
Toţi filologii, lingviştii şi scriitorii români afirmă,
că „limba română este aceeaşi pe tot întinsul
geografic, istoric, cultural şi religios al ţării. Mihai
Eminescu a mărturisit „Limba noastră e singura în
Europa care se vorbeşte aproape în acelaşi chip în
toate părţile locuite de români” .
Şi totuşi se vorbeşte şi se pretinde în zilele noastre
cu multă înverşunare de existenţa unei limbi
moldoveneşti, alta şi altfel decât limba română!
Îndeosebi când este vorba de Basarabia şi basarabeni,
se spune ca ei acolo au vorbit şi vorbesc moldoveneşte
şi nu româneşte!? Pretenţia, teoria formulata că
basarabenii nu sunt români şi limba moldovenească
vorbită de ei nu este limba românească, aparţine ţării
vecine încă din anul 1812 când a fost rapită partea
dintre Prut şi Nistru a Moldovei, i-a dat un alt nume
Basarabia, nume, „tâlhăresc” cum a numit-o Nicolae
Iorga şi a aliat-o Imperiului Ţarist şi a administrat-o
106 ani până în 1918 când a hotărât de bună voie să
se unească „pe vecie cu Patria Mamă-România” . A
pretins-o şi a anexat-o iarăşi, în iunie 1940 şi
respectiv, în august 1944 cu dorinţa de rusificare care
continuă şi astăzi.
Pretenţiile ocupanţilor ruşi asupra Basarabiei, că
Basarabia nu este românească, basarabenii nu sunt
români şi limba moldovenească nu este românească
se susţine cu înverşunare şi în zilele noastre. La aceste
false pretenţii au luat atitudine o seamă de istorici şi
filologi români.
Amintim pe profesorul ardelean Onisifor Ghibu,
prezent la Chişinău ca refugiat şi luptător, care a scris
şi publicat un articol: „Moldovenii şi românii” în
care a arătat cu dovezi şi autoritate de specialist, că
moldovenii, basarabenii şi românii sunt unul şi acelaşi
popor românesc şi limba moldovenească este limba
autentică românească. În altă parte s-a adresat
basarabenilor cu îndemnul: „Nu vă temeţi şi nu vă
ruşinaţi să spuneţi deschis, oricând şi oricui, că sunteţi
români, fraţi buni cu românii de peste Prut şi de peste
Carpaţi. Românii sunt ai marelui popor (roman) din
vechime. Putem să ne mândrim cu obârşia noastră.’’

Însemnătatea ce a avut-o limba în menţinerea
simţirii şi conştiinţei româneşti în Basarabia, marele
istoric Nicolae Iorga care a constat personal că în
Basarabia şi sub ocupaţie rusească: „româneşte
răsunau cântările în biserici, româneşte se citea
cuvântul lui Dumnezeu, romaneşte vorbea predica
din vechile cazanii.” Biserica ortodoxă română ca o
mamă care a crescut şi oblăduit poporul de la naşterea
lui în leagăn creştin, a binecuvântat şi limba română,
însuşind-o şi sfinţind-o ca limbă a ei.
În 1974 ca să justifice actele şi faptele ocupării
Basarabiei ruşii au inventat diversiunea infamă că
Basarabia nu este pământ românesc, că basarabenii
nu sunt români şi limba moldovenească nu este limbă
românească! Au găsit şi un savant (!) sovietic (M.
Lazarov) care a arătat şi a dovedit ştiinţific (!) aceste
elucubraţiil?
La aceste afirmaţii i-a dat replică, promptă,
competentă şi de autoritate academicianul român
Petre Moldoveanu şi istoricii Constantin G. Giurescu
şi Dinu Giurescu care au restabilit datele şi realităţile
istorice nefalsificate, ce este Basarabia,
administraţiile străine silnice şi duşmănoase,
combaterea tezei forţate că limba moldovenească nu
este limba română. La Congresul internaţional al
lingviştilor ţinut în R.D.Germania, Rusia făcând uz
de influenţă şi de forţă, a reuşit să se impună şi să se
recunoască limba moldovenească ca limbă de sinestătătoare, de obârşie slavonească şi nu română, şi so lanseze pe plan mondial.
O nouă definiţie a„limbii române” este dată de
poetul preot Alexe Mateevici - care scrie în tranşeele
de la Mărăşeşti poezia „Limba Noastră” . Un imn de
slavă neamului românesc cu credinţa fermă că prin
limbă şi-a păstrat fiinţa. Poezia „Limba noastră” lar fi făcut nemuritor pe autor chiar dacă n-ar fi scris
nimic în afară de aceasta.
I.P.S. Antonie Plămădeală pune la suflet tuturor
românilor următoarele îndemnuri: „N-ar trebui să existe
români, de la copiii din clasa intâi până la bătrânii în
cârje, care să nu ştie pe de rost poezia „Limba noastră”.
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„Limba noastră-i limba sfântă” - „Limba noastrăi o comoară” - „Limba noastră-i foc ce arde” „Limba noastră îi aleasă” - „Limba noastră-i numai
cântec” - „Limba noastră-i graiul pâinii” - „Limba
noastră-s vechi izvoade”!
Cine uită ce înseamnă să te naşti român, ce bucurie
e să vorbeşti limba română, să citească această
rugăciune a limbii noastre şi se va trezi plângând de
bucurie că aceasta e limba lui... Dumnezeu şi-a golit
straiţa cu tot harul poetic... spre a fi irepetabil,
inimitabil. Este această poezie cântec, poezie şi
rugăciune. Trebuie citită totdeauna în picioare cu capul
descoperit şi cu înălţare sufletească, ca un imn naţional.
Profesor Ovidiu Densuşianu a declarat-o „cea mai
frumoasă poezie ce a fost închinată limbii noastre, o
poezie care de acum nu va trebui să lipsească din antologii”.
Marii poeţi au închinat de-a lungul vremii cele
mai frumoase versuri care au dat tributul literar şi
preţuire „graiului neamului” . Amintim pe Ienăchiţă
Văcărescu, Mihail Eminescu, Vasile Alecsandri.
George Coşbuc, Gheorghe Sion, Andrei Mureşanu,
Octavian Goga, Victor Eftimiu.
Poeţi români, oameni de cultură din diaspora
românească şi de la noi se luptă şi azi împotriva
oficialităţii agresoare din Moldova pentru a impune
şi recunoaşte limba română ca limbă naţională,
introducerea ei în învăţământ, în presă, în cultură, în
Biserică împreună cu litera latină, tricolorul, drapelul
naţional, independenţa Basarabiei.

Limba noastrã

Aceste cuvinte s-au auzit răspicat la Congresul
Spiritualităţii Române ce a avut loc în preajma zilei
de 1 Decembrie la Alba Iulia. Limba noastră trebuie
cultivată cu încredere şi mândrie ea fiind unul din
atributele de nobleţe ale fiinţei noastre... Fără Unire
nu vom putea dobândi nimic. Să nu uităm că prea
mult a suferit acest popor. Mântuirea poporului
basarabean e în noi şi a noastră în ea. Sunt cuvinte
de suflet şi durere ce s-au exprimat la acest congres.
Încheiem aceste modeste rânduri întru cinstirea
limbii române cu versurile marelui poet român
Grigore Vieru:
„În aceeaşi limbă
Toată lumea plânge,
În aceeaşi limbă
Rîde un pământ.
Ci doar în limba ta
Durerea poţi s-o mângâi,
Iar bucuria
S-o preschimbi în cânt.

Iar când nu poţi
Nici plânge şi nici râde,
Când nu poţi mângâia
Şi nici cânta.
Cu al tău pământ,
Cu cerul tău în faţă,
Tu taci atunce
Tot în limba ta.”

În limba ta
Ţi-e dor de mama,
Şi vinul e mai vin,
Şi prânzul e mai prânz.
Şi doar în limba ta
Poţi râde singur,
Şi doar în limba ta
Te poţi opri din plâns.

Părintele
Eugen GOIA

de Alexe MATEEVICI

Limba noastră-i o comoară
În adâncuri înfundată
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.

Limba noastră-i frunză verde,
Zbuciumul din codrii veşnici,
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfeşnici.

Limba noastra-i limbă sfânta,
Limba vechilor cazanii,
Care o plâng şi care o cântă
Pe la vatra lor ţăranii.

Limba noastră-i foc ce arde
Într-un neam, ce fără veste
S-a trezit din somn de moarte
Ca viteazul din poveste.

Nu veţi plânge-atunci amarnic,
Că vi-i limba prea săracă,
Şi-ţi vedea, cât îi de darnic
Graiul ţării noastre dragă.

Înviaţi-vă dar graiul,
Ruginit de multă vreme,
Stergeţi slinul, mucegaiul
Al uitării ‘n care geme.

Limba noastră-i numai cântec,
Doina dorurilor noastre,
Roi de fulgere, ce spintec
Nouri negri, zări albastre.

Limba noastră-s vechi izvoade.
Povestiri din alte vremuri;
Şi citindu-le ‘nşirate, Te-nfiori adânc şi tremuri.

Strângeţi piatra lucitoare
Ce din soare se aprinde Şi-ţi avea în revărsare
Un potop nou de cuvinte.

Limba noastră-i graiul pâinii,
Când de vânt se mişcă vara;
In rostirea ei bătrânii
Cu sudori sfinţit-au ţara.

Limba noastră îi aleasă
Să ridice slava-n ceruri,
Să ne spiue-n hram şi-acasă
Veşnicele adevăruri.

Răsări-vă o comoară
În adâncuri înfundată,
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.
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La 26 iunie sărbătorim
„Ziua Drapelului Naţional al României”
Ziua de 26 iunie a fost proclamatã „Ziua
Drapelului Naþional al României” prin Legea
nr. 96/20. 05. 1998. Conform legii aceastã
zi va fi marcatã de cãtre autoritãþile publice
ºi de celelalte instituþii ale statului prin
organizarea unor programe ºi manifestãri
cultural-educative, cu caracter evocator sau
ºtiinþific, consacrate istoriei patriei, precum
ºi prin ceremonii militare specifice,
organizate în cadrul unitãþilor Ministerului
Apãrãrii Naþionale ºi ale Ministerului de
Interne.
Din istoricul Drapelului Naþional, aflãm
cã:
- În 1834, domnitorul Þãrii Româneºti
Alexandru D. Ghica Vodã, a obþinut de la
otomani învoirea de a pune steagul
românesc corãbiilor negustoreºti ºi oºtirii.
- Steagul destinat corãbiilor avea douã culori
galben ºi roºu, iar cel atribuit armatei avea
trei culori roºu galben ºi albastru ºi un
vultur la mijloc. Acesta este socotit drept
începutul adoptãrii tricolorului pe pãmânt
românesc. - Din mãrturiile fragmasonului
Jean Alexandre Vaillant, director al
Colegiului „Sfântul Sava” din Bucureºti,
tricolorul ar fi fluturat pentru prima datã în
ziua de 29 iulie 1839 pe Muntele Pleºuva
din zona Comarnic jud. Prahova, fiind cea
mai veche atestare documentarã a acestui
fapt. - Tricolorul românesc era cunoscut
încã din deceniul 4 al secolului XIX, drept
simbol naþional, cu cel puþin un deceniu
faþã de legalizarea sa. - În timpul Revoluþiei
de la 1848, Tricolorul a fost adoptat ca

simbol al naþiunii în prima zi a victoriei
Revoluþiei burgheze - democraticã din 18481849, 14/26 iunie, când a avut loc abdicarea
domnitorului
Gheorghe
Bibescu,
instaurarea Guvernului provizoriu de la
Bucureºti ºi promulgarea Decretului nr. 1
de instituire a drapelului naþional. Revoluþionarii de la 1848, atât din Þara
Româneascã cât ºi din Transilvania, au
abordat steagul tricolor, ca simbol al luptei
lor, având inscripþionat lozinca: „Frãþia”,
„Dreptate-Frãþie” ºi dându-i denumirea de
stindard al libertãþii. Prin decretul
guvernamental nr. 252/ 13. 07. 1848 se
preciza din nou cã stindardele vor fi
tricolore, iar culorile vor fi albastru închis,
galben deschis ºi roºu carmin. Ele vor fi
dispuse vertical ºi vor fi aranjate în ordinea
urmãtoare: lângã lemn (lance) vine albastru,
apoi galben ºi apoi roºu fâlfâind. - În
Adunarea Popularã desfãºuratã pe dealul
Filaretului din Bucureºti, în ziua de 15 iunie
1848 s-a celebrat ziua de 11 iunie, începutul
revoluþiei, zi de mãrturie pentru toatã
România sub flamurile tricolore. Tot în acel
an istoric 1848, în acea impresionantã
Adunare Popularã de la Blaj din 3/15 mai ,
s-a înãlþat „flamura cea mare tricolorã a
naþiunii române”, a întregii naþiuni române.
- Tricolorul se impune ca drapel naþional
în 1859 odatã cu dubla alegere a lui
Alexandru Ioan Cuza, culorile steagului
fiind dispuse însã pe orizontalã. Primul
drapel din 1859, aflat în uz pânã în 1862, a
avut fâºia albastrã plasatã sus, urmând ca

DACOROMANIA, NR. 94/2019

în a doua parte a domniei lui Cuza fâºia
roºie sã fie dispusã pe partea superioarã. Dupã venirea lui Carol I., steagurile vor avea
benzile dispuse pe verticalã, România
aliniindu-se astfel regulilor respectate de
steagurile europene.
Ziua Drapelului Naþional, a fost
instituitã pentru a marca ziua de 20 iunie
1848, când Guvernul revoluþionar a decretat
ca Tricolorul roºu galben ºi albastru sã
reprezinte steagul naþional al tuturor
românilor, cele trei culori împãrþite în mod
egal, reprezintã principiul egalitãþii,
orientarea culorilor în sus semnificã
verticalitatea, cifra trei este numãrul perfect,
pe lângã þara noastrã mai existând alte trei
þãri europene tradiþionale cu steagul tipãrit
în mod egal ºi vertical: Franþa, Italia ºi
Belgia.
Dupã prezentarea acestui scurt istoric
despre evoluþia Drapelului Naþional,
datoritã arborãrii lui întâmplãtoare, haotic
de cãtre fiecare cum le taie capul, fãrã a þine
seama de reguli prevãzute în unele norme
legale, fapte ce duc la prejudiciu de imagine
a instituþiilor ºi a României, mã simt obligat
sã fac cunoscut prin intermediul ziarului
„UNIREA”, câteva din aceste reguli,
prevãzute în Legea nr. 75 din 16 iulie1994
privind arborarea drapelului, aspecte ce leam mai amintit în douã din articolele
publicate în ziarul „Unirea” din anul 2018,
dar fãrã a avea efectul aºteptat.
- Drapelul României are formã
dreptunghiularã, lãþimea egalã cu 2/3 din
lungime, cele trei fâºii sunt egale, este
tricolor cu albastru la lance evitând confuzia
de poziþionare culorilor albastru sau roºu.
- Arborarea steagului naþional se
realizeazã potrivit unor reguli de protocol
ºi norme bine stabilite, pentru ca acesta sãºi îndeplineascã rolul.
- Conform Legii 75/ 1994, privind
arborarea Drapelului României, intonarea
Imnului Naþional ºi folosirea sigiliilor cu
Stema României de cãtre autoritãþiile ºi
instituþiile publice, drapelul corect este fãrã
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stemã. În România Drapelul Naþional este
pe primul loc în raport cu celelalte drapele
alãturi de care este arborat ºi se va poziþiona
astfel:
- Când este arborat împreunã cu un
oricare alt drapel, Drapelul României va fi
în partea stângã privit din faþã;
- Când este arborat împreunã cu alte
douã, al României va ocupa poziþia din
mijloc. Sunt ºi alte cazuri precizate în Legea
75/ 1994, care trebuie studiate ºi aplicate
corect de cãtre reprezentanþii instituþiilor
publice ale statului.
- Drapelele arborate împreunã trebuie sã
aibã aceleaºi dimensiuni ºi sã fie arborate
la aceiaºi înãlþime, sã nu fie rupte sau
decolorate.
Sunt lucruri pe care nu se pune accent,
nu se cunosc, concluzie ce am tras-o atât
din arborarea haoticã în Alba Iulia dar ºi în
mai marile sau mai micile localitãþi din þarã
pe unde am trecut, unde la instituþii ale
statului, la sediile partidelor politice etc. nu
sunt respectate aceste norme legale. Haideþi
sã intrãm în legalitate, nu-i greu sau
imposibil, nu trebuie un efort deosebit,
trebuie cititã ºi aplicatã legea. Drapelul
Naþional al României meritã mult mai mult
respect din partea tuturor românilor.
O altã mâhnire ºi nu numai a mea, este
faptul cã în ultimii ani, la sãrbãtorirea „Zilei
Drapelului Naþional al României” în Alba
Iulia, nu prea sunt prezenþi conducãtorii de
la vârful instituþiilor judeþene ºi municipale,
trimiþând reprezentanþi din eºaloanele 2-3
etc. Unde-i respectul faþã de cel mai
reprezentativ ºi important simbol naþional?
La manifestãrile închinate „Zilei Drapelului
Naþional al României” doresc la
evenimentul din 26. iunie 2019 ºi în anii
urmãtori, Parcul „Drapelului”
din Cetate Alba Iulia sã fie
neîncãpãtor pentru publicul
participant.
Dragomir VLONGA
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Simbolul Naţional, Drapelul Tricolor Românesc
în date şi mărturii
Drapelul Tricolor Românesc, alãturi de stemã
ºi imnul naþional reprezintã un însemn important
al neamului nostru românesc.
Tricolorul românesc a strãbãt ut pânã în
momentul afirmãrii sale ca simbol vexilogic
naþional, mai multe perioade, prima fiind cea a
opþiunii pentru cele trei culori: roºu, galben ºi
albast ru. Semnificaþia celor trei culori este
urmãtoarea: ROªU reprezintã simbolul mãriri, al
bucuriei, îndrãznelii ºi generozit ãþ ii.
Simbolizeazã de asemenea, sângele vãrsat în
lupte, puterea de viaþã ºi energie strãmoºeascã.
GALBEN este simbolul forþei, al bogãþiei ºi al
puritãþii. Ea reprezintã ºi culoarea holdelor de
grâu copt. ALBASTRU reprezintã aerul, cel mai
nobil element ºi simbolizeazã blând eþ ea,
frumuseþea ºi buna credinþã, amintind ºi legea
strãmoºeascã creºtinã.
***
Tricolorul are o tradiþie popularã ºi creºtinã
precum ºi una revoluþionarã. Culorile roºu,
galben ºi albastru au fost folosite ºi de strãmoºii
noºtri daci. Dragonul d acic, st rãmoºul
Tricolorului, era structurat cromatic, în cele trei
culori atât în Dacia cât ºi, ulterior, în provinciile
romane, în care dacii au slujit ca ostaºi. Edificator
în acest sens menþionãm cohorta de 1000 de daci
recrutatã, începând din timpul împãratului
Hadrianus, denumitã „Cohors I Aelia Dacorum”,
care a fost trimisã în extremitatea nord-esticã a
imperiului, în Britania. Aici ºi-a avut reºedinþa
ºi castrul la „Amboglana (Comboglana)” timp de
douã secole.
***
Steagul cu dragon s-a impus ca semn militar
ºi în cadrul trupelor romane din alte provincii
ale Imperiului Roman. Insigna legiunilor romane,
a XIII Gemina ºi a V Macedonia se evidenþiazã
printr-o succesiune coloristicã a celor trei culori
– roºu, galben ºi albastru. În secolele II ºi III p.Chr.
în Pannonia cohortele romane erau formate ºi din
daci intraþi în slujba Romei. Unele trupe auxiliare
ca: „Alla Prima Flaviae Getulorum, Cohors II
August a Dacorum, Cohors II Aurelia”, au
conservat ºi transmis însemnele militare proprii

dacilor. Cetatea „Aquincum”, viitoarea BudaVeche, a moºtenit în stema sa culorile roºu, galben
ºi albastru, despre care cãrturarul german J.
Neigebaur afirma cã sunt „o moºtenire de pe
timpul Daciei Traiane”.
***
Tetraevanghelierul de la mãnãstirea Tismana,
tipãrit de Nicodim, în anul 1404, precum ºi cel al
lui Gavril Uric, de la mãnãstirea Neamþ, din anul
1429, considerat „manuscrisul” care a deschis
drumul miniaturisticii româneºti are chenarele
ornamentate cu culorile roºu, galben ºi albastru.
La sfârºitul manuscrisului, Nicodim a desenat un
minunat cocoº oltenesc colorat în roºu-cãrãmiziu,
galben ºi albastru. Mãrturii document are
confirmã opþiunea coloristicã a celor trei culori
ºi în Transilvania. Diplomele de înnobilare
acord at e de Mihai Vit eazul dupã int rarea
triumfalã în Alba Iulia, unor boieri munteni ºi
unor nobili transilvãneni, precum ºi blazoanele
acestora, erau tricolore.
***
Cea mai veche bisericã româneascã din Abrud
(jud. Alba) din perioada voievodatului „Terra
Tzopus” (înaint e de veacul al 1 5-lea) avea
deasupra altarului pictura celor 12 apostoli care
avea de jur împrejur un brâu tricolor.
Ulterior biserica a fost luatã de papistaºi. Cele
d e mai sus au f ost conf irmate d e cãtre
memorandistul av. Rubin Patiþia (1841-1918) de
pe meleagurile Albei ºi redate în cartea „Þara
Þopilor”, despre trecutul Munþilor Apuseni –
apãrutã în anul 1912 la „Tipografia nouã”, I. Moþa
din Orãºtie.
***
Pânã la data de 1 Decembrie 1918 drapelul
tricolor românesc era interzis în Transilvania.
Românii din localitatea Þebea – Brad unde se
aflã mormântul „Craiului Munþilor” Avram Iancu,
au pãstrat cu sf inþ enie cele trei culori ale
drapelului românesc, pe arcada altarului Bisericii
Ortodoxe din localitate, sub forma curcubeului
care se pãstreazã ºi în zilele noastre. Situaþii
similare au existat ºi în alte biserici româneºti
din Transilvania.
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***
Drapelul tricolor românesc din oraºul Cluj,
înainte de anul 1918 a fost pãstrat cu sfinþenie în
Biserica Ortodoxã Românã. În aceastã bisericã sa celebrat cãsãtoria Anei Câmpean – Veronica
Micle – cu profesorul ªtefan Micle din comuna
Feleac, care a fãcut parte din oastea lui Avram
Iancu.
***
Prezenþa culorilor naþionale pe primul drapel
al primei reprezentanþe naþionale din istoria
României a fost Adunarea norodului din timpul
revoluþiei din anul 1821 condusã de Tudor
Vladimirescu.
***
Dupã fuga prinþului Ghe. Bibescu (1848)
Guvernul provizoriu, în frunte cu mitropolitul
þãrii, Neofit, a dat primul decret privind Steagul
Naþional, în care se arãta: Steagul Naþional va avea
trei culori: roºu, galben ºi albastru. Drapelul
naþional tricolor a fost sfinþit a doua zi dupã
decret, la 15/27 iunie 1848, în cadrul unei mari
adunãri populare, pe Câmpia Filaret, devenitã
Câmpia Libertãþii.
***
În anul 1848 pe Câmpia Libertãþii de la Blaj a
fost adus din Þara Româneascã un mare steag
tricolor care a fost aºezat în faþa catedralei
mitropolitane de la Blaj. Pe culoarea galbenã a
steagului era scris: „Virtutea României Întregite”.
***
La Adunarea Naþionalã de la Blaj, din 15 mai
1848 la care au participat aproximativ 40.000 de
români, Ioan Cavaler de Puºcariu a fost purtãtorul
drapelului, fiind denumit „Stegarul Naþional”. În
tabloul principal al momentului „1848” de la Blaj,
se poate observa drapelul respectiv.
În lucrarea „N ot iþ e desp re înt âmplãri
contemporane” scrise de Ioan Cavaler de Puºcariu
editatã la Sibiu în anul 1913, a descris momentul
respectiv astfel:
„Eu, care purtam steagul cel mare al naþiunii
m’am suit cu el pe catedrã (tribunã) de unde se
þineau cuvântãrile, de aici, Bãrnuþiu cetind
jurãmântul naþional, am avut privirea unicã de a
vedea capetele descoperite ºi mâinile ridicate spre
jurãmânt, jur împrejur a patruzeci de mii de
oameni.
Acest steag naþional – pe cari erau scrise cu
litere de aur cuvintele: Libertate, Egalitate ºi
Frãþietate” – a fost pregãtit încã din Sibiu, într’o
conferinþã naþionalã în care s’au luat culorile:
albastru, alb ºi roºu ca, culori ce predomineazã
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la portul românesc; - pãrerea mea de a se primi
culorile Ardealului, albastru, roºu ºi galbin, fu
delãturat prin pretextul, cã steagul fiind garnisit
cu ciucuri de aur ºi colorarea galbinã e destul de
reprezentatã, ca steagul sã cuprindã toate culorile
þãrii, la acea n’a fost pregãtit nimenea, cã contrarii
ne vor imputa, cã steagul a fost muscãlesc.
Toate jurnalele române d e pe atunci mã
numeau «stegarul naþional» ceeace a intonat ºi
Haºdeu în rãspunsul la cuvântarea mea de
introducere la Academie.
Adunarea naþionalã alegându-mã de membru
al Comitetului Naþional Permanent, am luat parte
la toate afacerile acestuia cât timp am fost în Sibiu
ºi ca at are am p rocurat, p rima t ip ãrire a
protocolului de la Adunarea Naþionalã din 15
mai”.
***
Primul domn român al Principatelor Române,
Alexandru Ioan Cuza, a promovat steagul cu cele
trei culori: roºu, galben ºi albastru. Acesta afirma:
St eagul este România! Acest: p ãmânt
binecuvânt at al patriei, stropit cu sângele
strãbunilor noºtri, îmbelºugat cu sudoarea
þãranului ºi a muncitorului român este familia,
ogorul fiecãruia, casa în care s-au nãscut pãrinþii
ºi cop iii noºt ri. St eagul este simbolul
devotamentului, credinþei, ordinii ºi disciplinei pe
care o reprezintã oastea. Steagul este întotdeauna
trecutul, prezentul ºi viitorul þãrii, întreaga istorie
a României. Într-un cuvânt, steagul naþional
reprezintã toate victoriile ºi toate virtuþile militare
care se cuprind în cele douã cuvinte dãltuite pe
vulturii români: onoare ºi patrie.
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***
ASTRA (Asociaþ ia Transilvanã p entru
Literaturã Românã ºi Cultura Poporului Român)
a avut un rol principal în promovarea culorilor
tricolorului românesc pânã în anul 1918, cu
ajutorul dascãlilor de la sate ºi oraºele din
Transilvania. Cu ocazia serbãrilor ºcolare,
aranjamentele florale erau în aºa fel dispuse încât
sã reprezinte culorile Tricolorului Românesc. La
unele ºcoli, careul elevilor cu flori în mânã,
realiza acelaºi lucru. Situaþiile de acest fel, de la
Hunedoara, s-au rãspândit ºi în celelalte localitãþi
din Transilvania. Cele trei culori, roºu, galben ºi
albastru au fost folosite ºi la pictarea icoanelor
pe sticlã. Ponderea lor este evident ã ºi în
apreciatele lucrãri de artã popularã.
***
Tinerii români ardeleni fugiþi ºi stabiliþi în
România înainte de anul 1918, au întemeiat ºi
cond us Societ at ea Carp aþ i. P rincip alele
personalitãþi au fost: Ghe. Secãºanu, Ioan B.
Bãnciulescu p recum ºi Ioan Corneanu,
secret arul general al Societãþii. Nicolae ºi
Alexandru Ciurcu, tatãl ºi fiul lui, au f ost
secretarii ziarului L’Independence Roumain. Ei
au acþionat împreunã cu ceilalþ i, la unirea
tuturor forþelor din Transilvania ºi România.
Toate acþiunile întreprinse s-au conjugat cu
manifestaþia grandioasã din vara anului 1884 de
la Sinaia, când Steagul tricolor a fost ridicat la
cea mai mare înãlþime. Ardeleanul Alexandru
Ciurcu încuraja ofiþerimea, spunându-i cã în
curând o sã fluture Steagul românesc ºi în
Transilvania.
***
La 14-15 mai 1865, în timpul unui maial
prilejuit de aniversarea a 17 ani de la Adunarea
Naþionalã de pe Câmpia Libertãþii de la Blaj,
participanþii au defilat, sub conducerea elevului
Ioan Stoian, pe strãzile Orãºtiei între care o
mulþime de tineri, iar în curtea bisericii ortodoxe,
au fost þinute cuvântãri în care s-a evocat originea
nobilã a neamului românesc, dar s-a discutat, mai
cu seamã, despre simbolul naþiunii române Drap elul t ricolor. Manifestarea patrioticã a
românilor a provocat reacþ ia imediat ã a
autoritãþilor care au luat mãsuri severe împotriva
organizatorilor.
***
La 30 iulie 1893, ca urmare a Conferinþei
Naþionale de la Sibiu, s-au întâlnit, la Predeal,
studenþii din România cu cei din Transilvania.
La aceastã întâlnire “ºi-au dat mâna frãþeºte” ca
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simbol a ceea ce au exprimat prin viu grai:
“graniþele politice despãrþitoare nu existã, toþi
suntem una, în toþi bat e aceeaºi inimã”.
Legãmânt ul a f ost întãrit prin împ ãrþirea
Drapelului tricolor. Astfel: partea mijlocie, de
culoare aurie, a rãmas ardelenilor; partea dinspre
hast ã, d e culoare albastrã, a f ost luat ã de
bucureºteni, iar cea din exterior, de culoare roºie,
a fost dãruitã ieºenilor. Speranþa declaratã era cã
nu este departe timpul când culorile drapelului
vor fi reunite, odatã cu Uniunea Naþiunii Române,
Cu ocazia Conferinþei Naþionale de la 23-24
iulie 1893, de la Sibiu, în sala întrunirii, au fost
arborate trei steaguri: unul roºu, altul galben ºi
al treilea albastru. La intervenþia autoritãþilor
steagul albastru a fost arborat afarã. Delegatul din
România Ghe. Cantacuzino a fãcut ca steagul
albastru sã fie al tineretului din România, care
sã-1 poarte din oraº în oraº, din sat în sat, din
comunã în comunã pentru a afla toatã suflarea
româneascã realitatea. Românii din Transilvania
au fost înd emnaþi sã aºtept e cu încredere,
reîmpreunarea culorilor.
***
La Adunarea de la Sibiu, din 4 mai 1894, în
preziua plecãrii memorandiºtilor la Cluj, la
proces, a participat un numãr important de
români, alcãtuit din intelectuali, meseriaºi,
þ ãrani, bãrbaþi ºi femei, t ineri ºi bãt râni.
Memorandiºtilor li s-au oferit cununi de flori în
culorile naþionale, roºu, galben ºi albastru, cu
eºarfe tricolore pe care era scris “Totul pentru
Naþiune”. Drumul dela Sibiu la Cluj a fost o
adevãratã cale triumfalã. În toate gãrile, mulþimi
de oameni îºi întâmpinau conducãtorii cu flori
ºi cântece naþionale, îmbãrbãtãtoare, din care nu
lipsea “Deºteaptã-te române!”. Memorandumul a
fost jalba poporului român, iar procesul a fost al
întregii naþiuni române.
***
Blajul ca centru cultural al românilor din
Transilvania ºi al ªcolii Ardelene, a avut un rol
important în procesul de formare a conºtiinþei
naþionale a românilor din Ardeal în decursul
istoriei.
Odatã cu declanºarea primului rãzboi mondial
în perioada de neutralitate a României, activitatea
unionistã s-a intensificat, iar la Blaj a culminat
cu acþiunile desfãºurate în jurul poemului “Vrem
Ardealul”, a poetului Radu Cosmin transmis de
la Bucureºti la Blaj. Aceste acþiuni s-au încheiat
însã în mod tragic, cu procesul intentat de
autoritãþile austro-ungare împotriva grupului de
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români, acuzaþi de acþiuni unioniste precum ºi
sacrificarea martirei Puia Maria.
În cadrul acestor acþiuni, arborarea drapelelor
tricolore româneºti pe cele douã turnuri ale
Catedralei Greco-Catolice de mai multe ori, care
fluturau deasupra Blajului, îmbãrbãta ºi dãdeau
speranþã românilor în Unirea cea mare care s-a
realizat la 1 Decembrie 1918.
***
În perioada premergãtoare revoluþiei ruse din
anul 1917, renumitele universitãþi din Petersburg
au fost frecventate ºi de tineri studenþi români
din Basarabia.
Prof. dr. Ion Inculeþ, titular la facultatea de
Fizicã-matematicã ºi fizician la Observatorul
Meteorologic din Petersburg, a f ost printre
principali arhitecþi ai unirii Basarabiei cu þara
mama.
Statele U nite ale Americii, în frunte cu
preºedintele Wilson au avut un rol important în
formarea statelor naþionale din aceastã parte a
Europei prin dezmembrarea Imperiului þarist ºi
Austro-ungar.
Dupã o instruire bine realizatã la Petersburg,
mai ales prin oratorul V. Socolov, o delegaþie
formatã din 80 de propagandiºti, în frunte cu prof.
dr. Ion Inculeþ, au fost trimiºi în Basarabia pentru
a pregãti ºi organiza unirea provinciei cu þara
mamã.
Desp re p lecarea grup ului românilor în
Basarabia, în ziua de 25 mai 1917, meritã sã fie
amintite celor interesaþi cele menþionate în
continuare.
„Studentele românce care frecventau cursurile
universitãþilor din Petersburg au confecþionat cu
mâinile lor un drapel tricolor românesc – roºu,
galben ºi albastru – cu inscripþia – Trãiascã
Basarabia Autonomã”.
Fanfara regimentului de gardã Preobrajenski
a venit sã petreacã delegaþia tinerilor moldoveni
la garã. Pentru prima datã de când exista capitala
Rusiei, moldovenii frumoºi, în ad miraþia
publicului, au defilat pe strada principalã a
Petrogradului Newscki Prospect, cu muzica ºi
drapelul românesc falnic fâlfâind („Generaþia
Unirii”, nr. 1, pag. 5)
Prof. dr. Inculeþ pentru meritele sale ºtiinþifice
ºi politice a fost primit în Academia Românã
printre nemuritori”.
***
În timpul primului rãzboi mondial, aproape
100.000 de soldaþi români ardeleni ºi bucovineni
au ajuns prizonieri în lagãrele din Rusia.
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Majoritatea românilor ardeleni au preferat sã
fie luaþi prizonieri decât sã lupte împotriva fraþilor
de peste Carpaþi.
În aceastã situaþie a fost ºi batalionul format
din 400 de moþi, condus de strãnepotul lui Horea,
avocatul G. Nicola, care pentru actul sãvârºit a
fost condamnat la moarte, motiv pentru care a
rãmas în Basarabia ºi s-a stabilit la Soroca, unde
a întemeiat gazeta “Deºteptarea”.
Personalitãþile româneºti aflate în Moldova ºi
Basarabia (prof. Onisifor Ghibu, Octavian Goga
etc.) au depus o activitate intensã pentru formarea
detaºamentelor de voluntari români din lagãrele
ruseºti.
Marele patriot român Onisifor Ghibu în
lucrarea sa „Pe baricad ele vieþii”, d escrie
„momentul” primirii voluntarilor ardeleni la
Chiºinãu în ziua de 6 iunie 1917, zi care s-a
t ransformat înt r- o sãrbãt oare ºi înt r-un
eveniment istoric important al timpului, care
meritã sã fie amintit celor interesaþi: „În gara
Chiºinãu a ajuns un tren lung, îmbrãcat cu
verdeaþ ã, din care se desp rind eau steaguri
tricolore ºi, accente de cântece naþionale iar de
prin vagoane, voluntarii duceau cu emoþie mâna
dreap tã la chipiul cu tricolorul românesc.
Fiecare companie îºi avea steagul tricolor cu
devize ardeleneºti: Valea Mureºului, Munþii
Apuseni, Maramureº etc.
La manifestarea desfãºuratã la Chiºinãu m-am
cut remurat, când sãlãjanul Vict or Deleu,
comand ant ul detaºamentului d e voluntari
ardeleni luând în primire din mâinile
soroceanului Simeon Murafa, steagul tricolor
confecþionat special din mãtase de Veturia Ghibu,
care avea brodatã inscripþia: - Libertate sau
Moarte – a fãcut fãgãduinþa sfântã în numele celor
1200 de voluntari ardeleni: - “Jurãm sã ducem
steagul acesta în capitala Ardealului sau sã murim
în cutele lui în drumul spre Alba Iulia” –
Prin mine, a spus S. Murafa, moldovenii vã
oferã acest steag tricolor, simbolul unitãþii noastre
naþionale.
“Primiþi-l cu dragostea cu care vi-l dãm ºi-l
duceþi cu bine peste Prut, peste Milcov, peste Olt,
peste Mureº ºi peste Criºuri pânã la Tisa, fluturaþil triumfãtor peste întreaga întindere româneascã
ºi împlântaþi-l apoi în numele nostru pe turnul
cetãþii de la Alba Iulia”.
(În anul 1919, acest drapel tricolor, ca un
simbol semnificativ a fost purtat de unitãþile
româneºti nou înfiinþate în garnizoana Alba Iulia,
dupã Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, pânã
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la Budapest a împotriva forþ elor maghiare
bolºevice conduse de Bella Kuhn.)
Dupã victoria obþinutã, drapelul tricolor a fost
adus ºi depus spre pãstrare la Muzeul Unirii din
Alba Iulia) unde se aflã ºi în prezent.
„Manifestarea de la Chiºinãu s-a încheiat cu
participarea corului ardelenilor condus de Aurel
Medrea, format din peste 100 persoane, care a
înãlþat sufletele românilor cu „Deºteaptã-te
române!”, „Pe-al nostru steag e scris unire”, „Vin
dorobanþii”, „Pribeagul” etc.
La plecare, din mii de glasuri a rãsunat la
despãrþire: “La revedere la Alba Iulia, la Alba
Iulia, la Alba Iulia, localitatea care a devenit ºi
pentru ei un memento, o lozincã, o poruncã…”
***
Steagul Naþional Român a fost sfinþit în
bisericile româneºti în majoritatea localitãþilor
din Transilvania. La 26 octombrie 1918, în
biserica ortodoxã din comuna Sãliºte, Steagul
Naþional a fost sfinþit în prezenþa fruntaºului
român, marele istoric, Ioan Lupaº, care a þinut cu
acest prilej un discurs înflãcãrat.
***
În renumita localit at e Rãºinari, din
Mãrginimea Sibiului, drapelul românesc a fost
sfinþit, în anul 1918, în biserica ortodoxã, lângã
mormântul mitropolitului Andrei ªaguna, unde
membrii gãrzilor naþionale au depus jurãmântul
de credinþã.
***
La 8 noiembrie 1918 a fost ales, la Brad, Sabin
Banciu, ºef al Gãrzii Naþionale. El a însãrcinat pe
vicepreºedintele dr. Radu, sã pretindã înlãturarea
steagului maghiar de pe instituþiile oraºului, iar
în locul lui sã se arboreze Steagul naþional român.
***
Drapelul naþional românesc a fost arborat la
Alba Iulia la data de 1 Decembrie 1918, pe Cetatea
oraºului, aflatã p ânã atunci sub jurisdicþia
autoritãþilor austro-ungare, de tânãrul de 15 ani,
Viorel Stoica, împreunã cu alþi membri al gãrzii
naþionale.
***
La Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia
din 1 decembrie 1918 reprezentanþii fiecãrei
localitãþi, aleºi dintre cei mai buni cetãþeni, aveau
în frunte pe stegarul comunei, „cel mai chipeº
om din sat” cu drapelul tricolor.
Academicianul Emil Pop ne descrie atmosfera
din oraºul nostru astfel: „toatã suflarea oraºului
pregãtea Marea Adunare, se lucra zi ºi noapte.
M-am convins la faþa locului cã principalul
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organizator a fost avocatul Ioan Pop din Bucerdea
Vinoasã, un bãrbat înzestrat cu o neobiºnuitã
putere de muncã ºi cu un remarcabil spirit
patriotic ºi practic.
Problemele militare de ordine ºi securitate
erau stãpânite de energicul comandant al gãrzii
naþionale, cãpitanul Florean Medrea, calm ºi
chibzuit în luarea mãsurilor ºi operativ în
aplicarea lor.
Satul meu Bucerdea Vinoasã se pregãtea cu
zel pentru marea sãrbãtoare. În fiecare searã se
strângeau feciorii ºi fetele care învãþau cântece
patriotice. Se alegeau cele mai frumoase costume
naþionale, iar fiecare comunã urma sã aparã cu
tricolorul dus de un stegar ales. Stegarul comunei
Bucerdea Vinoasã a fost ªtefan Muncuº, cel mai
harnic om din sat. Problema era confecþionarea
steagului delegaþiei comunei noastre.
Culoarea roºie ºi albastrã rãmãsese în sat de
la vopsitul ouãlor de la paºti, dar nu se gãsea
culoare galbenã. Stegarul comunei a spart 150 de
ouã ºi a ales gãlbenuºurile. Cu ele a colorat pânza
din mijlocul drapelului, astfel Bucerdea Vinoasã
s-a prezentat cu un steag falnic la adunare.
În seara zilei de 30 noiembrie 1918, noi
studenþii am þinut o adunare la ºcoala de lângã
biserica ortodoxã ºi am ales deputaþii cu drept
d e vot pe lângã cei d esemnaþi d in p artea
societãþilor „România Junã” din Viena „Petru
Maior” din Budapesta ºi a celor de la seminariile
teologice.
Printre cei 1228 de deputaþi au intrat în Sala
Unirii ºi 29 de studenþi cu tricolorul românesc”.
***
Stegarul delegaþiei românilor din satul Agriº
comuna Iara, jud. Cluj, Ion Arion, în drum spre
Alba Iulia la Marea Adunare Naþionalã de la 1
decembrie 1918, ieºind în evidenþã cu un falnic
drapel tricolor, a fost împuºcat miºeleºte de garda
maghiarã din gara Teiuº.
Ion Arion a devenit primul erou martir al
României reîntregite dupã cum a afirmat marele
patriot român Vasile Goldiº.
Înmormântarea a avut loc în cimitirul „Maieri”
din Alba Iulia în prezenþa personalitãþilor din
consiliul dirigent ales.
***
Savantul român, dr. Nicolae Pãulescu (18691931) a fost adevãratul descoperitor al insulinei.
Nu i s-a acordat premiul Nobel ºi nici nu a fost
recunoscut ca descoperitor al insulinei, datoritã
îndeosebi cãrþ ilor sale: Spitalul, Coranul,
Talmudul, Cahalul etc. Ultimele dorinþe ale
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savantului pe paptul suferinþei, dupã primirea
sfintei împãrtãºanii au fost: “sã fie îngropat
simplu, creºtineºte, sã-i fie rezemat capul pe
Tricolorul Neamului Românesc, iar deasupra sã
f ie aºezat chip ul însângerat de spini al
Mântuitorului”.
***
În drum spre locul de execuþie, la 1 iunie 1946,
mareºalul Antonescu, p ãºea cu d emnitat e,
purtând haine civile cu panglicã tricolorã la rever.
La orele 16, doamna Maria Antonescu a sosit cu
o maºinã la Jilava, de la Bucureºti, aducând
soþului ºi celorlalþi condamnaþi la moarte, la
cererea lor, 16 m de panglicã tricolorã. Ultimele
cuvinte ale mareºalului, înainte de a fi împuºcat,
au fost: „Domnilor suntem gata. Ochiþi cum
trebuie. Trãiascã România! Foc!”
***
Patriotul român Ilie Ilaºcu din Basarabia a fost
arestat la data de 2 iunie 1992 ºi condamnat la
moarte la 9 decembrie 1993. În timp ce se citea
sentinþa la moarte, românul Ilie Ilaºcu a strigat
de mai multe ori: „Trãiascã, trãiascã, trãiascã
Moldova, Ardealul ºi Þara Româneascã”,
„Trãiascã România Mare!”, „Jos hotarul de la
Prut”, „Jos ocupanþii ruºi”.
În acelaºi timp, de dupã gratiile „cuºtii” flutura
un steguleþ tricolor pe care însuºi l-a confecþionat
în celula închisorii.
***
Fundaþia „Alba Iulia 1918 pentru unitatea ºi
integrit at ea României” a ident if icat ºi a
achiziþionat d rapelul t ricolor al d elegaþiei
localitãþii Lancrãm (satul natal al filosofului
Lucian Blaga) la Marea Adunare Naþionalã de la
Alba Iulia la 1 Decembrie 1918.
Drapelul tricolor a fost predat pentru pãstrare
Muzeului Naþional al Unirii din Alba Iulia.
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În urma Diktatului de la Viena, în Ardealul
de Nord cedat, s-au produs atrocitãþi neauzite
pânã atunci din partea hortiºtilor maghiari,
împotriva românilor nevinovaþi.
Un astfel de caz rezultã ºi din declaraþie
tânãrului român Cocan Florian, refugiat la Turda,
originar din com. Voiniceni, jud. Mureº,
consemnatã în procesul-verbal nr. 55/1941 ºi în
raportul din 9 febr. 1941: “În ziua de 31 decembrie
1940, bande de unguri au fãcut parcheziþie la
locuinþa pãrinþilor mei, unde au gãsit drapelul
tricolor românesc. Pentru acest fapt pãrinþii mei
Ioan ºi Vaselina Cocan au f ost arestaþi ºi
schingiuiþi, iar dupã 13 zile au fost aruncaþi întro groapã cu var unde ºi-au gãsit moartea.
Asupra mea, în timpul schingiuirilor mi-a
aplicat sodã causticã pe antebraþul mâinii drepte
care mi-a produs douã rãni adânci ce se pot
observa din alãturatele copii fotografice fãcute de
Poliþia Turda, la spitalul din localitate, unde am
reuºit sã mã refugiez.”
***
Elena Ghica cunoscut ã în Europ a sub
pseudonimul Dora D'Istria, a fost fiica marelui
ban Mihai Ghica ºi a mamei Catinca având o
educaþie aleasã.
La vârsta de 10 ani cunoºtea 9 limbi strãine.
La 11 ani a scris o nuvelã. La 14 ani a tradus Iliada
lui Homer din originalul în limba gemanã.
La 16 ani a luat parte la o expoziþie de artã
figurativã la Dresda.
A fost prima femeie româncã care a publicat
o carte „Pentru educaþia copiilor”.
În anul 1849 s-a cãsãtorit cu principele rus
Alexandr Koltov Mesalski urmaº al lui Rurik.
Simpatia arãtatã Franþei ºi Angliei în rãzboiul
Crimeii, soldat cu înfrângerea Rusiei, a fost
pedepsitã exemplar, principesa Elena fiind bãtutã
cu cnutul.
Cu acordul soþului, plecã singurã, definitiv din
Rusia, stabilindu-se în Elveþia.
Stabilindu-se în Elveþia, a escaladat vârful
Moench, pe care a înfipt tricolorul românesc,
fiind prima femeie care a reuºit o astfel de
performanþã. (22 ianuarie 1828 Bucureºti - 17
noiembrie 1888 Florenþa - extras din lucrarea
"Mari români de pretutindeni", editura Alexis)

Culese ºi selecþionate de
ec. Ioan STRÃJAN
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Originea cuvântului Ardeal
- Totul dovedeşte permanenţa şi continuitatea noastră
carpatică. Suntem aici din totdeauna. Cuvintele pe care le
rostim zilnic, numele florilor, numele munţilor, numele apelor,
obiceiurile, fac parte din tradiţie. Şi hora noastră românească,
ne atrăgea atenţia Dumitru Stăniloaie, este un argument al
permanenţei şi continuităţii. Popoarele din jurul nostru au
împrumutat-o de la noi - dovadă că străbunii lor, din patriile
lor de origine, nu cunosc hora. Cântecul şi jocul, omenia au
contribuit cu timpul la dobândirea relaţiilor de bună vecinătate,
de prietenie. Şi hora este la loc de cinste! Tinerii din centrul
şi sud-estul Europei, prin liantul horei, sunt de mult prieteni.
Propun ca în centrul argumentelor interdisciplinare în
dovedirea originii româneşti a cuvântului Ardeal să avem în
vedere şi istoria maghiarilor. Ungurii, în drumul lor prin Asia,
spre soare apune, ajung la Ural, apoi în Europa, între Don şi
Nipru (pe la 830) şi tot aşa în continuare. În secolul al IX la
Nistru întâlnesc populaţia românească compactă. Zona, deşi
bogată, popasul nu este de lungă durată, ceea ce implică în
primul rând şi rezistenţa dură a românilor. În 895-896 părăsesc
zona Nistrului, trec munţii Carpaţi pe la nord, prin trecătoarea
Verecke şi se opresc în Panonia - locul bogat în păşune pentru
cai favorizează popasul. Aici au găsit ca populaţie băştinaşă,
tot pe români, tot agricultori. Centrul popasului este la vest
de Dunărea Mijlocie, dovadă incursiunile lor care au loc, am
putea spune, numai spre vestul Europei... tot spre soare apune,
incursiuni ce durează mai bine de o jumătate de secol. Raidurile
de jaf se direcţionează spre răsărit, spre Ardeal, în sec. al XIlea, vom vedea de ce. Reuşita incursiunilor în vestul Europei îi
determină să păstreze în continuare acest popas favorizant.
Hoardele maghiare pornesc în primul lor raid de pradă în
Italia, în Lombardia şi Veneţia, în anul 899. În 908 sunt prădate
Turingia şi Saxa. În 906 devastează sălbatic teritoriile
germanice Bavaria şi Saxa. În 911, 912, 913, 915, calamităţile
pricinuite de maghiari au loc în Bavaria, Franconia, Turingia,
Suabia şi Saxa. În 913 trec Rinul şi pradă Lotaringia. În 917
ajung la Bâle, pe care îl jefuiesc, apoi Alsacia şi Lorena. În
918 incendiază portul Bremen. În 919 sunt semnalaţi în
Westfalia şi apoi în Lorena. În 921 în Italia, în Brescia. În 922
sunt în Pouille. În 924 intra iar în Saxa, de unde pornesc spre
Italia şi Burgundia. În drumul lor spre Lanquedoc, au incendiat
Pavia, „patruzeci şi patru de biserici” cum ne spune cronica,
au jefuit Piemontul, au trecut Ronul apărând în faţa oraşului
Nimes. În 926 a venit din nou rândul Bavariei, Suabiei,
Franconiei, Alsaciei, Lorenei, Verdunul e incendiat şi regiunea
Ardenilor pustiită. În 933 îi găsim în Saxonia, unde în fine

pierd două lupte în faţa lui Henric I, duce de Saxonia şi împărat
al imperiului roman de apus, altfel spus, al imperiului germanic.
În 933 sunt lovite Burgundia şi Italia abia refăcute de pe urma
precedentelor incursiuni. În 937 calamitatea maghiară se
abate peste Bavaria, Suabia, Franconia, Lorena, Champagne,
Berry, Bourgogne, Piemont, Lombardia, Toscana, Campania
şi Veneţia. În urma maghiarilor rămân, ca de obicei, doar fum,
ruine şi jale. În 943 se pârjoleşte Italia, până la porţile Romei.
Tot în 943 ajung în nord pana la Wels şi Traun. În 948-949950 au loc încercări nereuşite de a pătrunde în Bavaria,
condusă şi apărată de Henric, fratele lui Otto cel Mare. Henric
îi respinge şi-i urmăreşte până în Aquilea. Ungurii, după acest
insucces, pătrund în Italia, Burgundia şi Aqujtania. În anul
954 maghiarii, ridicaţi în masă, intră în Franconia şi
traversând-o, ajung la Rin şi de aici la Lorena, Ardeni, Hainaut,
Cambrai, Lzon, Reims, Châlons, Bourgogne, Lombardia. În 955
pornesc iar spre imperiu, într-un număr atât de impresionant,
ca un cronicar al imperiului scria: „Mulţimea lor este atât de
mare încât se cred invincibili, numai dacă pământul nu se
despică sub paşii lor sau cerul nu se prăbuşeşte peste ei”.
În anul 955, la Lechfeld, în faţa Augsburgului, pe malurile
râului Lech, le-a ieşit înainte Otto cel Mare care i-a strivit în
aşa măsură încât retragerea celor care au scăpat cu zile a
fost un dezastru. Acum nu mult a lipsit ca ungurii să aibă
aceeaşi soartă ca alţi migratori, să dispară.
Incursiunile devastatoare în vestul Europei încetează după
10 august 955.
În această perioadă de 60 de ani este deci imposibil să
denumească Ardealul, acest loc de baştină al românilor, din
moşi strămoşi - de fapt ungurii nici nu aveau acest cuvânt în
limba lor, dovadă - foarte multe derivate ale cuvântului la
români, pe când la unguri acest fenomen este inexistent, cele
câteva derivate, mult prea puţine, din limba ungurească, fiind,
evident, şi acestea, de împrumut de la români. La Lechfeld
conducătorul hoardelor a fost prins şi spânzurat; iar cei ce au
rămas în viaţă au fost urmăriţi până în Panonia. Otto cel Mare
a stabilit marginile imperiului şi a pus temelia Austriei de azi.
Ungurii - sau cu altă denumire, maghiarii - aveau acum un
fond lexical extrem de restrâns, căci nu practicau încă
ocupaţiile productive, tradiţionale la români, cum sunt:
agricultura, exploatarea minieră, metalurgia, viticultura,
horticultura, a căror practică implică atât un vocabular adecvat
, cât şi deschiderea permanentă spre îmbogăţirea
vocabularului. De ce nu practicau, spre exemplu, agricultura,
viticultura şi alte ocupaţii ale popoarelor stabile, doar în Asia
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şi Europa exista pământ destul? Pentru că în deplasări şi
popasuri trăiau din prada luată din incursiuni, inclusiv turme
de oi şi cirezi de vite, ceea ce exclude şi ideea de a fi fost
crescători de vite, deoarece aşa ceva presupune un anume
spaţiu geografic cu iarbă folosit în funcţie de anotimpuri, nu
drumul fără sfârşit spre soare apune. Desigur erau buni
vânători. Imperiile germanic şi bizantin reuşesc deci să
zăgăzuiască aceste incursiuni spre vestul şi sudul şi sud-estul
european (La sudul Dunării panono-balcanice, în Balcanii
imperiului bizantin) şi astfel maghiarii sunt constrânşi să se
dezlănţuie spre est. După creştinarea dintâi, urmează
creştinarea în masă a maghiarilor, prin Roma şi prin sabia lui
Ştefan, regele ungurilor (997-1038). Regele Ştefan i-a
decapitat pe ungurii care s-au opus creştinării. Se sustrage
presiunii germanilor, prin dependenţa politică faţa de Roma,
de la care primeşte titlul de „rege apostolic”, devenind astfel
egal în titlu cu împăratul germanilor şi totodată cavaler cruciat.
Ungurilor le mai rămăseseră doar estul european, spre
care îşi concentrează, cu timpul, absolut toate forţele. În est
se aflau ţările româneşti - atestate documentar chiar de
cancelaria maghiară. Aşa, voivodatul lui Menumorut, între
Someş, Mureş şi Tisa şi voivodatul lui Gelu, în Ardealul propriuzis. Menţionăm că voivodatul lui Ahtum, după anul 1001, deci
pe vremea regelui ungar Ştefan, era independent şi ortodox,
cu biserică, preoţime, ierarhie bisericească, deci şi cu cărţile
de cult necesare. Voivodatul acesta era continuarea
voivodatului lui Glad, mărit cu o parte din voivodatul lui
Menumorut, parte bine protejată, salvată de atacurile
năvălitorilor, de incursiunile lor. Se întindea între Criş, Tisa şi
Dunăre. Să ne amintim şi de răspunsul românilor dat trimişilor
lui Arpad - conducătorul triburilor maghiare - sub a cărui
conducere ungurii s-au deplasat de la vechiul popas de la
Nistru, trecând prin strâmtoarea Verecke şi coborând spre
Câmpia Panonică pe direcţia nord-vest faţă de izvorul Tisei şi
pe direcţia vest faţă de prima parte a văii Tisei. Iată răspunsul:
„Spuneţi lui Arpad... datori îi suntem ca unui amic , cu toate
ce-i sunt necesare, fiindcă e om străin şi duce lipsă de multe.
Teritoriul ce 1-a cerut buneivoinţei noastre, nu i-1 vom da
niciodată”...
Ocupaţiile tradiţionale ale românilor - e de ajuns să ne
referim la agricultură, creşterea vitelor, oilor, viticultura ş.a. determină încercările ungurilor de a ocupa aceste trei ţări
româneşti (pe care dealtfel, nu au reuşit să le stăpânească
niciodată). Dar alţi asiatici apar în Europa: pecenegii, cumanii,
tătarii, turcii. Papa de la Roma 1-a înscăunat pe Ştefan ca
rege şi deci toată dinastia regilor maghiari (aceasta încetează
la 1301) - să lupte împotriva păgânilor. Dar maghiarii, în frunte
cu regele, fug zdrobiţi, în 1241, din calea tătarilor, părăsind
Panonia. Doar românii, băştinaşii, nu-şi părăsesc locurile,
soarta lor fiind de a şi le apăra fără încetare - nu fug de acasă
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niciodată. Aşa apelează maghiarii la teutoni pentru a-i apăra
de cumani şi la ioaniţi, pentru a-i apăra de tătari, dar şi pentru
a-i ajuta împotriva românilor, care continuă sa reziste presiunii
ungureşti. În continuare maghiarii evită asemenea dezastre
solicitând mai ales pe români împotriva tătarilor. În aceste
condiţii românii din Ardeal socot că trebuie să lupte acum nu
împotriva ungurilor, ci a tătarilor. Ocazia vine în 1342 când
Moldova e invadată de tătari. Aşa ajunge principele Andrei fiul lui Latcu - voivodul Ardealului, cu o oştire puternică contra
acestor tătari, pe care i-a biruit. În oştirea lui Andrei au luptat
voivozi şi cnezi români din Ardeal, între care şi Dragoş. Această
oştire s-a unit în luptă cu oştirea românilor moldoveni. Dragoş
continuă lupta împotriva tătarilor, în fruntea armatei române.
Nici maghiarii creştinaţi nu se dau în lături nici de la lovirea
popoarelor creştine - îi atacă pe români, cehi, sârbi. Românii
se aflau, tragic şi eroic destin, între vechile hoarde asiatice,
maghiarii şi între noile hoarde asiatice, pecenegii, cumanii,
tătarii, tuicii. Teutonii, ioaniţii, când nu se apără împotriva
hoardelor asiatice năvălitoare, servesc din punct de vedere
militar lanţul incursiunilor maghiare în ţările româneşti.
Ocuparea şi stăpânirea celor trei ţari româneşti amintite, se
desfăşoară timp de trei secole-cel mai lung război cunoscut
de arhivele istorice ale Europei. Dar nici după aceste trei secole
de lupte, când maghiarii ajung la Carpaţi, ei şi celelalte corpuri
militare străine pomenite, nu sunt stăpâni pe situaţie. Acum
apar insuliţele de colonişti maghiari şi saşi în marea masă de
români, raportul insuliţe, faţa de apele mării, rămânând acelaşi,
neputând fi modificat niciodată de cei sosiţi, prin forţă, între
români.
Această luptă împotriva acestor trei ţări româneşti dintre
Tisa şi Carpaţi este cauza mai îndepărtată a dispariţiei statului
ungar ce va avea loc peste vreo două secole, în 1526. Pentru
aceste trei secole se impun două observaţii: 1) Românii din
aceste trei ţari româneşti formează în timpul luptelor şi în
toate secolele care vor urma, o singură ţară românească, un
mare voivodat, un principat al Transilvaniei (Ardealului).
Aceasta ţară românească a Transilvaniei nu şi-a pierdut nici
în aceste trei secole de lupte şi nici în următoarele, autonomia,
unitatea de etnicitate românească, etnicitatea românească
fiind de nezdrobit. 2) În acest haos şi dezastru neîntrerupt,
ungurilor le-a fost imposibil să reţină în detaliu şi în ansamblu
relieful Ardealului, comparativ cu românii care trăiau şi trăiesc
aici de dintotdeauna. Ungurii, lovindu-se de rezistenţa
românilor ardeleni, au preluat de la ei şi denumirea locului
Să continuăm istoria maghiarilor, care devine din ce în ce
mai tragică. Ungurii,după 1301, istoviţi, nu mai au conducători
proprii, fiind conduşi timp de peste două sute de ani de regi
de familii străine. Unii din aceşti regi erau împăraţi ai imperiului
germanic. Ungurilor li s-a rezervat în continuare situaţia de a
fi militari, împotriva năvălitorilor tătari şi turci, dar istoria
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confirmă că nu erau în stare să lupte împotriva asiaticilor, ci
ei înşişi au trebuit să fie apăraţi de către români, germanici,
ioaniţi, de la caz la caz. Ungurii fiind buni războinici, Roma a
încercat să-i transforme într-un zid viu împotriva celorlalţi
migratori. Ungurii fiind prinşi, spre vest ca într-un cleşte, au
trebuit să se apere împotriva noilor hoarde, nu mai puteau
fugi tot spre soare apune, din faţa lor. Aşa ceva fiind cunoscut,
valabil pentru toţi migratorii, care se alungau unii pe alţii spre
apus...
Ungurii încă nu practicau agricultura şi pentru a se hrăni,
pătrund în tarile româneşti, de până la Carpaţi.
În sensul celor de mai înainte, am reţinut unul din
argumentele fără drept de replică - fuga maghiarilor şi
distrugerea armatei maghiare de către tătari, în 1241.
Unii din aceşti regi din familii străine, având o dublă
autoritate, au împiedicat şi ei eliberarea românilor de sub
oprimarea străinilor, eliberare ce era doar momentan
împiedicată, fiind evident deja că nu putea fi oprită.
Regii din familii străine, în fruntea Ungariei (reţinem că
Transilvania e în continuare principat cu istorie proprie)
Venceslav I de Boemia, 1301-1304, Otto de Bavaria 13041308, Familia D’Anjou, Carol I Robert D’Anjou 1308-1342,
Ludovic I cel mare 1342-1382, Maria D’Anjou 1384-1385,
Carol II cel Mic 1385-1386. Urmează Sigismund de Luxemburg
1387-1437, Albert de Habsburg 1437-1439. Domnia
jagelonilor: Vladislav II Jagelon, 1440-1516, Vladislav III
Postumul, 1445-1437. în continuare Ungaria este condusă
de românii din Ardeal, Iancu de Hunedoara (Inidoara), 14461452 (regent) şi de Matei Corvin, 1458-1490. Apoi iar, alte
familii străine - Vladislav 1490-1516, Ludovic II, 1516-1526.
Gloria Ungariei este atinsă sub familia domnitoare
românească.
Din 1526 Ungaria dispare ca stat până în 1920. Desigur,
ungurii deja deprinseseră practicarea agriculturii, viaţa în
Europa dovedindu-se a fi imposibilă fără o astfel de deprindere,
în plus, pentru foarte multă vreme, au fost constânşi să nu
mai poată năvăli în nici o direcţie şi deci au trebuit să trăiască
pentru prima dată în existenţa lor numai din munca proprie,
ba mai mult să dea şi turcilor.
Reţinem doar faptul că Iancu de Hunedoara obţine
rezultate strălucite pe câmpul de bătaie împotriva turcilor,
conducând o armată, în majoritate formată din români din
cele trei mari ţări româneşti - Ţara Românească Transilvania
(Ardealul), Ţara Românească Moldova şi Ţara Românească
(Muntenia şi alte provincii româneşti). După regele român
Matei Corvin, în urma prigoanei declanşate de grofii (nobilii)
unguri împotriva românilor, furtuna nesupunerii românilor este
de neoprit, prin răscoala de la 1514 şi prin dezastrul ungurilor
din 1526, ajungând la 1600 - la unirea tuturor românilor din
cele trei mari ţari româneşti, într-un singur stat, sub
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conducerea lui Mihai Viteazul. Reţinem că în urma răscoalei
din 1514-adevărat război pentru păstrarea fiinţei naţionale românii nu mai constitue un corp militar cu ungurii, iar ungurii,
fără romani, suferă o înfrângere catastrofală în faţa turcilor
(1526), cu o consecinţă tragică-defiinţarea Ungariei ca stat
şi transformarea ei în paşalâc, în provincie turcească. De
reţinut că şi în faţa turcilor, Ţara Românească Transilvania
(Ardealul) şi celelalte ţari româneşti îşi păstrează în continuare
autonomia.
Faptul este revelator pentru turci. Ungaria era o ţară, iar
Transilvania o altă ţară, cu o populaţie în marea ei majoritate,
românească. Turcii învăţaseră bine lecţia-românii nu pot fi
constrânşi militar într-atât încât să fie desfiinţaţi, transformaţi
în paşalâc. Atunci când turcii au încercat, atacând cu uriaşe
forţe militare, au suferit înfrângeri care au înviorat speranţa
Europei, pentru alungarea lor. Turcii erau mulţumiţi atunci când
reuşeau sa primească un anumit tribut din partea românilor.
Ungaria reapare pe harta lumii în 1920, până 1867 fiind
dispărută sub turci şi austrieci, iar din 1867 a făcut primul
pas pe drumul eliberării, împărţindu-şi atributele statale cu
austriecii, în cadrul dualismului imperial austro-ungar. Abia
acum, în 1867, pentru prima dată, este inclusă Transilvania
în cadrul Ungariei din imperiul austro-ungar. Dar imperiul
austro-ungar în tentativa de a avea colonii în Europa a inclus
în imperiu ţări sau provincii ale unor ţări europene. Eliberarea
acestora a favorizat, ajutat, a creat ocazia, în fine , marea
ocazie pentru apariţia (reapariţia) Ungariei, în 1920, pe harta
lumii. Din acest an tragedia Ungariei încetează, iar relaţiile
de bună vecinătate dintre Ungaria şi România au început să
se instaureze.
Iordache Moldoveanu: - Suntem convinşi că în chip
esenţial am demonstrat şi limpezit originea cuvântului Ardeal,
ca străvechi,de mii de ani înaintea erei noastre. Aşa se explică
de ce tot neamul românesc spune Ardeal şi nu Transilvania,
nume născut târziu şi de ce numele de Ardeal există în folclorul
român, folclor din vremuri preistorice, de asemenea de ce 1au folosit şi cronicarii şi Dimitrie Cantemir.
Afirmaţia neştiinţifică şi impertinentă că românii au zis
Ardeal în urma pronunţării asonante ungureşti Erdely este
comică.
Pe bună dreptate Nicolae Densuşianu, în Dacia
Preistorică, citează pe Wolf, autorul unui articol din
Koresp.Blatt, care a scris: Das rumänische Ardial: Ardeal ist
der uralte Landaname Dakiens... und das magyarische Erdely
eine blosse Nachbildung des Ardeal, adică Ardeal este un nume
al regiunii, dacic străvechi, iar ungurescul Erdely este o copie
sonoră servilă lipsită de conţinut.
Gheorghe Gavrilă COPIL
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Eminescu - visul Unirii celei Mari
Motto:
„Echilibrul în stat e ca sănătatrea în corp.”
Mihai Eminescu
Trebuie remarcat faptul că articolele cu conţinut
politic ale lui Eminescu, de acum peste o sută de ani,
sunt actuale, sunt prezente realităţii de azi, nu au
pierdut puterea lor de demascare şi chiar condamnare
a tuturor celor ce ne calcă în picioare integritatea
teritorială, cum i s-a întâmplat României în 1812, apoi
în 1878 şi ultima dată în 1940. „Niciodată, spunea
Eminescu, nu avem dreptul de a ceda, ori să fim de
acord cu cedarea, să nu stăm nicicând la târguială
asupra vetrei bunilor şi străbunilor. Dacă n-am putut
păstra de la străbuni teritoriile, să ne păstrăm
conştiinţa integrităţii neamului din care ne tragem
seva.”
Şi mai scria Mihai Eminescu: „Rusia nu a luat
această parte a Moldovei decât pentru ca să
înainteze, spre a stăpâni multe suflete, făcând în aşa
fel ca din Basarabia să poată înrâuri asupra
Moldovei şi asupra întregului popor românesc.” Este
valabil şi în zilele noastre ce spunea poetul în ceea
ce priveşte pofta „Împărăţiei” ruseşti. În 25 şi 28
ianuarie 1878, apoi în luna februarie a aceluiaşi an,
Eminescu a publicat în ziarul Timpul articole cu
privire la situaţia Basarabiei: „(...) Basarabia
întreagă a fost a noastră pe când Rusia nici nu se
megieşa cu noi, Basarabia întreagă ni se cuvine, căci
e pământ drept al nostru şi cucerit cu plugul, apărat
cu arma, a fost de la începutul veacului al
patrusprezecelea încă şi până în veacul al
nouăsprezecelea. Mandatarul Europei vine să
mântuie popoarele creştine de sub jugul turcesc şi
începe prin a-şi anexa o parte a unui pământ stăpânit
de creştini, în care nu-i vorba de jug turcesc? Ciudată
mântuire într-adevăr. Cuvântul nostru este: De
bunăvoie niciodată, cu sila şi mai puţin.”
„N-avem nici un schimb de făcut cu Rusia în
particular şi nu-i dăm nimic ei, precum nu pretindem
nimic de la ea în special, decât ca să consfinţească
cuvântul împăratului ei. Numai toţi semnatarii
Tratatului de la Paris, care va servi de bază a
deliberărilor Congresului, ne pot da ceva - lua nu ne

pot nici ei nimic, prin Tratatul de la Paris:
integritatea şi neatârnarea teritoriului nostru
actual.”
10 februarie 1878: „Chestiunea retrocedării
Basarabiei cu încetul ajunge a fi o chestiune de
existenţă pentru poporul român. Puternicul împărat
Alexandru II stăruieşte să câştige cu orice preţ
stăpânirea asupra acestei părţi din cea mai preţioasă
parte a vetrei noastre strămoşeşti. Înţelegem pe
deplin această stăruinţă, deoarece, la urma urmelor,
pentru interesele sale morale şi materiale, orice stat
face tot ce-i stă prin putinţă: Rusia este o împărăţie
mare şi puternică, iară noi suntem o ţară mică şi
slabă; dacă dar ţarul Alexandru II este hotărât a lua
Basarabia în stăpânirea sa, pentru noi, Basarabia e
pierdută. (...) Mihai Viteazul a izbutit să împreune
sub stăpânirea sa trei ţări şi să pregătească
întemeierea unui stat român mai puternic; a fost însă
destul ca Mihai Viteazul să moară pentru ca planul
urzit de dânsul să se prăbuşească. (...) Astăzi e dar
timpul ca să întărim, atât în români, cât şi în
popoarele mari ale Apusului, credinţa în trăinicia
poporului român. Rusia voieşte să ia Basarabia cu
orice preţ: noi nu primim nici un preţ. Primind un
preţ, am vinde şi noi nu vindem nimic!”
Scrierile sale au fost considerate iredentiste,
şovine, periculoase, căci păreau să ameninţe Imperiul
Austro-Ungar. Dar Eminescu avea un singur scop, o
singură ţintă: refacerea Daciei Mari, ce a prefigurat
România Mare din 1918. Publica, încă din 1870,
articole în presa de limbă română din Ungaria, cu
titluri ca: „Să facem un congres”, „În unire e tăria”,
„Echilibrul”, în care lua în mod vădit apărarea
românilor din Transilvania, ce cunoşteau o dublă
asuprire. Prin activitatea sa publicistică, Mihai
Eminescu a fost considerat instigator la revoltă
împotriva Austro-Ungariei.
Articolele sale tăioase la adresa Imperiului au
creat panică în rândurile autorităţilor române, mai
ales la Palat, căci se ştie că regele Carol I era un
apropiat al Puterilor Centrale, al Austro-Ungariei şi
Germaniei. Din această cauză, Societatea „Carpaţii”1
a fost scoasă în afara legii. Eminescu, prin articolele
sale, era dispus să utilizeze chiar metodele
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organizatorice ale francmasoneriei, pentru a-şi vedea
realizat ţelul său de a aprinde flacăra revoltei în
Ardeal. De aceea, la Viena, el propune şi chiar insistă
ca studenţii ardeleni, când se întorceau acasă în
vacanţe, să propovăduiască formarea Daciei Mari.
După cum bine cunoaştem, serviciile secrete
austro-ungare urmăreau a suprima pe „ poetul
instigator”, şi Eminescu este anihilat, în vara anului
1883, când este închis la sanatoriul doctorului Şuţu,
după ce politicul s-a implicat în acţiunile agenţilor
secreţi austrieci. Eminescu ar fi putut ajunge chiar în
Parlamentul ţării, şi atunci vocea lui ar fi avut mare
greutate în ceea ce priveşte redobândirea teritoriilor
furate.
Mihai Eminescu, după cum relatează
documentele istorice, a fost liderul şi fondatorul unor
socităţi secrete cu caracter naţionalist şi iredentist.
El nu excludea nici atacul armat şi nici revoltele
populare, în scopul întronării justiţiei teritoriale
pentru România. Societatea secretă „Carpaţii”, de
care am pomenit mai sus, număra peste 2.000 de
membri şi dorea eliberarea tuturor provinciilor
româneşti de sub jugul austro-ungar sau rusesc şi
unirea lor într-un stat numit Dacia. Eminescu a fost
un mare patriot, un exemplu pentru epigonii de azi.
El îşi saluta apropiaţii cu sintagma: „Trăiască naţia!”
şi nu ezita nicio clipă să vorbească despre visele sale
măreţe privind soarta Principatelor Române.
Visul lui dăinuia din tinereţe, când nu împlinise
încă 17 ani el visa la Unire, este vorba de proiectul
de mai târziu, „Dacia Mare”, pe care l-a susţinut până
la sfârşitul vieţii. De aceea s-a implicat în societăţi
secrete, de aceea a complotat împotriva autorităţilor
austro-ungare, participând chiar la organizarea unor
atacuri de gherilă, la revolte ale transilvănenilor.
Acţunile sale din cadrul Societăţii „Carpaţii” au dus
România în prag de război cu Austro-Ungaria, el fiind
numit „cap al răutăţilor”.
La 28 iunie 1883, Imperiul Austro-Ungar rupe
legăturile diplomatice cu România. Împăratul
masează trupe austriece pe linia Carpaţilor, pregătite
să invadeze teritoriul românesc. Cancelarul Bismark2
ameninţă România cu război, prima cauză invocată
fiind acţiunile iredentiste şi provocatoare ale
Societăţii „Carpaţii”, având printre lideri pe Mihai
Eminescu, membrii ei fiind intelectuali ce pregăteau
revolte în Ardeal şi Bucovina.
Mihai Eminescu – luceafăr pe firmamentul
literaturii române, geniu, poet nepereche, patriot, a
fost considerat de către neiubitorii de neam şi ţară
xenofob, autohtonist, naţionalist, gazetar şi profet

naţionalist, anti-occidental, şi un poet care, prin
celebra sa poezie „Doina”, prevestea unele invocaţii
naţionaliste legionare. Dar, după cum bine spune
academicianul Ioan-Aurel Pop, „ Eminescu este
lăudat de către toţi românii care l-au citit, de la marii
cărturari, până la oamenii de rând, fascinaţi de
versul şi verbul său.”
Când spune „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie
(...) Dulce Românie, asta ţi-o doresc”3, marele poetpatriot şi martir se gândea, în primul rând, la România
Rotundă, pe care o descrie în „Doină” („De la Nistru
pân’ la Tisa”). În peregrinările sale, la Cernăuţi, Blaj,
Sibiu, poetul a „pipăit” sufletul Ţării şi s-a convins
că geografia ei, pe care-o avea de mic în suflet,
corespundea realităţii geo-etnografice. El vede
Transilvania ca o coloană vertebrală a României, „axă
de susţinere şi rezervor etnic românesc”. Eminescu
nu a greşit o secundă în ceea ce priveşte chestiunea
naţională.
Se spune că „ Unirea face puterea”, Mihail
Kogălniceanu a spus, în 1859, la Mica Unire, „Unirea
naţiunea a făcut-o!”, dar mai mult decât atât, unirea
sub semnul culturii naţionale şi a lui Eminescu, ne
dă raţiunea de a fi ca popor pe această lume. După
cum scrie acad. Ioan-Aurel Păun, „Eminescu nu are
nevoie de laude sau de elogii. (...) Eminescu este, în
sine, elogiul şi lauda poporului român.”4 Geniul lui
Eminescu este şi rămâne puternic.

Nuşa CANTEMIR
Note
1

Î n 1882, Mihai Emine scu a fonda t,
împreună cu alţi miltanţi pentru „Dacia Mare”, Societatea
CARPAŢII”, o organizaţie naţionalistă cu caracter semisecret, ce-şi propunea, conform Statutului scos la lumină de
Augustin Z. N. Pop – „sprijinirea după puteri a oricărui
scop şi a oricărei întreprinderi românesci” ( v. Augustin Z.
N. Pop, „Noi contribuţii documentare la biografia lui Mihai
Eminescu”, Editura Academiei Republicii Socialiste
România, 1969, P. 30).
2
Otto Eduard Leopold von Bismarck - Graf von Bismarck,
apoi Fürst von Bismarck-Schönhausen - a fost un om de stat
al Prusiei/Germaniei de la sfârşitul secolului al XIX-lea,
precum şi o figură dominantă în afacerile mondiale. (Sursa:
Wikipedia).
3
Oda intitulată ,,Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie!”, poezie
trimisă lui Iosif Vulcan, apare în Familia III, nr.14 din 2/14
aprilie 1867, şi apoi în volumul de ,,Proză şi versuri” a lui V.
G. Morţun, în 1890.
4
Ioan- Aure l Pop, „Ide ntitatea române ască ”, Editura
Contemporanul, 2017.
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O mare personalitate a Bucovinei:
compozitorul Ciprian Porumbescu (1853 - 1883)
Drumeþie prin Bucovina
În urma Diktatului de la Viena din 30 august
1940, unul din semnatatarii prezentului studiu,
împreunã cu familia ºi alte sute de mii de români
din Transilvania, am fost obligaþi de regimul
Ungariei Horthyste sã ne refugiem în România.
Familia noastrã ºi alte familii din judeþul Satu
Mare, am gãsit adãpost în Bucovina, începând
cu toamna anului 1940 ºi pânã în vara anului
1945, în comuna Mãzãnãeºti, plasa Iliºeºti,
judeþul Suceava.
Perioada ºederii noastre în Bucovina, a avut
un puternic impact asupra înt regii noastre
familii, în special asupra copiilor. Noi copiii neam ad ap tat foarte uºor la f rumoasa limbã
româneascã cu accente moldoveneºti, la portul
popular, cântecele ºi jocurile populare, precum
ºi la obiceiurile de Crãciun, Anul Nou, Paºti ºi la
alte sãrbãtori creºtineºti. Unii din fraþi ºi-au
continuat studiile elementare, alþii au pãºit cu

sfialã pragul ºcolii unde învãþãtoarea Maria era
ºi ea din refugiu. Mai mult cã doi fraþi, sora Zâna
ºi un bãiat Aurel s-au nãscut în Mãzãnãeºti,
fiindu-le naºi de botez familia Buzabric, despre
care discut ãm deseori cu multã dragoste ºi
respect.
Dorul de a revedea comuna Mãzãnãeºti ºi pe
locuitorii ei, în special pe naºii fraþilor noºtri, a
determinat ca în timpul concediului, dupã 25 de
ani, sã plecãm împreunã într-o excursie în
Bucovina. Am plecat cu trei Dacii, luându-ne cu
noi ºi copiii, ca sã cunoascã ºi ei ce a însemnat
refugiul pentru românii transilvãneni ºi cum am
fost primiþi de bucovineni ºi în special de cei
din Mãzãnãeºti.
Din Iliºeºti am parcurs un drum îngust prin
pãdure, cu mult dorita umbrã pe timp de varã.
Pomii fãceau plecãciune pânã aproape de ºosea
ºi parcã ne urau bun venit, îndemnându-ne sã
urmãm calea aleasã. Dupã ce drumul a pãrãsit

52

pãdurea, în faþa noastrã s-a deschis un peisaj
mirific, aºa cã nu puteam sã nu ne oprim ºi sã
facem fotograf ii, pe care le pãstrãm ca un
talisman pentru fiecare dintre noi.
Pe drum pe un deal micuþ am întâlnit un sat
ca o picturã, cuprins în calea razelor de soare. Pe
tabla de la intrare scria: Stupca. În centrul satului
era un indicator: Muzeul Ciprian Porumbescu.
Am fost întâmpinaþi de o doamnã profesoarã, al
cãrei prenume îl pronunþa o sãteancã „Doamna
Elena”, cu un zâmbet de „Bine aþi venit!”.

Dupã ce ne-am prezentat ca foºti refugiaþi, nea spus cã ºi la Stupca au fost refugiaþi din
Transilvania. Oamenii din Stupca ºi acum îºi
aduc aminte de familia Piersic, medic veterinar.
El a ajutat þãranii pentru tratarea animalelor ºi
vindecarea lor. Dupã o perioadã scurtã de ºedere,
familia lui Florin Piersic s-a mutat în localitatea
Corlata.
Apoi, am fost invitaþi sã vizitãm muzeul. În
camera din faþã era un pian, o masã cu ºase
scaune, un pat, o bibliotecã cu cãrþi, iar deasupra
pianului era expusã o vioarã. De asemenea, se
mai aflau multe documente ºi note muzicale,
aparþinând compozitorului Ciprian Porumbescu.
În interiorului muzeului se mai afla ºi o carte de
impresii, în care vizitatorii îºi scriau pãrerile ºi
impresiile. Am scris ºi noi în acel document, pe
care l-am semnat atât pãrinþii, cât ºi copiii. Despre
localitatea Mãzãnãeºti vom scrie un material
separat.
Ciprian Porumbescu, un mare muzician ºi
patriot român
Ciprian Porumbescu s-a nãscut la 1 4
octombrie 1853 la ªipotele Sucevei, în Imperiul
habsburgic, într-o casã modestã de þarã. Pãrinþii
lui erau Emilia ºi preotul ortodox Iraclie
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Golembiovski (Golemb, Galamb, Porumbel). În
18 81 îºi schimbã numele de f amilie în
Porumbescu. A copilãrit ºi învãþat la Stupca.
Ciprian Porumbescu a început studiul muzicii
la Suceava ºi la Cernãuþi, apoi a continuat la
„Konservatorium für Musik und Darstellende
Kunst” în Viena cu Anton Brukner ºi Franz Kren.
În aceastã perioadã îl frecventeazã la Viena pe
Eusebius
Mandyezew sk i,
compozitor
bucovinean, cu care se p erfecþ ioneazã, în
particular, la teoria muzicii. Între 1873 ºi 1877,
a studiat teologia ortodoxã la Cernãuþi. A fost
unul dintre cei mai faimoºi compozitori din
vremea sa.
Printre cele mai populare lucrãri sunt Balada
pentru vioarã ºi orchestrã, Crai Nou, pusã în
scenã pent ru p rima d at ã în sala fest ivã a
Gimnaziului Românesc din Braºov, unde pentru
scurtã vreme a fost ºi profesor (1881 – 1883).
Ciprian Porumbescu a compus muzica pentru
celebrul cântec Pe-al nostru steag e scris Unire,
muzicã ce este folositã de cãtre Albania pentru
imnul naþional (Hymni Flamurit). Cu ajutorul
unei burse îºi continuã studiile la Viena, unde a
dirijat corul Societãþii Studenþeºti „România
Junã”. În anul 1880, a scos 20 de piese corale ºi
cântece la unison, reunite în Colecþiunea de
cântece sociale pentru studenþii români, Cântecul
Gintei Latine, Cântecul Tricolorului, Imnul Unirii,
Pe-al nostru steag..., prima lucrare de acest gen
din literatura românã. Dupã acea perioadã, creazã
ºi alt e lucrãri: R apsodia R omân ã pen tru
orchestrã, Serenada, La malurile Prutului, Altarul
Mãnãstirii Putna, Inimã de român, Odã ostaºilor
români, Crai Nou ºi altele.

Cea mai frumoasã etapã a vieþii lui Ciprian
Porumbescu a fost în 1882, odatã cu premiera
operei sale Crai Nou, la Braºov, piesã în douã
acte pe textul poeziei lui Vasile Alecsandri.
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Succesul a fost imens, ceea ce a fãcut reluarea
spectacolului în 12 ºi 23 martie (Vezi filmul
artistic de lung metraj, Ciprian Porumbescu de
Gheorghe Vitanidis, cu Vlad Rãdescu în rolul
compozitorului Ciprian Porumbescu ).
Ciprian Porumbescu s-a stins din viaþã la 6
iunie 1883, în casa familiei din Stupca, sub ochii
tatãlui sãu Iraclie ºi a surorii sale Mãrioara, la
vârst a d e 2 9 d e ani. Localit atea Stup ca se
numeºte azi Ciprian Porumbescu. Mormântul lui
Ciprian Porumbescu se aflã în cimitirul satului,
în ap ropiere de alt arul Bisericii „Sf ântul
Dumitru”. Mormântul ºi statuia compozitorului
au fost incluse pe lista monumentelor istorice
din judeþul Suceava.

Din anul 1950, principala instituþie de muzicã
din România, Conservatorul i-a purtat numele
pânã în anul 1990. De ce dupã 1989, a fost retrasã
aceast ã denumire? Din anul 1 99 8, f ostul
Conservator Ciprian Porumbescu poartã numele
de Universitatea Naþionalã de Muzicã.
Societatea „Arboroasa” ºi activitatea ei
Societatea „Arboroasa”a fost o societate a
st ud enþilor români d in Cernãuþ i, cap it ala
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Ducatului Bucovinei din Imperiul Austro-Ungar.
Aceastã societate a funcþionat între anii 1875 –
1877 ºi a atras mai multe zeci de participanþi la
activitãþile sale, care au fost de naturã culturalã
ºi patrioticã.
O figurã centralã în cadrul societãþii a fost
compozitorul Ciprian Porumbescu. Societãþii i
s-a dat numele dupã un nume vechi al Bucovinei,
acela al hatmanului Luca Arbore (Eugenia
Glodeanu, Asociaþiile culturale ale tineretului
studios român din monarhia habsburgicã 1860
– 19 18 , Muzeul Naþional d e Istorie a
Transilvaniei, 1998).
Asociaþia a fost înfiinþatã la 23 decembrie
1875, la Universitatea din Cernãuþi. Iniþiatorul
constituirii societãþii a fost Teodor V. ªtefanelli,
care a fost ºi membru al Societãþii „România
Junã”. Scopul societãþii a fost de a îmbunãtãþi
simþirea patrioticã, literarã ºi culturalã, de a
dezvolta un spirit naþional ºi social (Dan Jumarã,
Studenþimea Bucovineanã ºi Marea Unire în
Acta Moldaviae Meridionalis, Anuarul Muzeului
Judeþean Vaslui, nr. XXI, 1999 – 2000, p. 173 –
181).
Printre liderii Arboroasei s-au aflat studenþii
Cip rian Porumbescu, Gherasim Buliga, Ion
Topalã, Zaharia Voronca, Orest Popescu ºi
Dimit rie Onciu. Ei doreau sã consolizeze
identitatea ºi sã ridice prestigiul românilor din
Bucovina. Ei au organizat conferinþe referitoare
la literatura ºi istoria naþionalã, precum ºi serate
muzicale ºi literare, au organizat biblioteci ºi sãli
de lecturã, au menþinut legãturi frãþeºti cu
societãþi din Transilvania ºi Vechiul Regat (Ion
Nistor, Istoria Românilor, vol. II, Biblioteca
Bucureºtilor, 2002).
Gheorghe Buliga a fost primul peºedinte,
urmat de Cip rian Porumbescu. Mot to-ul
asociaþiei a fost compus de Vasile Alecsandri
(Uniþi în cuget, uniþi în Dumnezeu). Membrii
asociaþiei purtau o panglicã în culorile albastru,
galben ºi roºu, ale Tricolorului Românesc, iar
imnul naþional oficial a fost scris de Stefanelli ºi
a fost pus pe muzicã de Ciprian Porumbescu
(Emanuel Turezynski, Czernowitz, Ein von
Bil dungs Bürgertum... Uni versitaten i n
Östlichen... Stat und Nation).
La 1 octombrie 1877, membrii Societãþii
Arboroasa, au trimis o telegramã de condoleanþe
Primãriei Iaºi, cu scopul de a marca 100 de ani
de la decapitarea domnitorului Grigore al III-lea
Ghica, care a ref uzat sã cedeze t erit oriul
Bucovinei cãtre Austria. O a doua telegramã, de
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data aceasta de felicitare la Bucureºti, pentru a
marca cãderea Plevnei, în timpul Rãzboiului de
Independ enþã. Autoritãþile austriece au
considerat cã aceste douã telegrame sunt acte de
trãdare ºi au desfiinþat Societatea Arboroasa.
Aceastã acþiune de desfiinþare a Societãþii
Arboroasa a determinat o reacþie puternicã în
p resa d e limbã românã la Orad ea, Iaºi ºi
Bucureºti. C.A. Rosetti a publicat în mod repetat
în ziarul Românul, încât s-a realizat o notificare
din partea guvernului român la Viena.
Membrii Comitetului de conducere, Ciprian
Porumbescu, Zaharia Voronca, Constant in
Murariu, Orest Popescu ºi Eugen Sireteanu au
fost arestaþi. Procesul a avut loc la Cernãuþi ºi
d up ã þinerea lor unsp rezece sãp tãmâni la
închisoare, Ciprian Porumbescu s-a îmbolnãvit
de tuberculozã. În ciuda achitãrii conducerii
Societãþii, conducãtorii ei au fost plasaþi sub o
strictã sup raveghere. În decembrie 18 78 ,
studenþii români au constituit un nou grup sub
numele „Societatea Academica Junimea”, care a
continuat obiectivele stabilite de Societatea
Arboroasa.
Dup ã desf iinþ area U .R.S.S., Societatea
Arboroasa a fost reînfiinþatã în anul 1990 de
istoricul ºi jurnalistul român Dumitru Covalciuc,
care a devenit ºi p reºedint ele asociaþiei.
Societatea funcþioneazã ºi în prezent la Cernãuþi,
promovând pãstrarea identitãþii naþionale a
românilor din nordul Bucovinei.
Sãrbãtoarea de la Putna din anul 1871
În anul 1870, împlinindu-se 400 de ani de la
sfinþirea Mãnãstirii Putna, studenþii români de
la Viena au decis sã transforme acest eveniment
într-o mare sãrbãtoare.
Izbucnirea rãzboiului franco-prusac, a
determinat amânarea sãrbãtorii pânã în anul 1871.
Motivând Mihai Eminescu a consemnat cã... „a
pornit dintr-un sentiment de pietate cãtre trecutul
nostru pe cât de glorios, pe atât de nefericit”.
La 18 martie 1871, studenþii români din Viena
au ales un comitet pentru organizarea sãrbãtorii
de la Putna. Din acel comitet au fãcut parte: Ioan
Slavici preºedinte, Mihai Eminescu secretar,
precum ºi alþi studenþi ca Petru Pitei, Pamfil Dan,
Sterie Ciurcu, Vasile Morariu, Ion Cocineschi ºi
Elie Luþia. Au mai fost antrenaþi prefectul Oreste
Renney ºi Arcadie Ciupercovici, egumenul
Mãnãstirii Putna.
La Putna s-a organizat o activitate amplã, pe
lângã parada costumului naþional, iar prin grija
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colonelului Boteanu, pe mormântul lui ªtefan
cel Mare, s-a depus o urnã de argint cu pãmânt
din toate teritoriile româneºti. Prin muzica celor
30 de lãutari conduºi de vestitul Grigore Vindireu
ºi prin entuziasmul lui Ciprian Porumbescu, s-a
realizat o atmosferã emoþionantã. Dupã ce a
cântat la vioarã cu lacrimi în ochi, Ciprian
Porumbescu s-a adresat tatãlui sãu, spunând:
„Tatã, am cântat Daciei întregi”.
În ziua d e 1 4/26 august 18 71 seara, în
at mosf era creatã d e dangãt ul clopotelor
Mãnãstirii Putna, a avut loc privegherea
religioasã la mormântul lui ªtefan cel Mare.
Printre cei prezenþi s-au af lat: Mihail
Kogãlniceanu, Vasile Alecsand ri, Grigore
Tocilescu, Constantin Istrate ºi o delegaþie din
partea Mitropoliei Moldovei.
A doua zi, participanþii s-au adunat în faþa
porticului festiv ºi în prezenþa a peste 4000 de
oameni, A.D. Xenopol a rostit cuvântarea festivã.
Au rãmas memorabile cuvintele: „Tu, umbrã
mãreaþã a lui ªtefan cel Mare, coboarã-te în
sufletul poporului tãu ºi cu puterea ta de fier,
încoardã-þi voinþa pentru împlinirea acelor
datorii pe care natura le impune oricãrui popor
ce nãzuieºte spre nemurire”. Mihai Eminescu a
socotit cã „serbarea de la Putna a avut un rol
deosebit, se va ridica simþul naþional aproape
adormit pânã acum ºi va lua alt avânt, iar
studenþii ce-au sosit din toate pãrþile ºi-au fãcut
cunoºtinþe ºi legãturi de prietenie ºi frãþie între
dânºii, vor fi propagatorii cei mai zeloºi ai ideii,
vor contribui la deºteptarea ºi mãrirea neamului
lor în provincile de unde se trag... Deºi despãrþiþi
prin hotare politice, toþi ºtiu cã sunt unul ºi
acelaºi neam ºi aceastã convingere va mãri
puterea lor de rezistenþã ºi îi va oþeli în lupta
pentru neam, lege ºi þarã”.
Serbarea de la Putna, cu adevãrat importantã
ºi grandioasã, a fost pentru tinerii Cip rian
Porumbescu ºi Mihai Eminescu un moment
semnificativ în devenirea lor politicã ºi creatoare
de valori inestimabile.

Prof. Dr. Ioan Corneanu,
ºi

Ing. Mircea Pîrlea
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Erigerio Mariso ºi fiul sau Kotizonio
Abstract: Some of the Sinaia plates can’t be
understude and translated without taking in account other
such plates. This is also the case of a medallion of the
Sinaia Church. Comparing the written and graphical of
the medallion with the information taked from other plates,
may be drawn some important conclusions regarding the
history of carpatho-danube civilization.
Unele dintre tăbliţele de la Sinaia pot fi înţelese şi
descifrate fără a se ţine seama, prea mult, de informaţiile
din celelalte tăbliţe. Insă, multe dintre ele nu pot fi
înţelese fără a se ţine seama de informaţiile cu caracter
general din celelalte. Astfel, pentru înţelegerea si
descifrarea lor trebuie să se ştie că zeii supremi erau
Ro sau Ra şi Geea, care mai aveau în subordinea lor
alţi zei precum: Apolo, Zamolsxis, Zabelo, Mitra, Zeiţa
Păcii, o posibilă zeiţă a morţii şi întunericului Kaly, iar
Deceneu a fost aclamat ca zeu la Genucla, înainte de a
ajunge la Sarmisegetuza. Mai este posibil să fi fost
considerate ca zeiţe Marisa sau Marica (Maria), mama
lui Zamolsxis, precum si mama lui Apolo. De asemenea,
se pare că tot zeu a fost considerat şi Ion al Geei, de la
care muntele Ceahlău s-a numit „Mont Ion oe Ge” sau
Kogaionon din sursele greceşti. Un alt aspect important
este legat de aşa-zisa trimitere la Tatăl Ceresc - la Ro a unor mesageri. Acest ritual nu era un sacrificiu de
aruncare, a celor trimişi, în suliţe ţinute cu vârful în
sus, după cum se afirmă în unele surse istorice greceşti.
Din tăbliţele de la Sinaia rezultă că cei trimişi ca
mesageri erau aleşi în urma unei întreceri dintre mai
mulţi pretendenţi; iar cel ales drept câştigător, intra din
proprie voinţă în foc pe un aşa numit „Pat al lui Ro”,
care avea forma unei movile tronconice de pământ pavat
la partea superioară cu plăci de piatră, sau avea forma
unei plăci rotunde de piatră cu diametrul chiar peste 10
m şi grosime de cca 1 m. Exemple de astfel de „Paturi
ale lui Ro” mai pot fi văzute şi astăzi în sanctuarul numit
astăzi Sarmisegetuza Regia, movila tronconică de la
Albiţa pe Prut, o movilă de lângă Isaccea, unde a fost
glorioasa Genucla şi mai sunt multe alte exemple care
pot fi date. Un exemplu legat de forma şi dimensiunile
unui asemenea „Pat al lui Ro” ar fi şi aşa zisa „Masă a
Tăcerii”, cunoscuta operă de artă a lui Brăncuşi.
Pe astfel de Paturi ale lui Ro erau incineraţi, de
regulă, cei decedaţi din alte motive, de exemplu, corpul
lui Bur eb ista a f ost in cinerat pe u n astf el d e
amplasament undeva în Moesia, iar capul său a fost

adus şi incinerat la Sarmisegetuza. Tot la Sarmisegetuza
a fost incinerat şi capul lui Decebal care a fost urmat,
de vii, de alţi opt nobili devotaţi. Un caz interesant este
cel legat de o tânără regină a macedonenilor care a intrat,
de asemenea, de vie în foc. Pentru a putea face acest
gest, a participat la o întrecere de traversare prin înot a
Dunării pe la „Vadul Macedonenilor” organizat de
mama sa care era împărăteasă sau regină. Pentru curajul
său, a fost numită „Maiho” adică „Cea Puternică” şi de
la ea provine numele macedonenilor – „Maiho Donia”
care s-ar putea traduce prin „Puternica Doamnă”. In
urma acestor evenimente, la macedoneni a apărut cultul
„Celor trei Gee” despre care se aminteşte în tăbliţele
de la Sinaia. Din alte surse istorice, o situaţie
asemănătoare se cunoaşte în legătură cu regina Didona
sau Elissa, cea care a fondat Cartagina.
De situaţii ca cele descriese mai sus se leagă şi
medalionul de la mănăstirea Sinaia, pentru care au
apărut recent, pe Internet, imagini noi de bună calitate,
care permit abordarea descifrării lui. Acest medalion
este interesant prin faptul că pe una din feţe conţine o
scriere alfabetică tipic geto-dacică cu litere care se
regăsesc astăzi atât în alfabetul latin cât şi în cel grecesc;
iar pe cealaltă faţă se foloseşte un alfabet special pe
care Deceneu l-a folosit pentru descrierea unor
evenimente de după moartea lui Burebista. S-ar putea
ca acest alfabet să aibă un caracter sacru, iar existenţa
ambelor alfabete pe acelaşi medalion scoate în evidenţă
faptul că preocupările legate de cunoaşterea scrierii şi
cititului nu au fost preluate de la alte popoare.
De asemenea, existenţa portretelor de pe cele două
feţe (figura 1), care se regăsesc şi pe alte plăci din
colecţia tăbliţelor de la Sinaia, scoate în evidenţă înalta
competenţă profesională a celor care au realizat astfel
de obiecte, iar cei care s-au ocupat de păstrarea lor până
astăzi merită toată recunoştinta celor care le pot vedea.

Fig. 1, Vederi de pe cele douã feþe ale medalionului de
la mãnãstirea Sinaia.
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Textul despărţit în cuvinte de pe imaginea din stânga
a medalionului de la Sinaia (figura1) şi traducerea
aferentă sunt date în continuare: ΠV ΔIO AT ΛEV ΛVE
ZAMV EΛO ON ΣON TO PIOMVNO ΣO NOBAΛIE
ΛO EΔO ΛO ΠATPo Δ. Prin zeii de langă el (pe) al
lui pământ l-a ales pe al său fiu cu nobilii romani să
meargă la Patul lui Ro Zeul.
In textul de mai sus, se afirmă, despre persoana al
cărui portret este reprezentat, că l-a ales pe fiul său să
meargă pe „patul lui Ro”, împreună cu nişte nobili
(prizonieri) romani, fără a se preciza pe cine îl reprezintă
portretul respectiv. Probabil că la timpul când a fost
realizat acest medalion se ştia despre cine este vorba.
Din conţinutul altor tăbliţe, după cum se va prezenta în
continuare, se poate preciza că este vorba de „basileul”
Erigerio Mariso cel care a fost ales conducător la
Sarmisegetuza după moartea lui Burebista.
Pe cealaltă faţă (figura 1 - dreapta) este reprezentat
un alt portret care este al lui Kotizonio, fiul lui Erigerio,
cel care a dorit să meargă pe patul lui Ro după ce a fost
rănit la trecerea Dunării în timpul întoarcerii de la o
expediţie de pradă pe teritoriul romanilor.
Textul de pe această faţă poate fi transcris şi tradus
începănd de la dreapta în sens antiorar astfel: Moli tiuo
Kotisoi elio io Sarmigetozo – Doamna pe al ei Kotiso
l-a ales la Sarmigetuza. Deasupra capului reprezentat
pe această faţă se afla o liniuţă orizontală cu două puncte
dedesupt care ar putea să însemne 200 iar în dreapta o
cruciuliţă, care de obicei înseamnă o mie, iar cele două
puncte indică două mii, astfel incât, este posibil să fie
vorba de o exprimare a anului sub forma 2200 de la
Zamolsxis. Cum Zamolsxis a trăit pe la 2234 a.Chr.,
este posibil ca aceaste evenimente să fi avut loc pe la
anul 34 a.Chr.
Portretul din partea stângă a medalionului din figura
1, apare şi pe tăbliţa 125 care se referă la asediul de la
Genucla al unei căpetenii numită Kangarat (figura 2).
Aspectul literelor şi chenarul acesatei plăci este
asemănător celor de pe placa 3 în care se relatează
despre eliberarea Genuclei de către Zuraseo de la Moleo
Dava după ocuparea ei de către romani după moartea
lui Burebista. Aceasta ar putea fi un indiciu că aceste
plăci au fost realizate de către un acelaşi autor, iar
evenimentele relatate au avut loc într-o perioadă de timp
apropiată.
Textul tradus al tăbliţei este dat mai jos:
Kangarat înalta căpetenie cu portabil pod pe care cu
două vase la al nostru pod s-a ancorat, cu încetul îi
aduce pe ai lor. Ai noştri fii lângă trecerea (din) mal
cu şapte curajoşi în două echipe cu spumă au trecut
(cu) ambarcaţiunea de luptă ca să ducă cu dânşii al
lor secret mesaj care lor în mână le-a fost ascuns (de)
ierarhii superiori.
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Fig. 2, Placa 125, Kangarat asediazã Genucla.

Cu acel frumoas ajutor care a fost dat tatălui nostru
(de) divinul Istru, cu puterea zeilor X (ideogramă pentru
Ro şi Geea) aşa au ieşit geţii care apărau a lor cetate.
Zeii cu mâna macedonenilor au scufundat cu ajutorul
a lui nostru puternic Ro pe cei care pe mal au venit
căci ei toţi la puternica ţară cu şase cuvinte râvneau
la a lor divin An la magul Satel cu ajutorul secret a
lui Ra deasemenea.
A noastră divină prietenoasă apă din numele căreia
vine zeul Δ (ideogramă pentru zeul suprem) care pe ei
îi iubeşte, ca la acel zeu al celor şase cuvinte la ei este
asemănător a lui nostru luminos ρ pe care îl văd ca
pe al lor protector ….
În pecetea din stânga apare acelaşi portret ca şi pe
medalionul de la mănăstirea Sinaia care este înconjurat
de textul: Baseleos Sarmio - împaratul ţării;
În cea din dreapta: M. Sihto Zabyo Gheto –
stăpânul de la cele şase nume ale geţilor (referire la
Sar Mon Gato Dav Skit Get, care conţine şase cuvinte,
adică la Moleo Dava).
Despre alegerea succesorului lui Burebista avem
informaţii din tăbliţa 92 (figura 3) în care se precizează
numele noului conducător de la Sarmisegetuza.

Fig.3. Placa 92. Alegerea lui Erigerio ca succesor la
Sarmisegetuza.
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Prin descifrare s-a obţinut următorul text:
În timpul aducerii împăratului cetăţii geţilor Erigerio
de 5000 de trupe la Sarmigetuza, a fost (se vedea) o
ploioasă noroasă zi. Asemenea fiilor a căror scop (era)
să meargă la Ro intrând în foc, trupele cetăţii (erau)
la fel. Răii oameni au luat ale Marei de fier arme cu
care să împiedice cu ele pe acei oameni să treacă
cursul (şuvoiul) râului. Oamenii au fost obligaţi să
înoate spre podiumul marelui bărbat spre, marele
preot Erygeri al cetatăţii geţilor. Ordin la Sarmigetuza
împăratul adus de Ro. Ordin al marelui preot al
boicerilor (războinicilor cerului). Hotărârea dată la
altarul înalt de însuşi (De)Ceneo.
Textul de mai sus se referă la evenimentele care au
avut loc la alegerea lui Erigeriu ca successor al lui
Burebista. In mod deosebit, se relatează faptul că, pe o
zi noroasă şi ploioasă, susţinătorii noului împărat au
fost obligaţi să treacă râul în înot pentru a ajunge la
locul unde se afla preferatul lor pentru a-l susţine.
Portretul lui Erigeriu mai apare pe tăbliţa 116 şi pe
tăbliţa 91 care conţine portretele a mai multor căpitenii
ale geto-dacilor.
În tăbliţa 69 (figura 4) se relatează despre rănirea
unei căp etenii a geto-dacilor (Ko tizonio) d upă
reîntoarcerea de la trecerea Dunării.
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Erigerio doni ceio so Ro puso soe Kotizonio, so filo
ranoe oe doe saceo lo peghi toe eaeoi, ceo so romeo,
lo Sarmigetuzo deundo foe katu a todu toe do Kali
steio.
Erigerio a dat pe cei care cu Ro au pus pe al său
Kotizoniu, al său fiu rănit de două suliţe la picior la
acea apă a lor, cea cu romanii, la Sarmigetuza dând
foc catafalcului celor morţi la Kali să stea.
Kotisonio on LA ito zoeoe so Ro puso siea ° on dye
to lo biseko korio dabo.
Kotisonio la La s-a dus la zei şi cu Ro a pus al său
corp (° este ideogramă pentru corpul omenesc) la zei,
la altar inima cetăţii.
Traso on sa ecio iteio dabo Erygero Mariso.
Ordin de la a sa proprietate care duce spre cetate,
Erygero Mariso.
In colţul din dreapta al acestei plăci este redat acelaşi
portret ca în partea dreaptă a medalionului din figura 1,
însoţit de un text care ar putea fi transcris astfel: Moli
Kotizo …eiuo, (adică „Al Moliei Ko tizo al ei”)
asemănător celui de pe medalionul din figura 1. Pe
partea frontală a unui templu reprezentat pe mijlocul
părţii de jos, se poate citi „MOLIO” care ar putea să se
refere la templul Marisei, mama lui Zamolsxis, despre
care, în tăbliţa 17, se spune ca a fost mutată de la
„Muntele Sfânt” la Sarmisegetuza, iar după moartea
lui Decebal, în tăbliţa 28, se afirmă că acest templu a
căzut în mâinele romanilor. In colţul din dreapta, se
poate distinge: Soi ido yoi doe zy to dyo Ó+Ó yo. Sau dus la a lor doi zei cu zeii lor, (referire la faptul că
zeii Ro şi Geea, aveau „în subordine” alţi zei). In pecetea
care conţine un călăreţ, se poate citi în sens orar,
începând de jos, astfel: Oy Ry Ge yruo kory eyo. La
Ro Geea au mers inimile lor.
Pe rândul de jos se disting unele litere şi ideograme
ale scrierii danubiene mai greu de interpretat.
Tăbliţa 40 (figura.5) se referă la atacurile iazigiilor
prin trecerea Dunării

Fig.4. Tãbliþa 69. Kotizonio este rãnit la trecerea
Dunãrii.

Conţinutul tăbliţei este redat în continuare:
Kotizonio so on turnio iceo prade se lo ito esto a
saheio riomunoi lo edeo acino recego Istrio on
napoeo de o hio on noe Panonio.
Kotizonio la întoarcerea de la pradă mergând spre
est a fost lovit de suliţă de romani la trecerea aceea a
râului Istru la întoarcerea la ai săi în a noastră Panonie
Acino aeo nostreo = Δ - Ge. so at leio on son geo
riomunosu.
Aici apa a lor noştri doi Δ (ideogramă pentru Ro) şi
Geea au luat la ei fiul omului roman.

Fig.5. Placa 40, Kosendo cu iazigii sãi i-a înecat pe romani.
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Conţinutul tăbliţei 40 este redat în continuare:
De tici M(ato) du RO Kosendo so katu LA to degi
rumunu so rekao Nisibe on Mesio.
De învăţat (de ţinut minte) stăpânul (în text este folosită
numai iniţiala de la MATO) lui Ro cu catafalcul La
(altă denumire a lui Ra) zeci de romani (a adus) la
râul Nisibe în Moesia.
Du RO fahsu cieo oi ciren tia degio to RO zio gin ilo
reibi lo sarmato die eazigio
Pentru Ro au făcut cei sub comanda lui zeci la Ro
zeul femei (care) au mers în robie la a sarmaţilor zeu
al iazigiilor.
Ra cenau lo umo on perio so bis paso. Ra a luat jertfă
pe unul care a pierit la a abisului trecere.
Geio gati sterepo sonta nostreo sarmato eazigio du
pio ceren tea a de sio du Ro Radu Trigaiu. Oamenii
leoparzi conduşi au fost de al nostru sarmato-eazegiu
cu pioasă cerere a celui văzut de Ro, Radu Trigaio.
Sarmato eazigio geon percila rumunuso duro
Kosendo e so Ra si topio geci ini lo rebi lo a e sie die.
(Ai) sarmato eazigio oameni au străpuns pe romani
în timpul lui Kosendo, şi cu Ra au înecat zeci dintre
ai lor sau i-au luat în robie la a lor divini zei.
So nu kosa upo so sion kasera to rumunu so dio hio
purcedemui sonto lo rio.
Cu a lui sabie, până s-a rupt, romanii cu zeii lor au
început să fie trimişi la râu.
Lo traso G. T. P. La comanda palatului geţilor.
În această tăbliţă se relatează despre o căpetenie
numită Kosendo, însă, în tăbliţa 72 (figura 6) în care se
relatează, practic, despre aceleaşi evenimente se
foloseşte atât numele Kosendo cât şi Kotizonio, ceea
ce înseamnă că este vorba de aceeaşi persoană.

Fig. 6. Placuþa 72. Marele preot de la Poesta Dava
despre Kotizonio.

Textul de pe această tăbliţă conţine unele litere care
nu au mai fost întâlnite în altă parte, iar înţelegerea
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textului este dificilă datorită faptului că în unele locuri
literele sunt scrise prin suprapunere, în alte locuri unele
cuvinte nu sunt scrise complet, unele litere, care lipsesc,
sunt marcate prin puncte, iar pentru „M” şi „Ge” pe
lîngă faptul că se folosesc şi literele „clasice”, se
folosesc şi nişte simboluri care se aseamănă. In urma
analizei textului original, pentru descifrarea lui, acesta
a fost transcris prin utilizarea alfabetului „clasic”, astfel:
ΠOEΣTO ΔABO ΨETYO ΠATPI ΔYOY
MEYO. KOΣENΔOΣ MO ЧEPA ΣAN A YЧEO
ΨIE. A ЧYèN IPY ΔION ЧEA TEO ΔIY ΔIE
BEPYE A IЧEA.
YE ЧEOA TO ITYO ΨE NIO ΠEZV BYO èYO
ZI ΛYE ΣV TEMO ΔIV PE.
ЧITE ΦYO IO YTI YV MEHO ΠATPI ΔIO.
ΣO MAE BO ΣTO ΠO ENO XOE èN PETPE
NIO ZIV. PEO IΛO ΣO ENEOY MVE XOE IOA
PA ΔOE ΠATPI ΔYO TEH ΠOEΣTO èN O
NEPEYV ZE ΛYE ΣO ΠO KOTIZONYO ZIΔOE
MATO ΔABO ΨETYO.
TPAΣO èN KO-ΔIO ЖEIO
În cartuşul de jos : KIPINO ΛOΓVI
KOTIZONIEO
In textul de mai sus, s-a considerat că è ar corespunde
unui „o” scurt. Pentru urmărirea mai uşoară a
textului, acesta este redat mai jos şi tradus, cu
ajutorul alfabetul latin, astfel:
Poesto Dabo getyo patri dyoi meyo. Kosendos mo
cera san a iceo Gie. Poesto Davo a geţilor, patria
zeilor mei. Kosendo al conducătorului meu fiu a
plecat la Geea.
A ciôn iry dion cea teo die berye a icea. Ye ceoa to
ityo Ge nio pezu byo ôyo Zi lye.
La a cărui plecare la zei cei pe care zeii i-au luat la
ei să meargă. Cei care au mears la Geea a lor
preţioasă viaţă la a lor Zei se află..
Su temo diy Re cite fyon io yti yu meio patri dio. So
mae bo sto po eno hoe ôn retere nio ziu. Sub a lor
zeu Re, ai cetăţii fii au plecat la a mea patrie a zeilor.
Cu a mea casă, stau câte unul care să–l întâlneasxă
pe al lui zeu.
Reo ilo so eneoy mue hoe ioa Ra doe patri dyo tei
Poesto. èn o nereyu ze lye so po Kotizonyo zidoe mato
dabo getyo. Rândurile merg cu al lor suflet la al lor
Ra al patriei zau al acestei Poesta. După dorinţa zeilor,
stau sub al lui Kotizoniu zei ai stăpânului cetăţii
geţilor.
Traso ôn Ko-Dio Jeio. La comanda marelui preot-al
zeilor vii.
In pecetea de jos pe mijloc: Kirino logui Kotizo nieo.
Coconii (domnii sau cavalerii) de vorbă cu Kotizo al
lor. In limba română avem şi astăzi verbul „a cuteza”,
(a îndrăzni).
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Placa a fost realizată de marele preot de la Poesta Dava
şi se remarcă prin reprezentarea, în partea din stângajos, a unui grifon situat într-o pădure de foioase care-l
reprezintă pe Apolo.
Placa are un conţinut religios mai greu de înţeles şi de
interpretat în condiţiile de astăzi,
Unele evenimentele dramatice care au avut loc după
moartea lui Decebal, cu aspecte asemănătoare celor
descrise mai sus se găsesc şi în tăbliţa cu nr. 28
prezentată în figura 7.
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un număr de opt nobili credincioşi lui prezentaţi în
procesiunea din figura 7.

Fig. 8 . Monedã Koson posibil dedicatã lui Kotizonio
fiul lui Erigerio Mariso.

In figura 8 sunt prezentate cele două feţe ale unei
monede de tip Koson despre care se poate aprecia că
sunt dedicate lui Kotizonio şi însoţitorilor săi în
evenimentele la cere au participat. In partea stângă este
scris „BΩ”, care reprezintă prima silabă din „BΩYO”
care înseamnă „războinic”. Aceste monede au aceeaşi
semnificaţie ca şi medalionul din figura 1. Este de
remarcat că pe ţăbliţele din figurile 5 şi 6 sunt
reprezentaţi câte trei sau patru războinici sau călăreţi
ca şi pe monezile de tip „Koson”,

Fig. 7. Tãbliþa 28. Relatãri despre moartea lui Decebal.

Textul principal din partea de jos are următorul
conţinut: DU JEOIU A PARO SE CAPO DACEBIALO
SO SIN TO NOBALO. In traducere: De vii la patul
lui Ro cu capul lui Decebal a celor care se văd (pe
imaginea tăbliţei) nobili.
In textul de mai sus apare secvenţa „ A PARO” despre
care se poate aprecia că este o formă scurtată pentru „A
PATO RO” care înseamnă „la patul lui Ro”. După cum
se poate vedea, odată cu incinerarea capului lui Decebal
este posibil să fi trecut în „Impărăţia Cerului”, de vii, şi

Concluzii: Tăbliţele de la Sinaia se referă la aspecte de
mare importanţă legate de viaţa locuitorilor din zona
carpato-danubiană şi balcanică. Pentru înţelegerea şi
descifrarea unora dintre ele, trebuie să se ţină seama de
contextual istoric şi de informaţiile cunoscute deja din
co nţin utu l celo rlalte tăb liţe. I n mo d deo sebit,
medalionul de la mănăstirea Sinaia nu poate fi descifrat
fără a se ţine seama de informaţiile din celelalte tăbliţe.

Prof.univ.dr.ing.
Viorel UNGUREANU,
Bacău
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Asocierea valaho-maghiară
pe care catolicii au făcut-o uitată
pentru a o putea transforma în duşmănie
În 1737-1739, maghiarii asociaþi cu valahii
i-au speriat atât de tare pe habsburgi - reeditând
o revoltã generalizatã, sub îndemn turcesc, dar
sub steagurile curuþilor moºtenite de Iosif
Rakoczy de la tatãl sãu, Marele Principe
Francisc Rakoczy II.
Marºul racoþian ºi „Cãluºarul”
„Chiar ºi în anul 1940, ... în unele sate din
nordul Transilvaniei se mai pãstrau cu dragoste
steagurile racoþiene pe care le purtaserã
împreunã curuþii unguri ºi români în lupta
[Pentru patrie! Pentru libertate]. Tot acolo, la

nunþile þãrãneºti, lãutarii aveau obiceiul sã
întâmpine pe miri ºi naºi cu marºul racoþian,
chemarea la luptã a curuþilor care rãsunase pe
aceste meleaguri în urmã cu aproape douã
veacuri ºi jumãtate (raportat la 1962, n. mea).
Aceeaºi înfrãþire a fost pãstratã în cântecele
populare româneºti ºi în cântecele curuþeºti
maghiare, amintind de bãtuta ºi cãluºarul pe
care curuþii români ºi unguri le-au jucat în
preajma focurilor dupã o bãtãlie glorioasã,
chiotind împreunã (Liviu Patachi, I.U. Soricu:
influenþe româneºti în poezia ºi fo lclorul
unguresc ...)”. Acesta este un fragment extrem
de i mportan t di n cartea s cri s ã de Gh .
Georgescu-Buzãu, în 1962, Ed. Poli ticã,
Rãscoala de la 1784 a iobagilor din Transilvania
de sub conducerea lui Horia, Cloºca ºi Criºan,
pg. 122, 123.
Pentru confirmarea celor scrise de Gh.
Georges cu-Bu zãu ºi pen tru în l ãtu rarea
suspiciunii cã paragraful ar fi putut fi scris
pentru satisfacerea cerinþelor globalismului
proletar - frãþesc - din 1962, vã reamintesc ceea
ce am mai scris în ziarul Unirea de Alba:
„Numãrul mare al românilor care au luptat sub
steagurile vestitului principe revoluþionar apare
ºi din numitele cântece ale Curuþilor, care au
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în cea mai mare parte caracter - melodie ºi
versificaþie - pânã azi românesc, deºi sunt
executate în ungureºte. Personal notez cã în
comuna Dielari, judeþul Hunedoara, la nunþile
minerilor români, fanfara cânta melodiosul
marº numit Rakoczy indulo, pânã în anul 1919
când a fost interzis de preotul ortodox Henþia”,
Ioan Popa Zlatna, Amintiri din Þara Martirilor,
Fundaþia Paem, vol I, pg. 289; I P-Zlatna a fost
naº de cununie al doamnei Foresegan Melania
din Zlatna.
Popa Henþia a scos marºul pentru cã era ...
„prea unguresc”; atitudinile pro-catolice ale lui
Ni col ae Iorga i-a greco-catol i ci zat pe
intelectualii români, cu popi cu tot.
- Pãi sã-i mai laºi aliaþi pe unguri ºi români?!
De pe timpurile în care bromhidroza
nemþeascã era atât de intensã cã ne usturau
ochii
Dupã Rãcoþeºti nu s-a mai auzit maghiarii
ºi valahii ci numai maghiarii contra valahilor.
Aºa cum vedem, blazoanele valahilor cu
numele Racoþi, Rãcoanþã au fost identice cu cele
ale marii familii Rakoczy … în august 1601, în
cortul lui Mihai Viteazu, atacat de mercenarii
valoni, se afla un Rakoczy, care a fost atât de
rãnit încât era sã moarã odatã cu voievodul …
lipsit de români(?).
Arãdeanul Traian Magher scria prin 1925
cã curuþii îi spuneau Rãcoanþã principelui
Rakoczy. Despre Horea au scris cinci grecocatolici, ortodocºii au scris orientaþi de scrierile
comisarilor habsburgi; despre Rakozy Iosif cine
aþi vrea sã fi scris?
Aºa se face cã noi, cei de azi ºtim destul de
puþin despre rãzboiul curuþilor lui Francisc
Rakoczy II ºi mai nimic de acea teribilã, mare,
revol tã, organi zatã de turci în preajma
campaniei (1737-1739) de instalare ca principe
al Transilvaniei pe Iosif Rakoczy, fiul lui
Francisc Rakoczy II. Ce nu le-a plãcut catolicilor
noi nu ºtim: cele mai multe din satele Aradului
au fost mutate în perioada 1739-1745 de pe
vechile lor vetre în cele sistematizate; de pe
dealurile înalte, cu pãduri ºi cu culturile de mei,
pe câmpiile sistematizate, cu culturi de grâu,
porumb ºi cartofi, nespecifice celþilor, dacilor,
sarmaþilor, cumanilor, pecenegilor. Reuºita
turcilor din 1737-1739 de a mobiliza valahii ºi
maghiarii sub steagurile marelui principe
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Francisc Rakoczy II a avut un succes remarcabil,
concretizat în retragerea bromhidrozei nemþeºti
de pe graniþa din Belgrad pe cea din Mureº.
Cum spuneam, austriecii n-au uitat niciodatã
înfrângerea aceea în faþa turcilor, precedatã de
duºmãnia agresivã a valahilor ºi maghiarilor,
iar turcii sã sperãm cã au notat mai multe ºi cã
oarecând le vor ºi spune.
„Maria Tereza privea în permanenþã cu un
ochi vigilent spre o eventualã trezire de gânduri
rebele sau de sentimente nostalgice dupã
conducãto rii kuruþi”. Maria Tereza l -a
admonestat furibund pe un mare nobil numai
pentru cã - împotmolit în noroiul Panoniei invocase numele lui Rakoczy, ca sã-i facã pe
þãranii unguri sã punã umãrul la despotmolire.
(vezi Paul Lendvai, Ungurii, Ed. Humanitas,
2007, pg. 187.
Nemþii învinºi au trecut prin foc satele de
valahi ºi maghiari bãnuite de rãzvrãtire ...
dispãrea fumul corturilor cumane ºi venea-n
damfuri bromhidroza comisarilor nemþi, venea
jugul de fier în locul celui de lemn. Austriecii
º i -au
nu mi t besti ali tãþi l e „mãsu ri
administrative”, concretizate în mutarea satelor
di n locul natu rii celtice în câmpu ri, în
regularizarea râurilor, în desecarea mlaºtinilor
cu habitaturi îndestulãtoare, în înlocuirea
culturilor de mei spontan cu culturi de porumb
ºi grâu, în înlocuirea bâtei de cioban cu sapa.
În URBANIZARE!
Valahului ºi maghiarului li s-a dat sapa ºi
coasa, unelte aproape inexistente în civilizaþia
lor de nomazi de pânã la 1739! Oribila sapã;
senzorul de monitorizare, docilizare, supunere
ºi umilire. ªi sedentarizarea. ªi cadastru. De
ce? Pentru impozitare ºi control! Intelectualul
le-a fãcut virtuþi, dar asta nu a fost cea mai mare
ticãloºie a lui!
Aþi au zi t in telectual sã n u admi re
„civilizarea” habsburgilor!

ing. Ioan COSTEA
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„Eu?… Eu să scriu despre
Vlad Pohilă?…”

În primăv ara lu i 2008 Vlad Pohilă urma să
împlinească 55 de ani. Bănuiam că lumea nu se va
înghesui să scrie despre acest intelectual basarabean,
cu o misiune specială pe pământ. Este unul dintre
paradoxurile lumii scrisului. Vlad Pohilă scrie cu
dărnicie despre mulţi, şi puţini dintre cei mulţi scriu
despre Vlad Pohilă.
Ştiind că e modest şi nu va face publicitate din
rotunjirea unui număr de ani, mi-am propus să-i fac în
taină o surpriză. Am apelat la câţiva intelectuali din
anturajul său, rugându-i să scrie câte un articol de presă.
Printre cei aleşi era şi Ninela Caranfil, prietena şi vecina
de scară a lui Vlad Pohilă.
Sun la uşa Ninelei. Îi spun despre ce este vorba.
Uimită de rugămintea mea, cuprinsă parcă de frică,
Ninela face un pas înapoi, îşi duce mâna la piept şi
exclamă cu voce expresivă, apăsată:
– Eu?… Eu să scriu despre Vlad Pohilă?…
După care întinde mâinile larg deschise spre cer şi
fluturând cu ele continuă, ca într-o scenă de teatru:
– Dar el e mare!… Cum pot să scriu eu despre Vlad
Pohilă?…
Ochii Ninelei au urmat calea mâinilor, privind spre
cer.
Am repetat de câteva ori rugămintea „Poate totuşi
încerci?”, după care am plecat fără să nutresc mari
speranţe. Cu atât mai mare mi-a fost bucuria când Ninela
a apărut în „Literatura şi arta” cu un articol frumos
dedicat lui Vlad Pohilă (“Un învăţător al Cetăţii”, 3
aprilie 2008).
De altfel, o surpriză şi mai mare a făcut-o echipa de
la ziarul „Timpul”. Veteranul şi sufletistul ziaristicii

basarabene, stimatul domn Gheorghe Budeanu nu
trebuia rugat mult – a fost suficient să-i spun de
apropiatul jubileu. Recunoscător (“Mulţumesc mult! Nu
ştiam. Puteam trece cu vederea”), dl Budeanu şi-a notat
în carnet: „Vlad Pohilă, 6 aprilie”. Pentru ca mai apoi
să apară valorosul interviu cu Vlad Pohilă, intitulat „Sunt
un om liber şi fericit în libertatea de a gândi şi a
scrie…”, moderat de Tatiana Corai (21 martie 2008).
Era unul din seria interviurilor de odinioară de la
„Timpul”, pe două pagini, aşteptate şi apreciate de
cititori, dar şi de protagonişti.
A trecut ceva timp şi deja Vlad Pohilă m-a rugat să
scriu câteva cuvinte la biobibliografia sa, lucrare ce urma
să fie editată de Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”
din Chişinău (publicată în 2010, 288 pag.). L-am refuzat.
Am avut aceeaşi neîncredere, amestecată cu frică, ca şi
în cazul Ninelei Caranfil. Cum să scriu eu despre Vlad
Pohilă? Cum să cuprind în câteva pagini o activitate,
adunată într-o bibliografie atât de vasta?
***
Nu ştiu dacă vreun fotograf a surprins copii de la
ţară care, păscând caprele ori vaca, citesc cărţi, învăluiţi
de liniştea naturii şi dangătul tălăngilor. Ce imagini
superbe din copilărie ar fi avut umanitatea! O fi mai
mulţi astfel de copii în satele noastre basarabene. Eu
ştiu de Vlad Pohilă. Îndrăgostit de carte din copilărie, a
ajuns să scrie poate cele mai multe eseuri dedicate cărţii,
lecturii, bibliotecii, cititorilor. Şi nu într-o limbă
„tehnică”, seacă, formală, specifică multor absolvenţi
ai facultăţii de biblioteconomie, ci într-o limbă a
simţirilor, a trăirilor şi frământărilor sufleteşti, limbă
savurată de la vlădică la opincă. Am fost martoră nu o
singură dată cum până şi intelectualii de marcă din
România îl ascultau pe Vlad Pohilă cu sufletul la gură,
ca să nu spun în pitorescul limbaj popular – „cu gura
căscată”. Aşa îl ascultă românimea pe Ioan-Aurel Pop,
rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.
Poate Vlad Pohilă nu ar fi ajuns să scrie această
bogăţie de eseuri, dacă prin voia sorţii, pentru a-şi
asigura existenţa, n-ar fi devenit în 2003 angajatul
Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” din Chişinău.
Înţeleapta directoare Lidia Kulikovski l-a angajat
cu oarecare sfială. Cum? Vlad Pohilă? Cel cu „Glasul”,
primul ziar în grafia latină; cel cu ziarul „Mesagerul”;
cel cu broşura „Să citim, să scriem cu litere latine” (Ch.,
Ed. „Lumina”, 1989 difuzată în câteva sute de mii de
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exemplare!); cel cu îndrumarul ortografic „Grafia latină
pentru toţi”: norme, reguli, şi excepţii, legităţi şi
dificultăţi ortografice (Ch., Ed. „Ştiinţa”, 1990, 157 pag,)
etc. Cum? Aşa o somitate naţională, un intelectual şi un
publicist de aşa clasă, cu o experienţă atât de mare şi
variată, acceptă să vină la o revistă a unei biblioteci, fie
ea şi din capitala Basarabiei? Înţeleaptă de două ori,
dna Kulikovski i-a oferit onorabilului angajat ceva rar
întâlnit în birocraticul sistem al bibliotecilor – libertatea,
care poate fi denumită „al treilea plămân al creatorului”.
Lucrurile au mers în ascensiune, de la editorial la
editorial, încât sosise timpul ca aceste nestimate să fie
adunate în volumul „Arta de a pasiona cititorii:
Editoriale din revista Bibliopolis 2002-2012" (Ch.,
2012), urmat de „Elogiu lecturii: Editoriale din revista
Bibliopolis: 2003-2015" (Ch., 2017). Titlurile vorbesc
de la sine. Să cităm unele dintre ele: „Cartea o magnifică
lucrare a spiritului divin”, „Orice anotimp este bun
pentru lecturi”, „Cititorul se formează. Cel mai mult,
totuşi, la bibliotecă”, „Cel mai bun cadou oriunde şi
oricând – cartea”, „Arta de a vorbi cititorilor”, „Arta
de a scrie pentru cititori”, „Apărarea bibliotecii”, „O
şcoală sigură pentru fo rmarea intelect ualului:
biblioteca”, „Copiii şi cărţile”, „Biblioteca – o instituţie
ideală pentru apropieri culturale”, „Biblioteca şi
p erpetu area val oril or n aţio na le”, „Cărţile şi
autorităţile”, „Bibliotecile şi elitele”, „Valori europene,
valori perene”, „O mie de cărţi necitite” etc.
Consider că Biblioteca Municipală din Chişinău şia adăugat valoare şi prin Vlad Pohilă, deşi pentru munca
sa de salahor dânsul este plătit cu un salariu modest. Şi
în general, pentru cât munceşte Vlad Pohilă – peste tot
şi pentru toţi, dânsul este sărac ca Mihai Eminescu.
Paralela cu Eminescu nu este legată doar de „nobila”
sărăcie a lui Vlad. Cred că prin beneficiile aduse
Bibliotecii Municipale, prin vastitatea activităţii sale în
cadrul acestei instituţii, prin multitudinea de scrieri în
domeniu pe care le lasă în urma sa, „bibliotecarul” Vlad
Pohilă l-a întrecut mult pe „bibliotecarul” Mihai
Eminescu. Dar şi Vlad Pohilă a beneficiat de atenţia
doamnelor şi domnişoarelor de la „Haşdeu”, în frunte
cu Lidia Kulikovski şi actuala tânăra directoare Mariana
Harjevschi, care au ajuns să-i editeze volumele „Şi totuşi,
limba română: Articole, eseuri, prefeţe, recenzii” (Ch.,
2008: în cazul acestei cărţi a contat şi intervenţia lui
Vasile Şoimaru); „Vlad Pohilă: Bibliografie” (Ch.,
2010); „Arta de a pasiona cititorii: Editoriale din revista
Bibliopolis 2002-2012" (Ch., 2012); „Elogiu lecturii:
Editoriale din revista Bibliopolis: 2003-2015" (Ch.,
2017).
Ştiind că lui Vlad Pohilă nu-i place să dea din coate,
când e vorba de sine, nu sunt sigură dacă o parte din
munca sa, risipită prin ziare şi reviste, s-ar fi regăsit
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cândva în volume. Sperăm că vor urma şi altele. Eu una
m-aş bucura de apariţia eventuală a două cărţi. Una să
adune eseurile despre femei, în fruntea cărora să stea
cel dedicat mamei Ileana Prisăcaru, precum şi surorilor
Teodosia, Eugenia, Galina, Liuba şi Valentina.
Atitudinea lui Vlad Pohilă faţă de femei se manifestă
adesea prin propoziţia „Ce frumoasă eşti azi!”. Aşa era
şi regretatul Glebus Sainciuc, gentilomul Glebus
Sainciuc, cu educaţie românească interbelică. Vlad
Pohilă poate spune „Ce frumoasă eşti azi” până şi unei
femei urâte şi răutăcioase. Am văzut cum una dintre ele
la auzul acestor cuvinte a zâmbit larg, s-a luminat la
faţă, şi parcă ceva simpatic s-a întrezărit pe chipul ei,
mai degrabă neprietenos, încruntat, şi de aceea urât.
A doua carte ar fi probabil o premieră în lumea
noastră culturală şi editorială. Ce ar fi dacă Vlad Pohilă
ar permite să pătrundem în biblioteca sa personală, ca
să adunăm într-un volum dedicaţiile? Acele sute de
dedicaţii din cărţile oferite lui Vlad Pohilă, ce se
înghesuie în garsoniera lui – în bucătărie, dormitor, în
antreu, probabil şi la balcon, printre borcanele cu zacuscă
şi murături preparate de sora Galina, din com. Putineşti,
Floreşti. Ce bogăţie de aprecieri pentru Vlad Pohilă…
Ce mozaic de nume, valoare umană şi evenimente s-ar
aduna între copertele unui astfel de volum… Ce
satisf acţie sp ir ituală şi pr of esio nală ar avea
bibliotecarele de la „Hasdeu” dacă ar lucra la o astfel de
carte. Arhiinteresantă carte!
Poate găseşte timp şi putere furnicuţa Claudia
Tricolici, de la Centrul de Informare şi Documentare
Chişinău (furnicuţe, de altfel, sunt toate fetele din acest
serviciu). Chit că dânsa are experienţa respectivă, fiind
alcătuitoarea lucrării „Cărţi cu dedicaţii: în colecţia
Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” (Ch., 2007).
Stimata Claudia Tricolici are pe deasupra experienţă
colab or ăr ii cu Vlad , ea f iind şi alcătu itoarea
biobibliografiei „Vlad Pohilă”.
***
Revista „Bibliopolis” e scoasă în lumea largă de Vlad
Pohilă. Totuşi acest publicist de forţă merită o tribună
mai mare. Vlad Pohilă s-ar simţi mai în largul său, dacă
lucra în continuare la aşa ziare de acoperire naţională
cum erau „Glasul” (ulterior „Glasul Naţiunii”, a lucrat
între anii 1989-1995), ori „Mesagerul” (redactor,
redactor-şef între anii 1995—2001). Ar fi concurat în
continuare cu editorialele lui Constantin Tănase din
„Timpul”, iar ambii cu cele ale lui Mihai Eminescu. Din
nefericire „Glasul Naţiunii” şi „Mesagerul” s-au închis,
astfel că basarabenii au rămas văduviţi de importante
surse de informare şi simţire românească.
***
Hărnicia, dragostea pentru oameni, pentru limba
română şi românism îl definesc pe Vlad Pohilă. Ca şi în
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cazul lui Grigore Vieru dragostea sinceră pentru oameni
se întoarce spre el în cele mai dese cazuri ca un
bumerang, aducând cu sine dragostea oamenilor faţă
de Vlad Pohilă. O fi avut şi duşmani, oameni invidioşi,
răutăcioşi. Conştient, însă, de valoarea sa, îşi urmează
calea fără să-i ia în seamă. Ceea ce contează pentru Vlad
este respectul şi simpatia reciprocă. Aprecierile,
sugestiile şi, de ce nu, critica binevoitoare îi fac bine.
Mai ales că uneori pentru zbuciumul său se alege cu
onorarii derizorii. Se întâmplă ca nici ele să nu fie
ono rate. Şi atunci, se mângâie cu vo rba bu nă,
tămăduitoare şi îmbucurătoare de suflet, venită de la
oamenii care ştiu să-i aprecieze valoarea şi cărora le
dedică scrisul şi viaţa.
***
Asemenea regretatului Grigore Vieru, lui Vlad Pohilă
îi place să fie paşnic, politicos. Însă cum avem pe capul
nostru atâţia duşmani ai românismului, când e vorba de
apărarea valorilor naţionale, cuvântul şi scrisul lui Vlad
se transformă în brici. Aşa cum în cazuri similare
deveneau brici cuvântul şi scrisul lui Grigore Vieru.
***
Într-o zi Vlad Pohilă îmi arată textul unui viitor articol
de-al său, autoredactat. Foile erau pline de tăieturi şi cuvinte
suprapuse, pe margini se vedeau multe completări.
– Aşa te redactezi tu pe tine? îl întreb mirată, ştiind
cât de perfecte sunt articolele lui.
– Depinde! În general scriu dintr-o răsuflare. Dar
unele articole merg mai greu, şi atunci revin, precizez,
redactez. De multe ori sunt nemilos, foarte exigent cu
scrisul meu.
Şi eu, care credeam că Vlad Pohilă scrie uşor. Că
textele lui ies ca dintr-o pană fermecată. Darul de la
Dumnezeu, lectura nestăvilită, dar şi multă muncă stau
la temelia perfecţiunii sale.
***
Pe vremurile copilăriei mele copiii priveau mult la
soare. Unul dintre jocurile preferate era să îndrepţi spre
soare caleidoscopul. La cea mai mică rotire a cilindrului
se formau noi şi noi „picturi” simetrice cu flori, niciodată
identice. Curiozitatea faţă de miracolul apariţiei şi
schimbării acestor „picturi” îndemna copiii să desfacă
caleidoscopul. Aşa am aflat şi eu că acest miracol îl
produc câteva oglinzi şi cioburi de sticle colorate. Cu
cât mai multe, mai frumoase şi mai colorate cioburi
conţinea caleidoscopul, cu cât mai luminat era cerul, cu
atât mai bogate, variate şi vii erau imaginile.
Limba lui Vlad Pohilă este alcătuită din sute, poate
chiar mii de nestemate pe care le conţine Caleidoscopul
Limbii Române. Luminate de dorinţa de cunoaştere şi
tendinţa spre perfecţiune, ele bucură inimile cititorilor
şi ascultătorilor basarabeni, dar şi a românilor din ţară.
***
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Mă sună odată Vlad la o oră târzie, pe la 22.0023.00, şi îmi spune cu o voce speriată, disperată:
– Curge apa la WC! Nu ştiu ce să fac! Azi e duminică
şi Sel-ul nu lucrează.
Nu ţin minte, m-a chemat Vlad, ori m-am oferit eu
să văd ce se întâmplă, dar am ajuns în apartamentul lui.
N-am făcut decât să închid robinetul de rezervă de la
ţeava cu apă rece, şi scurgerea s-a oprit.
Cazul m-a dus cu gândul la una dintre simpaticele
poveşti cu scriitorii, din „Ulciorul cu pătăranii” al lui
Aurel Scobioală:
“Grigore Vieru i se căina lui Gheorghe Vodă că are
o ţintă în pantof care i-a găurit toată talpa.
– Ia dă pantoful încoace, zice Vodă.
Vieru i-l dă şi urmăreşte chinuit ce face Vodă. Acesta
loveşte ţinta cu o piatră, o scoate şi o aruncă.
– Ia te uită! face Vieru mirat. Da’mie nu mi-a trecut
prin gând”.
Îl întreb pe Vlad Pohilă dacă nu se supăra că dau
acest episod:
– De ce să mă supăr, dacă e adevărat?, îmi răspunde
dânsul cu zâmbet curat.
– Aşa-i geniul, cu ţeava şi cu ţinta, conchide Ionel
Căpiţă, prietenul lui Vlad Pohilă.
***
Cine îl ştie pe Vlad Pohilă din culisele vieţii private,
cotidiene, ştie şi de defectele lui. Nu ar fi om şi
intelectual dacă ar fi lipsit de ele. În caz dacă Vlad rezistă
criticii şi vrea să audă care sunt acestea, i le spunem în
particular. Rămânem, însă, îngăduitor i faţă de
neajunsurile lui, după cum el este îngăduitor faţă de
defectele colegilor, ale cunoscuţilor şi ale prietenilor.
Chiar dacă din când în când ne mai supărăm pe el,
încheiem prin a-l accepta aşa cum este, pentru că atunci
când e vorba de Vlad Pohilă primează valoarea scrisului
şi faptelor sale.
***
Deschidem Dicţionarul explicativ al limbii române
la cuvântul „geniu”:
“Cea mai înaltă treaptă de înzestrare spirituală a
omului, caracterizată printr-o activitate creatoare ale
cărei rezultate au o mare însemnătate; persoana care
are o asemenea înzestrare”. Nu-i aşa că Vlad Pohilă a
ajuns la această treaptă? Nu-i aşa că îl putem declara
geniu în apărarea şi promovarea pură, dezinteresată a
românismului şi a limbii române din Basarabia?…
***
Omagiatul nostru s-a născut într-o zi de Paşte – Ziua
Învierii Domnului Isus Hristos, când se făcea dimineaţă,
pe la ora 9 a lui 6 aprilie 1953. Primăvara şi Învierea –
sunt doar două momente simbolice din biografia lui Vlad
Pohilă, încărcate de semnificaţii divine.
***
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E mai greu să începi să scrii despre Vlad Pohilă.
Depăşind însă neîncrederea, cu puţin efort, se poate scrie
şi despre Vlad Pohilă. Ba mai mult. La un moment dat
îţi spui că spaţiul limitat al unui articol de revistă ori
ziar îţi cere să te opreşti din scris.
Avem ce spune despre Vlad Pohilă… Avem ce
adăuga la fresca „Vlad Pohilă – omul cu misiune specială
pe pământ. Omul care apără şi promovează valorile
eterne ale naţiunii române”. Lansăm invitaţia!
La mulţi ani, Vlad Pohilă! Din primăvară în
primăvară! Din deceniu în deceniu!
PS. Dacă tot l-am pomenit pe Grigore Vieru, reluăm
prefaţa regretatului scriitor, inclusă în cartea lui Vlad
Pohilă „Şi totuşi, limba română”.
Credem că dacă printre noi trăia Mihai Eminescu,
ar fi găsit şi el multe aprecieri pentru distinsul nostru
omagiat. Ca de la bun român moldovean din dreapta
Prutului, la alt bun român moldovean din stânga Prutului.
De ce mi-e drag Vlad Pohilă
1. Pentru că scrie în general puţin. Concis şi clar. Şi
astfel reuşesc să-l citesc (ne permitem să nu fim de acord
cu „scrie în general puţin”, M-V.-I).
2. Pentru că ceea ce scrie este temeinic şi se reazemă
pe o solidă cultură – dovadă că o personalitate nu se
poate afirma în afara unei riguroase pregătiri culturale,
dar nici în afara scânteii divine pe care, înainte de a
purcede pe calea cunoaşterii, e necesar ca Dumnezeu
să ţi-o fi pus în piept la naştere.
3. Pentru că fiindu-i drag până la lacrimi Eminescu
şi apărându-l de programul demolator al ponegritorilor
înăimiţi sau rătăciţi, îi este drag neamul care a dat naştere
„poetului nepereche” şi publicistului naţional. Citiţi recentul
eseu consacrat lui Eminescu şi vă veţi convinge cât de liber
înaintează Vlad Pohilă în cosmosul creaţiei eminesciene.
4. Pentru că este înzestrat cu tocmai trei haruri:
lingvistic, ziaristic şi eseistic - calităţi guvernate la
rândul lor de alte trei înzestrări native: sinceritate,
moralitate şi curaj. Iar deasupra tuturor acestor calităţi
se ridică licoarea unui perfect simţ naţional în mijlocul
unei jungle de suliţe antiromâneşti.
5. Pentru netalentul de a sta cu fundul în două luntri.
Cu alte cuvinte, pentru faptul de a nu fi omul uneia dintre
cele două extreme: de stânga sau de dreapta.
6. Pentru că integritatea sa morală o veţi găsi în toate
sferele sale de activitate. Până şi într-un simplu articol
sau într-un interviu. Citiţi răspunsurile dumnealui la
întrebările publicaţiei Timpul din 21 martie 2008 şi vă
veţi convinge de acest lucru.
7. Pentru că aparţine cu toată fiinţa vieţii naţionale,
iar propria lui viaţă a devenit parte a luptei pentru
renaşterea noastră spirituală.
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8. Pentru demnitatea sa de român, de fiu al Cetăţii.
9. Pentru puterea de a nu se supune nimănui, cu
excepţia propriului bun-simţ. Iată ce spune dânsul în
interviul nominalizat: „Sunt un om liber şi fericit în
libertatea de a gândi şi a scrie”.
10. Pentru nervul publicistic dezgolit şi pentru
strălucitul logos ziaristic aplecat spre problemele şi
suferinţele noastre.
11. Pentru concretele şi hotărâtele sale acţiuni întru
apărarea Limbii Române pe tragicul pământ dintre
Nistru şi Prut.
12. Pentru că orice instituţie de cultură şi ştiinţă, fie
Academia, fie Universitatea, fie Uniunea Scriitorilor,
fie Televiziunea, s-ar putea mândri cu el încadrat în
activitatea lor.
13. Pentru că nu l-am văzut niciodată printre
„patrioţii” cheflii, deşi am auzit că-i place şi lui, ca tot
românului, un păhăruţ de băutură bună.
14. Pentru că face parte dintr-o elită nezgomotoasă.
L-aş asemui în acest sens cu eminentul traducător Igor
Creţu al cărui scris în cei mai totalitarişti ani s-a prezentat
ca un model al Limbii Române. Cu Grigore Botezatu
care în anii de cumplită secetă spirituală a dăruit copiilor
noştri o comoară: poveştile neamului pe care le-a cules
şi le-a prelucrat stilistic într-o plină de vlagă Limbă
Română. Cu Valentin Mândâcanu şi Ion Buga care în
timpul colosului roşu au zguduit zdravăn temelia
bolşevică a limbii „moldoveneşti”. Cu publicistul
Alexandru Bantoş care, în ciuda tuturor opreliştilor,
den igrăr ilor şi amenin ţărilor, a reuşit totuşi să
construiască revista Limba Română atât de necesară
clasei noastre intelectuale. Cu Alecu Reniţă, ziaristul şi
redactorul-şef al publicaţiei Natura – luptătoare întru
ocrotirea valorilor vii ale mediului înconjurător barbar
rănite ca şi averea noastră spirituală. Cu ziaristul Valeriu
Saharneanu care a creat postul naţional de radio Vocea
Basarabiei, luat la ochi şi urmărit de autorităţile centrale
ca, de altfel, şi Literatura şi arta, mai exact Nicolae
Dabija, Timpul, mai exact Constantin Tănase. Am
pomenit numai câteva nume de scriitori hărţuiţi politic,
lista putând fi continuată cu oameni din alte domenii de
cultură, ştiinţă, politică, administrativă, în fruntea
acestora stând primarul Chişinăului pe umerii căruia se
pun toate păcatele… altora.
15. În fine, mi-e drag şi pentru faptul că, fiind o
valoare intelectuală, este totuşi discret în viaţa de toate
zilele. Am stat de vorbă o singură dată
cu el. În schimb, am văzut de o mie de
ori o sută de mediocrităţi care se bagă
mereu în faţă. Acesta este Vlad Pohilă
şi de aceea mi-e drag. (Grigore Vieru)
Maria VIERU-IŞAEV
istoric - cercetător
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In memoriam

Mircea TRIFU
1917 - 2019

Profesorul Mircea Trifu s-a nãscut la
22 ianuarie 1941, în localitatea Lugoj,
jud. Timiº, din pãrinþii Ioan ºi Iuliana
Roºianu.
A rãmas orfan de tatã la o vârstã foarte
fragedã, iar dupã o perioadã de timp,
mama s-a stabilit în Alba Iulia, alãturi
de cel care va deveni un tatã iubitor ºi
protector - Dionisie Trifu.
Urmeazã cursurile ºcolii primare ºi
gimnaziale la ªcoala generalã Nr. 1 din
localitatea Alba Iulia iar în continuare
Colegiul Naþional „Horea, Cloºca ºi
Criºan” pe care l-a terminat ca ºef de
promoþie.
Continuã studiile la Facultatea de
Matematicã-Mecanicã a Universitãþii
„Babeº Bolyai” din Cluj-Napoca,
promoþia 1964.
La absolvirea facultãþii a fost numit
prin decizie ministerialã, matematician
la Combinatul Siderurgic Hunedoara,
predând ºi tehnica de calcul la Institutul
de subingineri din localitate.

În anul 1975 a revenit în Aba Iulia ºi
s-a angajat informatician la Centrul
Teritorial de Calcul, iar câþiva ani mai
târziu, profesor de matematicã ºi
astronomie la Liceul Industrial Nr. 4 de
unde s-a pensionat.
Prof. Mircea Trifu, spirit enciclopedic,
om de o rarã modestie ºi nobleþe
sufleteascã, apreciat pentru cunoºtinþele
sale, de colegi ºi elevi deopotrivã, fiind
pregãtit permanent sã ofere o bibliografie
bogatã pentru orice problemã de
specialitate inclusiv cele aparþinând
literaturii.
A participat la sute de conferinþe
ºtiinþifice ºi simpozioane, pe cele mai
variate teme, atât în þarã cât ºi în
strãinãtate, publicând în reviste de
prestigiu o parte din cercetãrile ºi
lucrãrile sale.
Prof. Mircea Trifu, a fost apreciat de
renumitul academician Grigore Moisil.
Pasiunea mare a vieþii sale, a fost ºi a
rãmas Astronomia.
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Ca urmare a unei îndelungate
colaborãri cu Observatorul Astronomic
din Cluj. În luna mai 1983 a obþinut
doctoratul în astronomie cu teza
„Miºcarea pãmântului în câmpul
necentral” cu aplicaþii la mai mulþi
sateliþi, pe care-i studiase de-a lungul
anilor.
În aceastã perioadã a avut relaþii
apropiate cu savantul astronom de
renume mondial, românul basarabean
Eugeniu Grebenicov de la Moscova,
numele unui asteroid pe harta cerului îi
poartã numele – Grebenicov.
Prin relaþiile sale, academicianul
Eugeniu Grebenicov ne-a onorat cu
prezenþa la Alba Iulia cu ocazia
desfãºurãrii în anul 2004 a Congresului
al VIII-lea al Spiritualitãþii Româneºti,
unde a þinut un discurs despre Limba ºi
Naþiunea Românã.
La invitaþia prof. Mircea Trifu,
savantul Eugeniu Grebenicov, a onorat
membrii „Fundaþiei Alba Iulia 1918
pentru unitatea ºi integritatea României”
la un schimb de cunoºtinþe.
Savantul a amintit despre unii
asteroizi care poartã numele unor iluºtrii
români, astfel:
Mihai Eminescu, asteroidul 9495
George Enescu, asteroidul 9493
Constantin Brâncuºi, asteroidul 6429
Nicolae Donici, asteroidul 9494
Nicolae Sãnduleac, asteroidul 9403
Ian Drãcescu, asteroidul 12498
Constantin Dârvulescu, asteroidul
2331.
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Elena Vãcãrescu, este denumitã o
formaþiune de pe planeta Venus, iar
numele Spiru Haret îl poartã un crater
de pe faþa invizibilã a Lunii.
Prof. dr. Mircea Trifu a fãcut parte din
grupul de intelectuali albaiulieni care a
constituit fundaþia cultural-patrioticã
„Alba Iulia 1918 pentru unitatea ºi
integritatea României”, precum ºi
editarea revistei DACOROMANIA la
care a avut o mare contribuþie , mai ales
prin cãrþile „document” cultural-istorice.
Prof. dr. Mircea Trifu va rãmâne în
amintirea celor dragi ºi care l-au
cunoscut, nu numai pentru cultura sa
aleasã, cât ºi pentru fineþea
coportamentului sãu ºi vorbirea lui în
„ºoapte”.
A avut o familie frumoasã, închegatã,
rezultatã din cãsãtoria în anul 1970 cu
Iustina Marian.
Ultimii ani ai vieþii i-a petrecut la
Bucerdea Vinoasã, alãturi de soþia sa,
care în anii suferinþei l-a îngrijit cu multã
dragoste ºi devotament, sprijinitã ºi de
cei doi copii Mircea ºi Anca ºi nora
Mariana, pentru care tatãl lor a fost ºi va
rãmâne veºnic, în inimile împietrite de
durere, modelul exemplar al omului de
o impresionantã þinutã moralã ºi de o
simplitate deosebitã – un om înþelept,
bun ºi blând.
Din pãcate o boalã cumplitã i-a
curmat firul vieþii la vârsta de 78 de ani,
dupã o lungã ºi grea suferinþã de 9 ani.
Pãstrãm mereu vie figura sa
luminoasã, sociabilã ºi prietenoasã,
personalitatea lui marcantã va rãmâne
în timp, iar noi o vom pãstra cu drag în
memorie.
Membrii Fundaþiei „Alba Iulia 1918 pentru
unitatea ºi integritatea României”
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Victor Győző Hajdu,
condamnat şi după
moarte

Am fost anunþat prin telefon de cãtre Dorin
Suciu din Târgu Mureº, cã un prieten apropiat
amândurora Victor Hajdu Gyõzõ a încetat din
viaþã. Aceastã veste m-a luat prin surprindere.
Nu-mi venea sã cred cã poate fi adevãrat, dar
nu o puteam considera ca o glumã sinistrã, cu
o zi înainte de aniversarea Centenarului
ancestral românesc, a Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918. Amândoi am fost triºti pentru
moartea scriitorului maghiar. El nu ºi-a negat
niciodatã etnia de maghiar din Secuime. Se
folosea în scrierile sale exprimându-se cu toatã
sinceritatea, cã e maghiar ºi patriot român.
Aces t l u cru i -a deran jat en orm pe toþi
ireden ti ºtii , ºovi ni i ºi revizioni ºtii din
Transilvania.
Hajdu Gyõzõ s-a nãscut la 5 august 1929 în
localitatea Lunca Mureºului ºi a trecut la cele
veºnice la 30 noiembrie 2018 la Târgu Mureº.
În perioada 1948-1952 a urmat Facultatea
de Filologie la Universitatea Bolyai din Cluj, a
mai urmat ºi Universitatea Politicã ºi de
Conducere din Bucureºti.
A fost un ziarist de excepþie, scriitor ºi
traducãtor bilingv, din românã ºi maghiarã,

membru al Uniunii Scriitorilor din România.
În orânduirea socialistã a condus timp de 40
de ani revista în limba maghiarã Igaz Szó din
Târgu Mureº.
Între anii 1984 ºi 1989 a fãcut parte din C.C.
al P.C.R., ca membru supleant. De asemenea,
în perioada 1979-1984 a fost membru al
Comisiei Centrale de Revizie. A mai fost ºi
membru al Comitetului ºi al Biroului Judeþean
de Partid Mureº, vicepreºedinte al Consiliului
Culturii ºi Educaþiei Socialiste, iar în perioada
1980-1989 a fost deputat în Marea Adunare
Naþionalã.
Ca reprezentant de frunte al minoritãþii
maghiare, Hajdu Gyõzõ, a contribuit ºi a militat
pen tru egal i tatea în dreptu ri a tu tu ror
cetãþenilor, indiferent de etnie sau religie.
Doresc ca ºi pe aceastã cale sã-mi exprim
nemulþumirea ºi indignarea faþã de mass-media
din Târgu Mureº, care nu a publicat nici un
anunþ sau necrolog despre cel dispãrut. Din
acest moment, lumea mea s-a rãsturnat ºi toate
valorile pe care le-am bãnuit cã stau la baza
societãþii româneºti s-au spulberat în vântul
nãpraznic al nimicniciei, lãsând locul urâþeniei
de azi, gata s ã ne macu l eze exi sten þa,
trans formând-o în urã globalã ºi faþã de
cetãþeanul româno-maghiar petrecutã dupã
moartea sa.
Dupã o comã profundã de douã sãptãmâni
a decedat. Pentru cã ºi mai înainte a fost în
suferinþã, neputându-se deplasa, un vecin
român l-a ajutat în ultimii ani în problemele
administrative ºi de altã naturã. Doresc sã
remarc cã acel vecin cu suflet ales, s-a interesat
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de îndeplinirea formalitãþilor de înhumare. Aici
apare ºi atitudinea concitadinilor de etnie
maghiarã în frunte cu conducãtorii lor cu
capetele înfierbântate de urã, care nu au putut
ºi nu au vrut sã accepte cã ungurul Hajdu, a
fost un bun frate ºi un prieten cu românii, cã a
scris în limba românã, consideratã de ei, dupã
limba maternã, limba naþionalã inferioarã. La
aceastã urã, s-au raliat ºi preoþii unguri din
Târgu Mureº. Fie ei catolici sau reformaþi, au
fãcut ceva incredibil, ceva ce descalificã tagma
bisericeascã din Parohia Târgu Mureº. Au
refuzat înmormântarea cetãþeanului Hajdu
Gyõzõ, în cimitir alãturi de soþia sa. De remarcat
cã ºi Administraþia cimitirului din Târgu Mureº,
s -a as oci at la aceas tã barbarie, con trar
canoanelor sfinte.
Dupã multe intervenþii, dacã ungurii,
neamul sãu, au refuzat înhumarea în pãmântul
din oraºul în care a trãit ºi a creat, s-au gãsit
români cu credinþã în Dumnezeu ºi cu bun simþ
º i au organi zat î n tregul ceremon i al al
înmormântãrii. Unde credeþi dragi cititori ?
Tocmai la Sânmartinul de Câmpie, în nordul
judeþului Mureº, la peste 70 de km de Târgu
Mureº, aproape de frontiera cu judeþul BistriþaNãsãud.
Ne punem întrebarea cum decedatul a ajuns
acolo ? Rãspundem cititorilor : prin milostivirea
pãri n tel u i s tareþ de l a Mãnãs tirea di n
Sânmartinul de Câmpie. Ca la orice creºtin,
pãri n tel e stareþ i -a fãcu t o s lu jbã de
înmormântare în limba românã, în canoanele
ortodoxiei, fiind înmormântat chiar în curtea
mãnãstirii. Tot prin grija stareþului, a fost
organizatã ºi masa de pomenire, cu mâncãruri
de post, la care au luat parte ºi locuitori din
comunã. La slujba de pomenire, pãrintele stareþ
l-a prezentat pe defunct în cuvinte elogioase,
ca fiind un om de pe alte meleaguri, strãin de
neam, dar care i-a iubit pe români, ºi-a iubit
patria sa România, în limba cãreia a gândit ºi a
scris, fiind un iubitor de ortodoxie.
Prezente la ofici erea acel ei sl ujbe de
înhumare, mai multe femei românce din
Sânmartinul de Câmpie, l-au asigurat pe
pãrintele stareþ cã se vor îngriji, ca acest om de
departe, adus sã-ºi doarmã somnul de veci în
comuna lor, va avea luminã în permanenþã la
cãpãtâi, aºa cum se face la creºtini, aºa cum
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fac aceste vestale moderne la neamul lor care
pãrãseºte aceastã lume.
Dupã evenimentele triste din decembrie
1989, Hajdu Gyõzõ a fost batjocorit de mai marii
etniei maghiare, atât la nivel naþional, cât ºi la
Târgu Mureº, mergând pânã acolo încât soþiei
lui, marea artistã Adam Erzsebet, a fost scoasã
ºi pedepsitã sã nu mai facã parte din trupa
Teatrului Maghiar din Târgu Mureº. Iatã dragi
cititori, cã ºi dupã moarte, scriitorul Hajdu
Gyõzõ nu este iertat de mai marii reprezentanþi
ai maghiarimii, pentru sincera prietenie cu
poporul român ºi cu patria sa România. Este
foarte grav cã Biserica Catolicã ºi Reformatã sau coborât prin reprezentanþii lor ºovini ºi
iredentiºti, fanatici ºi dezumanizaþi, la nivel de
u rã º i î njos ire a fi i n þei u mane. Aceºti
reprezentanþi ai bisericii, în loc sã se roage
pentru frãþie ºi iubire între oameni, între români
ºi maghiari, ei folosesc amvonul pentru a incita
la urã ºi discriminare între oameni. Oare
Trianonul reprezintã rãzbunare, care face casã
bunã cu unii reprezentanþi ai Bisericii Catolice
ºi Reformate ?
Altã sursã mi-a relatat cã Hajdu Gyõzõ a
dorit sã doneze cãrþile di n biblioteca sa
personalã, Bibliotecii Judeþene Mureº, dar
reprezentanþii acelei instituþii au refuzat. ªi
aces t exempl u n e demons treazã cã
antiromânismul a pãtruns pânã ºi în instituþiile
menite sã propage cultura þãrii în care se aflã.
Dupã 1989, cu sprijinul lui Adrian Nãstase
ºi a lui Adrian Pãunescu, Hajdu Gyõzõ a
întemeiat o revistã „Egyût- Împreunã”, în care
a promovat cultura românã, magh iarã ºi
universalã, precum ºi frãþia dintre români ºi
unguri, combãtând separatismul, iredentismul,
ºovinismul ºi xenofobia. Aceastã atitudine a
adâncit ºi mai mult ura din partea elitelor
magh i are din Tran s il vani a, acestea
considerându-l un duºman al maghiarimii.
Frate Hajdu Gyõzõ, ai trãit printre români,
i-ai iubit ºi te-au iubit, fapt pentru care ai fost
înmormântat creºtineºte în pãmântul românesc
de cãtre români. Dormi în pace, în strãvechiul
pãmânt românesc ! Istoria te va
consemna aºa cum ai fost!

Prof. dr. Ioan CORNEANU
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POESIS
Iertaţi-mi clipa rătăcirii!
Din lăute şi din trâmbiţi imnuri pleacă-n patru vânturi,
Rostuiesc în vers de slavă toţi poeţii mii de cânturi,
De mărire şi de slavă către marele Traian,
Care întră-acum în Roma, în triumf, ca un Titan.
El, la carul său de luptă poartă mândru, triumfal
Capul celuia ce fost-a, preamăritul Decebal,
Singurul ce umilit-a mândra armie romană
Cu ceva în urmă vreme, sus la Tapae,-n prag de iarnă.
Iar în urma lui se-nşiră, care sute, pline-n aur,
Mii de sclavi, ce să-i sporească faima ce şi-o poartă-n laur,
Veacuri toate să îmi ştie că prin fapta-i bărbătească,
A salvat imperiul care, era gata s-o păţească.
Cu urale mi-l primeşte cea mulţime fericită
C-a învins armata dacă, veci de veci nebiruită,
Neamul cela, mândru, falnic, de romani e-acu-nrobit,
Că aşa îmi vrut-au zeii, să le fie sorocit.
Dănţuieşte Roma toată zile-n şir de bucurie,
Că e aur, sclavi şi grâne, ani de-acuma buni să-i fie,
Lenevească iar bogaţii şi tot neamul dumnealor,
Că din Dacia le vine pe de-a gata, tot ce vor.
***
În cea Dacie secată de bărbaţi, de aur, grâne
Zilniceşte-n grea robie neamul dac, din vremi bătrâne
Aşezat aici pe vatră ce-i de pace doritor,
De frumos, cu drag de muncă, nimănui rămas dator.
Ce a vrut împărăţia de-a venit până aici?
Ce să ia de la norodul asta paşnic şi-n opinci
Aur, miere, rodul gliei de la cei ce în robie
Vor munci de-acum-nainte, câte zile or să fie?
Şi au fost, cinci generaţii ce-au trudit în jug şi bici
Să le facă a lor poftă, de-a trăi bine pe-aici
Şi-atunci eu, cu mintea-ntreagă, vă întreb pe voi acuma
Cum să-mi preaslăvesc duşmanul ce m-a pustiit întruna?

N-avem minte când noi spunem că ne tragem din romani
Şi uităm de viţa noastră învechită-n mii de ani,
Preaslăvindu-i că făcut-au castre, drumuri vechi de piatră,
Pentru noi ne fie bine? nicidecum, pentru armată,
Pentru ei, stăpânii care s-au domnit aici în ani
Şi luatu-ne-au cu sila cât au vrut, să facă bani,
Bogăţie şi avere pe pământul nost’ străbun,
Şi de-njur a lor purtare voi mă credeţi că-s nebun?
Voi sunteţi nebuni cu toţii, că-i cântaţi în Imn de slavă,
Că lăsaţi acum să piară peste tot câte o Davă
Ce a fost în cele vremuri o cetate de lumină
Pentru neam şi pentru ţară, pentru vremea ce-o să vină.
Unde am fi fost acuma de trăiam în bună pace?
Eram fala omenirii, noi poporul lumii dace,
Cel scoborâtor din zeii trecători cândva pe-aci,
Ce-am primit înţelepciune de la ei, când eram mici.
Aşadară, neamul nostru, din a timpului vecie
A venit pe-a vieţii cale în smerit şi-n vrednicie,
Să îşi fac-aici cuibarul pentru lumea pământească,
Înnădind norocul sorţii din cea viţă strămoşească.
Pentru noi, ce voi făcut-aţi pe moşia strămoşească
Sunteţi, şi în vremi rămâneţi, sub onoarea omenească,
Nu din voi ne tragem viţă, nu pe voi vă lăudăm,
Ci-n smerit şi-n lăcrimare, la strămoşi onoare dăm!
Să ne ierte că avut-am clipa cea de rătăcire
Când am vrut, cu-mpăunare, să ne facem potrivire
Cu duşmanii noştri care, pusu-ne-au pe toţi pe scut
Şi-am uitat de voi, ai noştri, veghetorii din trecut.

Cum să zic că-s neam din cela ce în sutele de ani
A robit popoare, nemuri, pentru fală, pentru bani?
Ce pe bunii mei, strămoşii, i-a tăiat şi spânzurat
Şi ca vite de povară, jug le-a pus, pentru arat.
Şi-apoi cum să-l pun în imnuri pe Traianul criminal,
Ce mi-a hăcuit strămoşii în războaie val cu val,
Ce luatu-mi-a vreo soră, ce mi-a omorât vreun frate,
Ei ce-au vrut trăiască-n pace pe aicea, cât se poate.

Mircea Dorin Istrate
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Tăcere vinovată... deocamdată
Am amorţit strigând tot ce vă doare
Voi n-auziţi şi nu mişcaţi nimic,
Seduşi bizar de dansul din buric,
Deşi vă calcă zilnic în picioare...
Poporul meu, jucat la loz în plic.
Am obosit trăgându-te de mâneci,
Popor care ignoră evidenţa,
Cedându-ţi libertatea şi esenţa
Fără să vezi cum în penibil luneci,
Cu toată bunătatea şi credinţa.
Chiar nu te interesează cine-ai fost
Şi nu te preocupă cine eşti?
Cu tot trecutul tău te umileşti,
Poporul meu rămas aici cu rost
În plămădeala lumii româneşti.
Un continent barbarizat modern
Te umileşte zi-de-zi, acasă,
Deşi tu însuţi l-ai poftit la masă
Şi-n ţara ta păcatele se-aştern
Girate de-o tăcere ruşinoasă.
Împins în ignoranţă, păcălit,
Poporul meu odată cu conştiinţă,
Ţi s-a produs o răsturnare de credinţă

Şi tot trecutul ţi s-a dat drept mit
Supus unei conversii de căinţă.
Pe trădători şi vânzători de conştiinţe
Nu-i vezi, în cecitatea ta proverbială,
Te-ai resemnat, într-o cadenţă socială
De animal dresat, cu umilinţe,
Fără să ceri la nimeni socoteală.
Mă dor plămânii tot strigând la cer
La Dumnezeu, la Fiu, la Maica Sfântă,
La detaşaţii îngeri care cântă,
Sa-mi dea întregi oştenii mei de fier
Şi să mă iau cu diavolii la trântă.
Speranţa mă obligă să te strig
Să-ţi spun ce se întâmplă în cetate,
Tăcerea ta mă arde zi şi noapte,
Trădările de ţară mă înving
Şi-am obosit să te îndemn la fapte.
Vreau un program de terapie intensivă
Ştiinţei tale arsă de sminteală,
Popor astenic şi lovit de boală,
Cu medici dedicaţi, cu iniţiativă
În căi de deşteptare naţională.
Col. (r) Gheorghe Micle

O dorinţă
A vrea s-opresc declinul românesc,
A vrea s-opresc exodul tineresc,
A vrea s-opresc trădarea şi hoţia
A vrea s-opresc elita-n România.

Ciocoii de acasă şi corbii de afară
Ne-au făcut robi, ne-au alungat din ţară.
Speranţa mea-i în neamul de săraci,
Ce au încă mândria că-i moştenesc pe daci
Şi poate că odată ne-om revolta cu toţii
Să facem noi dreptate, să măturăm toţi hoţii.

Cine mai poate astăzi garanta,
Că România întreagă-i ţara mea?
Ce nu-i vândut, a fost furat cu acte
Şi-atunci te-ntreb: Mai poţi spera-n dreptate? Gălăgie mare-n stradă, lumea e debusolată,
Politruci fără ruine ne mai cer votul odată,
Îmi pare rău că ţara mea-i trădată
Ei care-au minţit atâta, cu tupeu, fără obraz,
Lupii-s păstori şi turma-i decimată.
Nu văd ce-au adus în ţară? Sărăcie şi necaz!
Un tineret şomer îi ia lumea în cap,
De unul singur, ce-aş putea să fac?
Doamne, dă-ne iar un Ţepeş, cu zece mii de oşteni.
Toţi cu câte-o ţeapă-n mână, de preferat ardeleni.
Justiţia e blândă ori e ticăloşită,
Să vedem o ţară nouă, fără pleavă şi tăciuni,
Averea ţării toată pe-afară e dosită
Îmbrăcate-n straie albe, cum e portul la Români!
Vasile Pop - Mădărăşeni
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Scrisori pentru veşnicie
De n-ai citit pe Eminescu, tu n-ai în sufletz comori
NU ţi-ai însuşit în viaţă lecţiile din scrisori,
Cu învăţături înalte dintr-un frământat trecut,
Lăsate ca moştenire de românul absolut!
Nu duci cu tine-n cea lume modelul de viaţă înaltă,
Cuprins în larg şi-adâncime în cinci scrisori laolaltă.
Nu eşti un om împlinit, de nu-i ştii zbaterea minţii,
Care-a-nfăţişat în lume un popor al biruinţii.
Ce înseamnă pentru tine să fii mândru-n ţara ta,
De la domnitorul Mircea, Eminescu ne-arăta,
Cum cu calm şi-nţelepciune pe otoman l-a-nfruntat,
Iar când fu vorba de luptă, în Dunăre i-a-nfundat.
Fii românul din Rovine - când duşmanul a sosit,
Primeşte-l cum se cuvine, cu urarea „Bun venit”!
Despre partea închinării, spune-i cu vorbe domoale
Să îi salveze oştenii, făcând toţi întoarsă cale.
Dacă eşti nedreptăţit, cheamă-n ajutor pe Ţepeş,
Că vine chiar şi-n Ardeal, să-i pună la punct pe nemeşi,
Să le dea autonomie într-o casă de nebuni,
Că, poate, acolo-nvaţă să devină oameni buni!
Lecţii sunt şi pentru tânăr, antrenat în vreo idilă,
Să stea în expectativă, că-ntre femei sunt Dalile,
„Feri în lături!” că-s ascunse, cu dorinţa-mbogăţirii,
Devin pietre ce lovesc, încălcând pactul iubirii.
Dacă doar din interes, laude ai să primeşti,
Pată ţi se pune-n suflet, ca de foc să te fereşti!
Nu te înregimenta între cei mânaţi de ură,
De la mare depărtare, arată-le-a lor măsură.
Dacă ai să iei în seamă toate-aceste sfaturi bune
Şi-altele şi mai adânci adunate de prin lume,
Vei fi complet în simţire şi te bucuri, că-n vecie
Va trăi şi mai puternic dulcea noastră Românie!
Georgeta Ciobotă

Eminescu, împărat slăvit!
Te-ai contopit cu frunza firii,
Sămânţă-ncolţită-n pământ,
Rostit-ai ruga mântuirii
Slăvindu-ţi neamul prin cuvânt!
Nici aurul nu mai străluce,
Precum graiul tău din vers,
Prin milenii el va duce
Faima unui neam ales.
Lăsat-ai în urma ta
Cartea demnităţii vieţii,
La icoană, candela
Străbate adâncul ceţii
Să ştii, împărat slăvit,
Că tot la Ţepeş apelăm,
Când din drum drept au ieşit
Cei pe care-i condamnăm.
Lecţia ce ne-ai lăsat
Despre ce e drept în viaţă
Ne este drum de urmat,
Iar far fruntea ta semeaţă!
Ai urcat în absolut,
Mulţi au vrut să te doboare,
Însă minţi cu suflet slut
N-au putut să te coboare.
Rămâi acolo,-mpărate,
Prins în spaţiul măririi!
Pentru tine nu e moarte,
Eşti în treapta nemuririi.
Georgeta Ciobotă
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Tricolorul

Vis împlinit

Fii ai istoriei

Albastrul este măreţia,
sublimul nemărginirii,
libertate, piscul năzuinţei,
mugurii zăpezilor.

Nici o poartă de cetate,
Nici un zid oricât de gros
N-au putut să-nchidă-n sine
Un vis falnic şi frumos.

Fii ai istoriei am rămas şi rămânem
Amforă pentru tipare de dor,
Statornici am fost, statornici ne ţinem
Iubindu-ne graiul curat, doinitor.

Galbenul e aurul din adâncuri
şi aurul din lan,
pâinea şi tăria în cuvânt,
veşnicie.

Nici o graniţă de ţară
Dacia împărţind-o-n trei
N-a constituit povară,
Nici n-avuse un temei.

Sufletul nostru arc către soare,
Vârstă de muncă, elan, hărnicie,
Doreşte pacea mereu hrănitoare
De omenie, de cânt şi frăţie.

Roşul e viaţa ce arde
suferinţele nenumărate,
jertfele luptătorilor,
rug de ţărână
şi martirii-altare în poem.

Peste trăsnete şi grindeni
Cu o nobilă simţire
La Alba Iulia de pretutindeni
Vin românii la Unire.

Fii ai istoriei suntem şi vom fi
Amforă pentru tipare de dor,
Piscuri de munţi scăpărând zi de zi,
Limpezind bucurii din
carpatic izvor.
Victor FĂT

Derivă
Pluteşte viaţa în derivă:
Nici stele-n gând, nici porumbei,
Cu ’n cioc crenguţa de olivă,
Nici vreasc în vatra de idei…
Ne întrebăm zadarnic ce-i
Fauna asta costelivă
Cu-apucături de derbedei,
Şi cu demarşa cam lascivă…
Plutind cu viaţa în derivă…

Îşi plimbă urnele pe-alei
Cenuşa vorbei, guralivă,
Cu ulii pozând în porumbei.

Fătuţe scumpe de doi lei
Se-aştern covor, uneori stivă
În faţa foştilor lachei
Cu mintea cât un bob de mei,
Azi şefi pe nave în derivă.

- Se schimbă lumea, Galilei ?
- Pământul răbdător e şi vă
Salută c-un „V-aştept !” Ce vrei ?
Tot universu-i în derivă!…

Ici-acolo mai răsare-o divă
Pe-un firmament de nu ştii ce-i :
Biet star în stare de scântei
Pe-un val cu creasta agresivă
Sau altă splendidă derivă?…
Politica – venal temei,
Norodul – în expectativă.

Graficã Adina Romanescu

Paula ROMANESCU
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Aud un clopot ...
Hora reîntregirii
Trei llene-Cosânzene
Nu-i târziu, nici prea devreme
Să-ncingem peste Carpaţi
Horă de surori şi fraţi.
Românaşi de bun renume
Ne priveşte-ntreaga lume;
Din Carpatic munte-plai
Hai să facem mândru Rai!
De la Tisa pan’la mare
Soare românesc răsare
Iar noi depănăm poveşti
Din Orhei la Bucureşti
Hai, români, e loc sub soare
Pentru România Mare,
Ca să facem, soţ cu soaţă,
România dodoloaţă.
Din provincii vechi şi dragi
Şi cu codri mari de fagi!
Fraţi români, lumea ne vede,
În Unire se mai crede,
De-al ei dor mai plânge Ceru’,
Se-ntristează-n Cer Vieru,
Despărţiţi, ne seacă dorul,
Ne blestemă Crăişorul;
Prutu’- apă blestemată Nu mai e ce-a fost odată;
Ne purtăm ca trepăduşii,
Ne fac seama ungroruşii;
Putinim şi dododim,
Ne e teamă să jelim,
Nitlruim de-a nenorocul
De dor greu, arde-ne-ar focul,
Prea adesea zăuităm,
Dară toţi un dor avem:
Să păstrăm, în neuitare,
Scumpa Românie Mare

Aud un clopot în Ardeal cum bate
Pe Mureş şi pe Someş, mai departe,
În dangătul prelung şi-arare legănat
Vesteşte de Ardealul-nstrăinat.
În dungă bate şi prelung răsună
De parcă un nebun tot dă cu paru-n lună,
Şi rar plesneşte cu felii de soare,
Iar dangătul ameliţă şi doare.
Bate mărunt o toacă-n Apuseni
Chemând la sfat pe morţii zărăndeni
Sădiţi în neam de Horea şi ai săi
Şi trezi la întrebarea “Gata, măi? “
Între Câmpul Libertăţii, la Alba şi la Blaj,
Un dăngănit de toacă e un sacralic gaj.
E dăngănit de moarte şi nemoarte
Purtat în patru zări şi mai departe.
În aerul de veci înfiorat,
Ca-n ziua când Bărnuţiu ne-a dat sfat.
E tânguit de dor al marilor eroi
Cam răzbate-n Ceruri pentru noi.
Nu pot să dorm şi-aud din deal în deal
Un clopoţit de moarte în Ardeal
Şi simt în zori şi pe al aveceniii
Că va să se răscole iarăşi Apusenii,
Că-n vaierul lui Horea, tras pe roată.
E jalea unui neam cu tristă soartă;
Mulţimi de clopote şi toace bat
Şi dăngănitul lor e tare-nfiorat
De dorul celor două dragi surori.
De Rai Bucovinean - grădina mea de flori Şi-mi pun mereu aceeaşi întrebare:
De-oi mai trăi cândva în România Mare.
Azi, ţările de fagi, de zimbri şi de bouri
Stârnesc printre români doar palide ecouri...
Gligor HAŞA
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